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Sammanfattning 

 
För många människor är jobbet mycket viktigt för sin självidentitet. I sådana fall kan 

arbetslöshet leda till intensiva känslor av både förlust och förtvivlan på många personliga 

plan. Sysselsättningsfasen för långtidsarbetslösa infaller efter att den arbetssökande erhållit 

arbetslöshetsersättning under 450 dagar. I en artikel publicerad i Dagens nyheter publicerad i 

april 2012 framgår det att hälften av alla långtidsarbetslösa faktiskt inte får någon hjälp att 

hitta något nytt jobb. Bemanningsföretaget Adecco la ett anbud på ett behovsuppdrag som 

kom från arbetsförmedlingen gällande coachning, då de ansåg att de redan hade grunderna för 

det i sin verksamhet och idéerna om ett program fanns redan med i bilden. Michael Hållberg, 

HCS-ansvarig i region Norr, kom därför med förslaget att starta upp detta projekt i en av 

norrlands större städer. Projektet kom att kallas Arbete via Adecco. Syftet med denna uppsats 

är därför att ta reda på hur individen upplever sin långtidsarbetslöshet, hur de påverkats och 

vilka känslor de haft kring detta och om de fått ut något av sitt deltagande i 

bemanningsföretagets projekt. Ett delsyfte är att ta reda på gruppens betydelse för den 

individuella utvecklingen, det vill säga om den har någon avgörande betydelse för den 

personliga utvecklingen. Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsansats, genom 

intervjuer och litteratursökning samt med min egen förförståelse som grund. Resultatet som 

framkommit visar överlag att deltagarna är nöjda med gruppen de ingått i och samtliga ansåg 

att de kunde hämta stöd från de andra deltagarna och peppa varandra på ett eller annat sätt, 

trots en viss mån av konflikter. Resultatet visar även att de flesta fortfarande befinner sig i 

sysselsättningsfasen.  

 

Nyckelord: Adecco, Sysselsättningsfasen, Arbetslös, Upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract  

 
A job is important for many people, especially for their own selfidentity, and in case of 

unemployment it could lead to feelings of loss and despair. Employment phase enters when 

the long-term unemployed has been receiving unemployment benefits for 450 days. In a 

newspaper article, published in april 2012 it says that half of the people who are long-term 

unemployed dont get any help fom the employment agency to find another job.The staffing 

company Adecco laid an offer to the employment agency bid regarding a project for helping 

the long-term unemployed to find new jobs. Michael Hållberg, responsible for the HSC in 

north, came up with the suggestion to try this project in one of the biggest cities in Norrland 

too. This project came to be called « work trough Adecco ». The purpose of this paper is to 

find out how the individual is affected by his or hers long-time unemployement and if they 

had any use of the Addeco- project they participated in. A subsidiary aim is to investgate 

importance of the group for the individual development. This essay is based on a qualitative 

research approach, through interviews and literature search, and my own preconceived ideas 

as background. The result has emerged showing that overall, the participants are satisfied with 

the group they were part of, and all felt that they could get support from the other participants 

and encourage each other in one way or another, despite a certain degree of conflict. The 

results also show that most are still in the employment phase. 

 

Keywords : Adecco,Employment phase, long-term-employed, experience 
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1. Inledning 

Jobbet vi har, eller kanske bristen på jobb är en viktig grundläggande del för vår 

identitetskänsla. Det är ofta bland det första människor frågar varandra när de träffas för första 

gången, ”vad jobbar du med?”. Reaktionerna kan bli olika beroende på om du har ett 

högstatus yrke, ett lågstatusyrke eller är arbetslös. Men det är olika från person till person i 

vilken omfattning de relaterar till sin identitet och hur pass mycket jobbet betyder för dem. 

Men för många människor är jobbet viktigt, ibland det viktigaste de har i förhållande till sin 

självidentitet. I sådana fall kan arbetslösheten leda till intensiva känslor av både förlust och 

förtvivlan på många personliga plan. En kvinnlig chef kanske har svårt att anpassa sig från att 

vara yrkesarbetande till att vara hemma och ansvara för hushåll och barn, medan andra håller 

en större distans till sitt jobb, en del ser mer sitt jobb som något nödvändigt för att kunna 

försörja sig, i vissa fall i väntan på något annat. Det finns förmodligen skillnader även när det 

kommer till den typ av jobb som utförs. Lågavlönade, slitiga jobb frambringar troligtvis inte 

en lika stark identitetskänsla som ett kreativt, högavlönat och givande yrke. Hur vi ser oss 

själva i relation till det jobb vi har spelar en viktig roll i formandet av vår identitet, både i våra 

egna ögon och i andras. Identiteten är viktig när det gäller motivation och viljan till 

förändringar.
1
 

 

1.1 Problemområde 

 

Ur ett sociologiskt perspektiv är detta med arbete och frånvaron av det intressant eftersom 

studier som gjorts visar betydelsen av sociala kontakter och den i många fall negativa 

upplevelsen av att vara långtidsarbetslös
2
. Det är även intressant ur ett sociologiskt perspektiv 

att titta på individers upplevelser av att vara arbetslösa, speciellt de som varit arbetslösa under 

en väldigt långt tid. Omgivningen ser ofta ner på de människor som inte klarar av att försörja 

sig själva och många av de arbetslösa upplever därför skam och oro i förhållande till sin 

situation.
3
 Att förlora jobbet kan leda till förlustkänslor och förtvivlan. Vårt jobb i relation till 

vem vi är har en betydande roll i vår identitetsutformning och är viktig för att vi ska orka 

motivera oss själva och ha en vilja till förändring.
4
 Utifrån valt ämne har jag fått berättat för 

mig att många som varit arbetslösa under lång tid kan uppleva hopplöshet och blir ofta 

                                                 
1
 Kenny, Whittle & Willmott, Understanding identity & organizations s 98-99 

2
 Jönsson Leif R & Starrin Bengt, Socialvetenskaplig tidskrift nr 3, s280-282, 2000 

3
 Jönsson Leif R & Starrin Bengt, Socialvetenskaplig tidskrift nr 3, s280-282, 2000 

4
 Kenny, Whittle & Willmott, Understanding identity & organizations s 98-99 
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nedstämda, de upplever att de inte får någon hjälp ifrån arbetsförmedlingen att hitta ett jobb, 

regeringen bestämmer regler som gör det svårare ekonomiskt, a-kassedagarna tar slut och 

sysselsättningfasplaceringarna avlöser varandra, men den arbetslöse kommer inte vidare. Det 

skapar en ond cirkel, många tappar lusten och orken att själv försöka förändra sin situation. 

De upplever själva ibland att problemet med att de saknar jobb är någon annans, kanske 

regeringens eller arbetsförmedlingens.
5
 Långtidsarbetslöshet är ett problem som växer sig allt 

större i samhället, långtidsarbetslösheten ökar allt mer samtidigt som varje individ förväntas 

lösa sina problem själva i högre grad än tidigare. Den personliga krisen får en allt mindre 

politisk betydelse.
6
 Därför känns det viktigt och intressant att studera de arbetslösas 

upplevelser kring sin situation och vilken hjälp staten är beredda att ge dem och om själva de 

upplever att de blivit hjälpta av någon form sysselsättning.  

 

1.2 Definitioner 

Här förklaras innebörden av ALU, ekonomi-skam-modellen, coachning samt vad 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder innebär.  

 

ALU: 

Arbetslivsutveckling, arbetsprojekt 1993-98 med syfte att ge de arbetslösa ett tillfälle att få 

vara med i aktiviteter som antingen stärker eller behåller den egna kopplingen till arbetslivet.
7
 

 

 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd: 

Arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på statliga åtgärder för att främja 

sysselsättning, motverka arbetslöshet och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
8
 

Används för att beteckna olika arbetsmarknadspolitiska insatser
9
  

 

Coachning: 

Coachning är ett slags partnerskap med deltagare. Deltagarna ska inspireras genom nya 

tankesätt och för att, med hjälp av coachen, finna nya kreativa och eftertänksamma 

möjligheter till att utvecklas både personligt och professionellt.
10

 

                                                 
5
 Jobbcoach på Adecco, muntligt samtal, februari 2013 

6
 Beck, Ulrich, Risksamhället s176-177 

7
 Arbetsförmedlingens hemsida 

8
 Nationalencyklopedins hemsida  

9
 Arbetsförmedlingens hemsida 
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1.3 Tidigare forskning 

 

Under år 2000 publicerades en artikel skriven av Bengt Starrin och Leif R. Jönsson i 

tidskriften Socialvetenskaplig tidskrift, där de berättar om hur de utfört och sammanställt en 

undersökning om långtidsarbetsarbetslösa och deras upplevelser kring sin arbetslöshet. Syftet 

med undersökningen var att se om det fanns något samband mellan ekonomiska och sociala 

förhållanden sett utifrån den så kallade Ekonomi-skam modellen samt vilka typiska reaktioner 

på arbetslösheten som kunde uttryckas. Materialet som använts är empirisk data som hämtats 

in under 1996 och är baserade på en enkätundersökning, vilken riktades till arbetslösa i Skåne 

och som kom att omfatta 1 249 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  De personer som 

upplevde sig vara opåverkade av sin arbetslöshet utgjorde 18 procent av 

undersökningsgruppen. Dessa personer svarade att de kände sig opåverkade av situationen 

och att de inte heller kände sig särskilt oroliga för sin framtid. De som upplevde det hela 

besvärande stod för 40 procent. De svarade de som kände sig uppskakade 18 procent och de 

som kände sig plågade av sin situation utgjorde 25 procent. De som kände sig plågade uppgav 

att de hade känt sig mycket oroliga och att de ofta hade tankar på sin framtid och att de inte 

kände sig nöjda med sin tillvaro. Resultaten som framkom gav ett visst stöd till att de som 

påverkades mindre ekonomiskt av sin arbetslöshet och hade mindre skamgörande erfarenheter 

även var de som verkade påverkas i minst utsträckning av sin arbetslöshet, men det finns inga 

riktigt tydliga samband att luta sig mot. Skillnaderna som påverkar resultatet innefattar även 

könsmässiga skillnader. Resultatet ger dock stöd för att ju högre grad av ekonomisk 

belastning och ju fler upplevda skamupplevelser hos individerna, desto större antal som 

upplever sig plågade av sin situation. Ekonomi-skam modellen visar att den verkar finnas ett 

starkare samband mellan reaktionen ”Plågad” när det kommer till kvinnor. Sambandet var 

svagare hos männen. Starrin och Jönsson menar dock att det med stor sannolikhet krävs mer 

och utförligare studier kring dessa fenomen än vad som kan förklaras i denna undersökning. 

Starrin och Jönsson tolkar utfallet av sin undersökning som att arbetslöshetens baksidor blir 

allt tydligare när ekonomin och känslorna påverkas kraftigt i negativ riktning. Individen 

påverkas av olika varianter av belastningar, där en typ av belastning är primär och den andra 

är sekundära, där det är arbetslösheten i sig som är den primära belastningen och den 

sekundära belastningen är omständigheterna omkring som försvårar och lägger än mer sten på 

                                                                                                                                                         
10

 Coachutbildningens hemsida  



 

 9  

börda. Exempel på sekundära påfrestningar kan vara att individen saknar ekonomisk buffert, 

får sälja tillhörigheter eller inte har råd att försörja sig. I dessa situationer kan känslorna bli 

tunga och livet svårt att hantera. Därefter kom skamkänslorna, där individen kanske får pikar 

om att vara lat och utsätts för andras irritation eller blir ignorerade. Därmed blir skamgörandet 

ett avgörande hot mot individen och dennes sociala identitet och vara. Det kan i förlängningen 

leda till att individen helt drar sig undan och blir isolerad. Både ekonomiska svårigheter och 

skamkänslor aktualiseras på grund av ekonomin sociala dimensioner. Att kunna arbeta och 

försörja sig själv värderas högt i vårt samhälle, och nedvärderingar kring detta skapar känslor 

av mindrevärde och indikerar att skam hör ihop med otrygga och osäkra sociala relationer. 

Författarna till denna artikel drar således slutsatserna att svåra påfrestningar på ekonomin och 

rika erfarenheter av skamgöranden under sin arbetslöshet skapar ett allvarligt hot mot 

individens vara. Ett hot i såväl fysisk, psykisk och social mening.
11

  I en artikel publicerad i 

Dagens nyheter publicerad i april 2012 framgår det att hälften av alla långtidsarbetslösa 

faktiskt inte får någon hjälp att hitta något nytt jobb. Trots anvisade aktiviteter som 

jobbcoaching, rekryteringsträffar och mycket annat, så har det inte lett någon vart på 

jobbfronten. Enligt artikeln är det hela 49 procent av rapportens 600 slumpmässigt utvalda 

långtidsarbetslösa som saknar registrerade aktiviteter i de handlingsplaner som alltid ska 

fyllas i hos arbetsförmedlingen. Detta beror enligt en enkätundersökning som gjordes hos 

arbetsförmedlarna till stor del på bristen på tid och för många arbetssökanden. Men de uppger 

själva att de har fått mer pengar från regeringen under 2012, för att kunna anställa mer 

personal och hoppas därmed att kunna öka sina resurser och hjälpa fler.
12

 

 

1.4 Bakgrund 

 

Arbetsförmedlingens sysselsättningsfas, tidigare kallad fas 3: 

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas infaller efter att den arbetssökande haft a-kassa eller 

annan form av arbetslöshetsersättning under 450 dagar. Då blir den arbetslöse erbjuden någon 

form av aktivitet, en sysselsättning hos en arbetsgivare som har plats och möjlighet att ta emot 

en. Arbetsuppgifterna ska vara av enklare slag men ändå kännas givande för den som utför 

dem. Sysselsättningen kan utföras hos både privata eller offentliga arbetsgivare, sociala 

företag samt ideella organisationer. Förutom sysselsättning hos den som tar emot en kan den 

                                                 
11

 Jönsson Leif R & Starrin Bengt, Ekonomi–skam modellen och reaktioner på arbetslöshet, Socialvetenskaplig 

tidskrift nr 3, s280-282, 2000 
12

 Nandorf, Tove, Hälften får ingen hjälp att hitta nytt jobb, i: Dagens nyheter, Nätupplaga 2012 
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arbetslöse bli erbjuden praktikplats, hjälp att starta eget eller någon form av utbildning. 

Utöver detta kan även anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och nystartsjobb i 

vissa fall erbjudas i denna fas. Syftet med detta är alltså att deltagaren ska få nya möjligheter 

till erfarenheter, meriter och nya, goda referenser. Sysselsättningsperioderna får inte vara 

längre än två år åt gången.
13

 

 

1.5 Projektet ”Arbete via Adecco”  

 

Koncernen Adecco finns över hela världen. Det finns cirka 5500 kontor fördelade på 60 

länder och det gör Adecco till världens största HR-partner. I Sverige finns cirka 50 kontor 

spridda över hela landet.
14

 Adecco har långvarig vana i bagaget när det kommer till att coacha 

unga arbetslösa ut på arbetsmarknaden och de upptäckte med tidens gång att det saknades 

stöd och information för dessa ungdomar om hur arbetslivet fungerar. Därför la Adecco ett 

anbud på ett behovsuppdrag som kom från arbetsförmedlingen gällande coaching, då de ansåg 

att de redan hade grunderna för det i sin verksamhet och idéerna om ett program fanns redan 

med i bilden. Detta utvecklandes under ett par år och när Fas 3 inleddes, det vill säga 

nuvarande Sysselsättningsfasen, kände sig Adecco intresserade av att dela med sig av sina 

kunskaper och ge sitt stöd till dessa långtidsarbetslösa.
15

 

 Projektet var redan aktivt sedan 2011 i på ett par orter runt om i Sverige. De arbetssökande 

deltagarna fick vara med och utforma frågorna som användes i projektets början, för att kunna 

sätta fingret på vad de själva ansåg var viktigt att fundera på kring sin situation. Detta projekt 

gav ett bra resultat. Därför ville Adecco utvidga projektet ytterligare och Michael Hållberg, 

HCS-ansvarig i region Norr, kom därför med förslaget att starta upp detta i ytterligare en stad 

i norrbotten. Jobbcoachen på Adeccos kontor i den aktuella staden startade därmed upp 

projektet tillsammans med Michael samt en annan handledare, i samarbete med 

arbetsförmedlingen i samma stad. Deltagarantalet var till en början 17 personer. Projektet 

startade 1:a mars 2012 och avslutades 31:a augusti 2012. Deltagarna fick samlas i grupp och 

diskutera frågor kring sin arbetslöshet och handledarna upplevde att deltagarna kunde hämta 

inspiration och kraft från varandra när de fick känna att de inte var ensamma i sin situation 

och att det fanns andra att prata med. Projektet varade i 6 månader. Projektet avslutades på 

arbetsförmedlingens begäran, detta på grund av att arbetsförmedlingen ansåg att projektet 

                                                 
13

 Arbetsförmedlingen, Faktablad till arbetssökande s 1, 2013 
14

 Adeccos hemsida 
15 Robert Källström, Adeccos omställningsprogram, Etapp 1,2013 
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bedrevs med coachande förhållningssätt istället för den form av sysselsättning som enligt dem 

ska förekomma i sysselsättningsfasen. Beskedet från arbetsförmedlingen kom i mitten på april 

2012. De deltagarna som fått påbörja detta projekt fick tillstånd av arbetsförmedlingen att gå 

klart, men jobbcoachen fick därmed fortsätta med gruppen som ensam handledare.
16

 

 

1.6 Val av ämne 

 

Jag kom i kontakt med detta ämne via min mentor, som arbetar som personalchef på ett av 

bemanningsföretagets kontor i Norrbotten. Hon frågade mig om jag var intresserad av att 

hjälpa dem med att skriva en C-uppsats om projektet som de gett namnet ”Arbete via 

Adecco”. När jag fått förklarat för mig vad projektet handlat om av bemanningsföretagets 

jobbcoach väcktes genast mitt intresse. Jobbcoachen har själv varit med och drivit detta 

projekt och förklarade vad det handlade om och vilken påverkan det upplevdes ha haft på dem 

som deltog i det. Långtidsarbetslösa personer som är aktiva i någon form av sysselsättningsfas 

är ett uppmärksammat ämne i Sverige idag.
17

 Därför kom både beslutet och viljan att ta 

försöka ta reda på mer. Det har slutligen utmynnats i denna uppsats som handlar om 

långtidsarbetslösas upplevelser kring sin egen situation samt en kartläggning av vad detta 

projekt egentligen gett dem. 

 

1.7 Min förförståelse 

 

 Förförståelse innebär att vi inte tolkar vår omgivning enbart med hjälp av våra sinnen. Det vi 

tror består av enbart sinnesintryck är i själva verket ofta en stor del tolkning.
18

 Ett växelspel 

mellan erfarenhet, teori och praktik samt del och helhet brukar gå under benämningen 

”Hermeneutisk cirkel”.  Det kan också kallas ”Hermeneutisk spiral”. Förutom att visa hur 

erfarenhet och förförståelse är varandras förutsättningar i en ständig kretsgång, den påminner 

även om att ju mer erfarenhet vi har inom ett område, desto större blir vår förförståelse i 

ämnet. Förförståelsen utvecklas från fördomar till verklig förståelse.
19

 Jag har själv varit 

arbetslös under en period i mitt liv och kan därför till viss del sätta mig in i och ha en ökad 

förståelse för hur det känns för andra att inte ha ett jobb, även om jag inte har varit riktigt 

                                                 
16

 Jobbcoach på Adecco, muntligt samtal, april 2013 
17

  Nandorf Tove, Hälften får ingen hjälp att hitta nytt jobb, i: Dagens nyheter, Nätupplaga 2012 
18

 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, s58, 2007 
19

 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, s61, 2007 
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långtidsarbetslös. Jag har även vänner och släktingar som är eller varit långtidsarbetslösa och 

vet hur de upplevt sin arbetslöshet och den för många, långa vägen tillbaka in i arbetslivet 

igen. Under min egen arbetslöshet upplevde jag mig lite utanför samhället, på ett sätt lite 

isolerad. De flesta andra jag kände hade ett jobb och dagarna blev väldigt långa. En vanligt 

förekommande attityd jag stött på både då och långt senare är att det är den arbetslöses eget 

fel att denne inte har jobb. ”Vill man jobba så finns det jobb” är en vanlig kommentar jag hört 

under åren. Det anses enligt min personliga uppfattning vara lite skamligt att vara arbetslös, i 

mångas ögon anses den som inte har ett jobb att gå till vara lat och bekväm. Min tolkning är 

att många av dem som har ett bra jobb med en bra inkomst ofta anser de arbetslösa vara 

parasiter som lever på samhället och andras skattepengar. Min personliga uppfattning 

tillsammans med den bilden av jag fått av långtidarbetslösa och sysselsättningsfasen i media, 

är att det är långt ifrån så enkelt.  

 

1.8 Syfte & Frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är alltså dels att ta reda på vad hur individen upplever sin 

långtidsarbetslöshet, hur de påverkats och vilka känslor de haft kring detta. Ett delsyfte är att 

reda på gruppens betydelse för den individuella utvecklingen, huruvida det upplevts positivt 

eller negativt att möta andra i samma situation som en själv samt om de som deltagit i detta 

projekt upplever att de haft någon nytta av det efteråt, och iså fall på vilket sätt. 

 

 Frågeställning 

 

Hur har dessa personer upplevt sin arbetslöshet i samband med uppstarten av projektet? 

Har projektet varit till någon hjälp för dessa arbetslösa, och isåfall på vilket sätt? 

Hur upplevde dessa personer att det var att delta i projektet? 

 

1.9 Disposition  

 

Efter inledningen kommer problemområdet, där uppsatsens sociologiska relevans diskuteras 

samt varför detta är intressant att studera. Därefter följer en beskrivning av valda metoder och 

teorier som har relevans för ämnet. Efter metodavsnittet presenteras resultatet utifrån fyra 

huvudteman samt en analys av resultatet i löpande text. Under diskussion reflekteras det kring 



 

 13  

det som framkommit i det empiriska resultatet utifrån egna tankar och funderingar samt 

utifrån valda frågeställningar och syfte i förhållande till teorier och tidigare forskning. En 

diskussion kring metodvalet förs också. Några slutsatser redovisas under diskussionsavsnittet. 

Uppsatsens avslutas med en redovisning av källförteckning samt intervjuguidens bilaga. 

 

 

1.10 Avgränsning: 

 

Uppsatsen kommer att avgränsas till de personer som ingått i Sysselsättningsfasen och 

deltagit i Adeccos projekt i en specifik stad i Norrbotten, det kommer alltså inte att handla om 

alla människor som genomgått eller genomgår sysselsättningsfasen enbart. Tiden fanns inte 

heller för att skriva om projektet i alla städer det genomförts eller fortfarande pågår i. En 

jämförelse hade kanske kunnat göras mellan de som genomgått projektet och de som inte 

genomgått det, men det får lämnas denna gång så att ämnet inte blir alltför brett. Detta för att 

så långt det är möjligt behålla den röda tråden i uppsatsen och få en djupare insikt av 

människors upplevelse av både sitt deltagande i ett försöksprojekt samt upplevelsen av att 

vara långtidsarbetslös.  

 

2. Metod 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur individen upplever sin långtidsarbetslöshet, hur 

de påverkas och vilka känslor de har kring detta. Delsyftet är att ta reda på gruppens betydelse 

för den individuella utvecklingen. Uppsatsen är av en förklarande karaktär, detta för att ge en 

klar bild av dess upplägg samt förklara bakgrunden till forskningsfrågorna och valt ämne.
20

 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsansats med empirisk data vilken används för 

möjligheten att plocka fram det mest utmärkande i en text och för att förstå ämnet bättre. 

Detta görs genom att läsa textens delar, dess helhet och den kontext den ingår i. Meningen är 

att fånga textens helhet som säger oss något mer än summan av delarna.
21

 Hermeneutisk 

tolkningslära utgår ifrån förståelsen och inte bara det som kan uppfatta på ett intellektuellt 

plan.
22

 Tolkningar kan göras av människor och dess beteende men även olika texter som 

                                                 
20

 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod s34, 2009 
21

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan s210, 2012 
22 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, s94, 2007 
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artiklar och böcker kan tolkas i syfte att förstå andra individer.
23

 Det viktiga med ett 

välinsamlat datamaterial är att de fokuserar på det naturliga och vanligt förekommande. Det 

hjälper oss att skapa en realistisk bild av det verkliga livet. Detta förstärks av fakta från de 

data vi samlar in i närheten av en specifik situation, istället för över telefon eller via mail. 

Tonvikten hamnar istället på ett specifikt fall, ett fokuserat och avgränsat fenomen inbäddad i 

sitt sammanhang. Möjligheten att förstå latenta, underliggande frågorna eller de frågor som 

inte är direkt uppenbara är stor. En annan funktion kvalitativa data har är deras fyllnad och 

helhet, med stor möjlighet att avslöja komplexiteten, data av detta slag tillhandahåller 

utförliga och fylliga beskrivningar inbakade i en äkta kontext och innefattar en ring av 

sanning som har en stark inverkan på läsaren.
24

 Mänskliga känslor och upplevelser är svåra att 

mäta i siffror, och antalet deltagare var inte heller tillräckligt omfattande i antal för att en 

enkätundersökning hade gett ett bra urval. Därför valdes kvantitativ metod bort och istället 

föll valet på djupintervjuer med några av deltagarna ur projektet. Detta för att kvalitativa data 

lägger stor vikt vid människors livserfarenheter och passar bra att använda om man vill 

undersöka betydelsen av människors olika upplevelser och uppfattningar om och kring sitt liv 

i kombination med vad det innebär i förhållande till den sociala värld de lever i. En 

forskningsintervju kräver förberedelse och efterbearbetning för att kunna uppvisa hur man 

gått tillväga och för att få fram giltiga och rimliga tolkningar. Det normala är att göra flera 

intervjuer med olika personer utifrån samma ämne, detta för att få ihop tillräckligt mycket 

material och utifrån detta material kunna dra generella slutsatser.
25

 Därför har en 

intervjuguide utarbetats utifrån valt syfte och frågeställning. Intervjun kan sägas vara en slags 

uppsättning av ämnen eller teman som ska utforskas i ett antal intervjuer med olika 

respondenter. Syftet är att alla svarspersoner ska få möta relevanta och lika teman. Här behövs 

en stor utsträckning öppna frågor där den som intervjuar sammanfattar det som sagts. Detta 

har gjorts för att kunna jämföra svaren och samla in information som annars kan vara svår att 

få grepp om.
26

 Intervjuerna har efter transkriberingen sammanställts och granskats kritiskt för 

att få fram ett opartiskt resultat.
27

 Det innebär i detta fall att intervjuerna efter inspelningen 

transkriberats och därefter har informationsrika citat helt eller delvis valts ut ur 

informanternas intervjusvar. Därefter har de sammanställts i tre huvudteman under rubriken 

                                                 
23

 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, s95, 2007 
24

 Miles B Matthew, Huberman A. Michael, Qualitative data analysis, s10, 1994  
25

 Jacobsen Krag Jan, Intervju-konsten att lyssna och fråga s 18, 2009 
26

 Jacobsen Krag Jan, Intervju-konsten att lyssna och fråga s 19, 2009 
27

 Jacobsen Krag Jan, Intervju-konsten att lyssna och fråga s 61, 2009 
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resultat. Parallellt med citaten analyseras och tolkas de för att sedan kopplas samman med 

tidigare nämnda teorier.  

 

2.1 Intervjuns utformning: 

 

Intervjufrågorna arbetades fram med tidigare angett syfte och frågeställning som bas. Därefter 

har de tittats igenom och bearbetats en gång till, genom att kortas ner och ytterligare 

ämnesspecificeras i samråd med min handledare innan intervjuerna genomfördes. Frågorna 

har varit av öppen karaktär, för att få respondenterna att berätta så mycket som möjligt om 

sina upplevelser. Intervjuerna har utförts på ett av bemanningsföretagets kontor i Norrbotten 

under ett par veckor i april 2013. Intervjuerna utfördes med en person åt gången. Totalt antal 

intervjuer är åtta stycken och intervjuerna har tagit cirka 20-30 minuter vardera. 

Intervjusvaren har spelats in och antecknats för att sedan kunna transkriberas. Alla de 

intervjuade har garanterats konfidentialitet och avidentifiering.  

 

2.2 Litteratursökning 

 

Förutom att leta upp kurslitteratur samt tidningsartiklar om relevanta och passande 

samhällsämnen har jag även gjort sökningar på Internet i databaserna Prio och Libris samt 

Google. Följande sökord har använts: ”Sysselsättningsfasen” ”Långtidsarbetslösa”, 

”Långtidsarbetslöshet” samt ”Fas 3” och forskningsetik.  

 

2.3 Urval  

 

Urvalet har i första hand gjorts utifrån de personer som deltog i Adeccos projekt som haft hög 

närvaro under hela projektet och utifrån det tillfrågades dessa personer om de kunde tänka sig 

att ställa upp på en intervju. Antalet totala deltagare var 14 stycken, varav åtta tackade ja till 

intervjun. Ingen vikt har lagt vid kön eller ålder eftersom det är en för liten studie för att 

kunna påvisa någon relevans. Urvalet har även kommit att beröra endast de i 

sysselsättningsfasen som deltog i projektet på just den här orten, dels på grund av Adeccos 

önskemål och dels för att kunna avgränsa studien, det hade kunnat bli väldigt stort och svårt 

att genomföra intervjuer med ett större antal personer som ingår i sysselsättningsfasen runt om 

i Sverige.  
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2.4 Bortfall  

 

Bortfallet i denna studie har varit de deltagare som hade låg närvaro under projektet och 

därför hade det varit mer tveksamt om de kunnat ge en rättvis syn av sin upplevelse kring 

deltagandet i projektet, eftersom de så sällan dök upp när det pågick.  Samtliga personer med 

hög närvaro tackade ja till en intervju, vilket ändå ger en bra uppfattning om hur projektet 

faktiskt upplevdes.  

 

2.5 Etik 

 

 Fyra viktiga begrepp när det diskuteras etik inom forskning är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Sekretess används endast i de fall de har lagstöd av 

offentlighets och sekretesslagen. Tystnadsplikt omfattar vissa yrkesgrupper såsom vårdyrken, 

tandvård och socialtjänst. De får alltså inte prata om patienter eller brukare med obehöriga. 

Anonymisering eller avidentifiering innebär att ingen ska kunna koppla enkätsvar, prover 

eller intervjusvar till en specifik person, i intervjuer ska det alltså inte gå att räkna ut vem som 

sagt vad. Konfidentialitet innebär att personen som intervjuats, svarat på enkät eller på annat 

sätt varit delaktig i forskningsresultaten inte får sina uppgifter utlämnade eller avslöjade hos 

obehöriga.
28

  Några etiska överväganden som dök upp i denna studie har varit att se till så att 

ingen av de inblandade, i synnerhet de som intervjuats, kunnat bli identifierade. Vissa saker 

de sagt som hade kunnat vara av intresse i resultatet har sorterats bort eftersom det annars 

hade underlättat en identifiering av deltagarna och eventuellt gett ledtrådar om vem som sagt 

vad. Information som ålder, företagsnamn och ort har därför censurerats för att försvåra en 

eventuell identifiering. Det har varit av yttersta vikt att göra detta eftersom alla som ställt upp 

på intervju har lovats konfidentialitet. Det är viktigt även för mig som skrivit denna uppsats 

att göra ett proffsigt jobb och det hade inte varit god forskningssed att helt eller delvis blunda 

för detta.  

 

 

 

 

                                                 
28 Hermerén Göran, Pettersson Bo, Vetenskapsrådet, God forskningssed, forskningserie, 1:2011, s66-67, 2011 
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2.6 Reliabilitet & Validitet  

 

Alla mått, parametrar, test, mätinstrument och metoder måste vara både reliabla och valida för 

att kunna tillämpas. Om dessa krav inte uppnås saknar forskningsresultatet ett vetenskapligt 

värde.  Reliabilitet anger hur pass tillförlitlig och användbar ett mätinstrument och en 

måttenhet är. Alla ska kunna göra samma mätning med samma instrument och komma fram 

till samma resultat, om så inte är fallet har resultatet låg reliabilitet.
29

 Med validitet menas att 

man som forskare mäter precis det man avsett att mäta. Här krävs alltså klara mått och 

mätmetoder. Det är viktigt att veta vad måttet man använder står för och använda det mycket 

regelbundet.
30

 Låg reliabilitet hos ett mätinstrument leder till att även validiteten blir låg. Hög 

reliabilitet är en nödvändig faktor för god validitet, men är inte alltid en fullgod förutsättning 

för det. Det kan alltså vara hög reliabilitet och ändå sakna validitet.
31

 Utifrån denna studie har 

alltså en intervjuguide utarbetats för att få svar på tidigare angivna frågeställningar och för att 

besvara uppsatsens syfte. Frågorna har utformats för att få fram det jag tidigare angett att jag 

vill undersöka utifrån mitt syfte och min frågeställning. Intervjuguiden återfinns längst bak 

som bilaga för att läsaren själv ska kunna se vilka frågor jag ställt och tillsammans med detta 

förstå resultat och slutsatser. En kvantitativ studie hade varit svår att genomföra eftersom det 

hade krävt ett större antal deltagare än jag hade tillgång till för att ge ett tillförlitligt resultat. 

Däremot hade det varit mycket intressant att genomföra en deltagande observation om så hade 

varit möjligt, vilket det tyvärr inte var i mitt fall då projektet är nedlagt. Det är svårt att veta 

exakt vilka frågor som ska ställas för att få utförliga svar, men jag är nöjd med helheten. 

Kanske hade jag fått helt andra svar om jag omformulerat frågorna. Min förhoppning är dock 

att ett likartat resultat skulle framkomma i en liknande studie. Det är absolut möjligt att svaren 

skulle skilja sig åt i ett eller flera avseenden, men människors känslor är ju ingen exakt och 

tydligt mätbar vetenskap, vilket gör det svårt att mäta personliga upplevelser, men ändå 

väldigt spännande och givande.  

 

 

 

 

                                                 
29 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s77-78, 2009 
30 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s80, 2009 
31 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, s82, 2009 
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3. Teori 

 

Här beskrivs och förklaras de teoretiska utgångspunkter som valts ut i denna uppsats och som 

sedan använts som bakgrund och underlag för att tolka och analysera resultatet. Den sociala 

identitetsteorin passar bra in för att ge en förklaring till den sociala kontakten och känslan av 

tillhörighet hos individer. Den visar även gruppens betydelse för individen och dennes 

utveckling. Anthony Giddens reflexivitets samt struktureringsteori beskriver hur vi tvingas 

att ha tillit till expertisen i vårt moderna och snabbutvecklande samhälle. I detta fall är det de 

långtidsarbetslösa som tvingas sätta sin tillit till arbetsförmedlingen och andra myndigheter i 

samhället, kanske även regeringen och hoppas på att de ska komma med en lösning som kan 

ge dem ett nytt jobb. Durkheims teori om arbetsdelning visar hur ett samhälle kan braka 

samman, där de svaga stöts ut. Durkheim beskriver hur fel det kan bli i ett samhälle som 

saknar en tydlig fördelning av uppgifter och tydlig rättvisa för alla. Hans teori om Anomi ger 

en tolkning av hur det känns att vara helt bunden av samhällets regler och hur individen kan 

tappa sin identitet och sitt värde genom att endast behandlas som en kugge i ett maskineri. 

Baumans teori om det individualiserade samhället menar att vi lever mer dag för dag i ett 

samhälle som ständigt förändras, skyddsnäten försvagas och vi går allt mer från att hålla ihop 

i ett samhälle till att vara individualiserade. Ulrich Bech menar med sin teori om 

risksamhället att det inte bara finns hinder, det finns även många möjligheter i ett nytt 

samhälle, med ökad reflexivet, vi blir allt mer moderna men vi måste lära oss hur vi upptäcker 

det nya samhället och dess faror.  I förhållande till tidigare forskning är Ekonomi-skam 

modellens teori, vilken utvecklats av Leif Jönsson och Bengt Starrin, intressant att ta med 

eftersom den specifikt berör forskningsområdet arbetslöshet och hur människor tenderar att 

reagera på det och hur de försöker hanterar den situationen. Alla dessa teorier har god 

relevans för uppsatsen och har varit en mycket bra informationskälla att hämta sociologiska 

och relevanta förklaringar ur.  

 

3.1 Social identitetsteori  

 

Den sociala identitetsteorin utvecklades inom socialpsykologins område under 80-talet av 

Henri Tajfel och John Turner och passar bra in i detta uppsatsämne, eftersom teorin behandlar 

just mänskligt beteende och hur individer i en grupp kan påverka varandra på olika sätt, samt 

hur människor söker sig till varandra och försöker hitta likheter sinsemellan.  Tajfel och 
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Turner menade att denna teori visar att människor tenderar ofta att identifiera sig med 

människor som de anser likna sig själva. Människor kan alltså starkt identifiera sig med en 

specifik grupp, inom den här teorin omnämnd som ”In-group”, där ett exempel kan vara en 

kvinna som identifierar sig med de andra kvinnorna eller personer ur samma arbetarklass som 

identifierar sig med varandra.  Dessa grupper bildar ofta starka band och utvecklar ett ”vi” 

och de andra blir ”out-gruppen”, dem, om de skiljer sig åt från de som befinner sig i ”in-

group”.  Det berömda Stanford-fängelse experimentet är ett bra exempel på hur människor 

influeras av varandra när de känner tillhörighet med en viss grupp, även om det börjar som en 

lek. Experimentet gick ut på att studenter slumpmässigt valdes ut till antingen fångvaktare 

eller fångar och studenterna föll snabbt in i sina roller och identifierade sig med sin grupp. 

Studenter som tidigare varit vänner började nu se varandra som rivaler. Samma princip gäller 

i exempelvis sport, när människor hejar på olika lag och identifierar sig med laget genom att 

klä sig i dess färger eller kanske tatuera in lagsymbolen på kroppen.  Detta fenomen kan även 

ses inom organisationer vid intressekonflikter. Enligt den sociala identitetsteorin gör 

människor alltså generaliseringar i sin identitetsprocess, utifrån begränsade erfarenheter. Ett 

exempel på detta är om en person ser en kvinna gråta och drar därför en slutsats att alla 

kvinnor är överkänsliga och irrationella.  Men detta görs också för att försöka skapa sig en 

samlad uppfattning om någon eller några, eftersom vi egentligen möter så otroligt många 

olika personligheter och det blir en slags överspänning av intryck i våra hjärnor och för att 

klara av att hantera detta delar vi in personer i vad vi anser vara lämpliga kategorier.  Även 

om vi egentligen ser att alla kvinnor inte är överkänsliga och irrationella så fortsätter vi att 

hålla fast i den övertygelsen på grund av det vi sett och kommer ihåg.  Personer vi känner att 

vi kan identifiera oss med, hos dem lägger vi inte lika stor vikt vid olikheterna från oss själva, 

till skillnad från grupperna vi inte alls identifierar oss med. Vi ser helt enkelt det vi vill se.  

Detta innebär att det blir svårare att förstå andra som inte liknar oss själva. Människor 

motiveras och behåller lättare sin självkänsla i situationer där de känner samhörighet. Detta 

genom att se på sig själv som en del i en grupp och rikta kritik mot utomstående grupper.
32

 

 

3.2 Antony Giddens teorier om reflexivitet och strukturering 

 

Vi påverkas av strukturer av såväl socialt liv som sociala organisationer och dess globala 

påverkan. Vi nu står inför en ny era, bortom denna modernitet och den är viktig att 

                                                 
32

 Kenny, Whittle, Willmott, Understandning identity and organizatons, s16-17, 2011 
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uppmärksamma
33 Det går att utskilja två diskontinuiteter vilka skiljer de sociala 

institutionerna och den traditionella samhällsordningen från varandra. Dessa diskontinuiteter 

påverkar både förändringens framfart och själva omfattningen av dessa förändringar. 

Förändringarna sker globalt. Det innebär att de moderna institutionernas inre natur är 

uppfattningar där principen kanske grundas på helt andra orsaker än tidigare. Huvudfokus 

ligger på säkerhet, fara, tillit och risk. Vi har nu fått möjligheten att leva tryggt samtidigt som 

en skuggsida av denna sida växt fram.
34

 Giddens tar till viss del stöd av Max Webers teorier 

som var mer pessimistisk till den moderna världen men menar ändå att Marx, Weber och 

Durkheim var eniga när det kom till den hämmande effekten på industriarbetarnas 

arbetsglädje. Enligt Giddens själv la hans föregångare inte ner något större engagemang på 

krigets industrialisering vilket han tolkade som att de trodde på en mer fredlig framtid. Istället 

lever vi nu i krigets århundrade fylld av faror och oro. Därför behöver vi utveckla en analys 

av vår modernitets dubbla karaktär, vi måste vidga det sociologiska perspektivet och ta det till 

en helt ny nivå. Nu finns det olika synsätt, skilt från varandra vilka försvårat en mer korrekt 

analys av den moderna institutionen, och för stort fokus har lagts på omvandlingens dynamik. 

Många har lagt störst fokus på Marx kapitalism och förklarat samhällsordningen med hjälp av 

denna.
35

 Vi behöver en dubbelförståelse för att nå rätt tolkning av vår moderna tid. Vi lägger 

våra liv i experternas händer, vi litar på deras beskydd, eftersom vi inte kan kontrollera allt 

som händer hela tiden. Vi funderar inte nämnvärt på pilotens kunnande när vi flyger, eller 

bilens mekanik när vi kör.
36

 Vi har denna tillit eftersom vi saknar kunskapen, det handlar inte 

om avsaknad av makt. Tilliten går hand i hand med riskmedvetenheten.
37

 Reflexivitet ligger 

till grund för mänskligt agerande och det sociala livets reflexivitet består av sociala bruk som 

utsätts för regelbundna prövningar och då förändras dess karaktär vid framträdandet på den 

historiska scenen.
38

 Vi har lämnat gudstron bakom oss, menar han, och ersatt den med 

vetenskaplig tro, vi tror mer på det vi kan se och höra
39

 Utöver tilliten till experterna behöver 

vi känna tillit för abstrakta system
40

 och den ontologiska tryggheten.
41

 När vi saknar den 

tryggheten kan vi istället drabbas av ångest eller fasa.
42

 En viktig poäng är att det viktigaste i 
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analysen av risk och säkerhet inkluderar det faktum att vi utsätts för stora faror vi saknar 

kontroll över.
43

  Vi försöker hantera detta så gott det går, genom accepterande eller 

optimism.
44

 Dessa teorier använder Giddens för att förklara hur människan utvecklar en stark 

tilltro. Rutiner blir nödvändigt i människans liv för att kunna hantera den ångest som färgar 

vår existens. Rutinerna gör det lättare för oss att kunna strukturera upp vår vardag och kan ge 

ett visst stöd till reducering av ångest och känslor av att inte riktigt räcka till. Det är just dessa 

rutiner och regler som håller samman vårt vardagliga liv. När individen fråntas sina 

vardagsrutiner blir det plötsligt uppenbart hur mycket de egentligen betyder.  När rutinerna 

förändras på ett drastiskt sätt uppstår det Giddens kallar kritiska situationer. Det vill säga 

olika former av radikala förändringar i ens vardagliga liv. Det blir svårare att klara av och 

orka med sitt liv. Giddens menar att de handlingar som människor utför får långtgående 

konsekvenser och därför hjälper till att återskapa det vi kallar samhället, eftersom samhället är 

präglat av återkommande mönster och regelbundenhet. Människorna utvecklar en känslighet 

för varandra och lär sig att tolka vad som är lämpligt beteende tillsammans med andra. 

Människorna skapar och återskapar sociala mönster och roller mellan varandra, de försöker 

hela tiden anpassa sig i förhållande till varandra. Det finns en struktur som består av regler 

och resurser som behandlar gränsdragningar och meningsskapande mellan individerna. Dessa 

regler är mycket viktiga för människorna.
45 

 

3.3 Durkheims teori om samhällets arbetsdelning 

 

Durkheim skrev en avhandling där en del av den bestod av hans syn på den sociala 

sammanhållningens förutsättningar, förändringar och den upplösning som påstods skulle 

komma samt individualismens orsaker och innebörd. Durkheim ansåg att den sociala 

sammanhållningen formades utifrån samhällets förutsättningar och dess struktur, det vill säga 

beroende på arbetsdelningens utveckling. Durkheim riktade kritik mot den tidigare synen om 

att individen är ett grundelement i samhället. Han höll inte heller med om att samhällets 

överlevnad berodde på en ovillkorlig underkastelse till ett gemensamt normsystem. Han ansåg 

att människorna utvecklades och via specialiseringar fått en chans att ta sig ur 

samhällsförtrycket och istället leva som en fri individ.  Han menade att fri konkurrens och 

jämställda individer var det som behövdes för samhällets utveckling. För att affärerna ska 
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fungera behövs tillit till varandra, det kan även tillämpas i de övriga samhällssektionerna. 

Samhället är alltså en förutsättning för individen menar Durkheim. Utifrån tidigare 

sociologers tankegångar grundade han sin egen teori om det som han kom att kalla 

arbetsdelning, och han ansåg att detta kunde tillämpas i hela samhället, samt vilka 

konsekvenser det medförde på det sociala systemet. Durkheim menade att samhället är en 

form av moral som var viktigt, men att det ändå inte det var de rådande normerna som 

orsakade samtidens problem. Istället menade han att det befintliga normsystemet inte klarade 

av att följa strukturen i samhällets förändringsprocess. Det är lönlöst att försöka upprätthålla 

en moral som inte är kompatibel med samhällets nya struktur menade Durkheim. Moral och 

värderingar behöver också förändras och upplösningen behöver inte betyda socialt 

sammanbrott, det kan istället tyda på förnyelse och en förmåga till anpassning till andra 

sociala villkor. Durkheim ansåg därför att samhällen kunde ha olika former av 

sammanhållning där den avgörande principen är graden av arbetsdelning.  Ett exempel på en 

samhällsform där värderingarna är samstämda och synsätten likartade, där de som avviker 

stöts bort kallade han för Mekanisk solidaritet.  I ett sådant samhälle är det svårt för en individ 

att utvecklas menar han. En mer utvecklad arbetsdelning är nödvändig för att individen ska 

kunna utvecklas.
46

 Durkheim trodde till en början att problemen kring ekonomiska kriser, 

klasskamper och sociala motsättningar var av övergående karaktär och att vi rörde oss bort 

från de omoderna samhällena,
47

 men han förstod snart att detta är problem som kommer att 

finnas kvar och kräver fortlöpande bearbetning. Mest utsatta för oro och konflikter är affärs 

och arbetslivet. Ur denna insikt växte begreppet Anomi fram. Det innebar att konsekvenserna 

av allt för snabba och tekniska utvecklingar ledde till försämrade förhållanden mellan 

anställda och arbetsgivare. Arbetare ersattes mot maskiner och människors relationer 

förändras. Sociala relationer tappas. Fler konflikter uppstod. Durkheim diskuterade detta och 

menade att det beror på att alla människor behöver känna en mening och ett sammanhang med 

sitt jobb. De vill inte bara vara en kugge i ett maskineri utan samhörighetskänsla med sitt 

arbete. Den moderna industrin tappar respekten för individen och individens rätt till 

utveckling. När arbetaren tvingas in i något de egentligen inte vill göra visas arbetsdelningen 

från en sjuklig sida. Många konflikter frodas och det slösas med mänskliga resurser. Här är 

det makten som får råda istället för den naturliga kapaciteten och det ger upphov till vad 

Durkheim kallar påtvingad arbetsledning. Detta kan aldrig ge rättvisa åt individer eller i 
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samhället.
48

 Orsakerna till samhällsförändringarna är samhällets kraftiga ökning och den 

ökningen kan skapa såväl konkurrens och konflikt såväl som fredlig samexistens. Det viktiga 

är att helt reducera improduktiva arbetsuppgifter och istället fördela arbetet så att var och en 

hade fullgod sysselsättning och därmed kunna öka varje arbetares funktion.
49

 Arbetsdelning är 

ett fredligt alternativ till djungels lag
50

 

 

3.4 Ulrich Becks teori Risksamhället: 

 

Ulrich Beck menar att vi idag får bevittna den moderna tidens samhällsförändring och det 

kommer enligt honom innebära att människor frigörs från industrisamhällets sociala former på 

samma sätt som hon tidigare frigjorde sig från kyrkans maktreformer. Beck förklarar detta 

utifrån två huvudpunkter.  

1. När andra världskriget var över hade samtliga av västvärldens i-länder genom den 

välfärdsstatliga moderniseringen fått uppleva en våg av samhällelig individualisering. Denna 

individualisering var större än någonsin men ojämlikheten mellan samhällsindividerna var 

trots detta oförändrad.  På grund av en hyfsat hög levnadsstandard i kombination med ett 

tryggt och säkert socialsystem har människorna kunnat frigöra sig från tidigare klassvillkor 

och familjeroller. De har i en allt högre grad fått klara sig själva på arbetsmarknaden och med 

allt vad det innebär utifrån både risker och problem samt möjligheter.  Hittills har 

individualiseringsprocessen i första hand handlat om medelklassen och dess fortskridande 

utveckling. Men den är också typisk för den moderna kapitalismens ”fria lönearbetare” på 

grund av den styrka som arbetsmarknadsprocesserna är innehavare av, under de villkor som 

kan ses råda i de välfärdsstatliga massdemokratierna.  När individer kommer ut i arbetslivet 

blir de befriade från sina släkt och familjeband, från regional kultur och sitt geografiska 

område.  Dessa individualiseringssteg konkurrerar därför med erfarenheterna från ett 

kollektivt öde på arbetsmarknaden. Dessa kollektiva öden omfattar bland annat 

massarbetslöshet och underkvalificering.  Under de välfärdsstatliga villkoren menar dock 

Beck att människor slipper ifrån både sin sociala klasstillhörighet och sin könsroll.  
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Detta innebär enligt Beck att tolkningen av den sociala ojämlikheten blir något tvetydig.  

Inkomstklyftorna är fortfarande stora och de regler som är grundläggande för ett lönearbete 

finns fortfarande kvar.  Men Beck menar att den sociala klasstillhörigheten ändå hamnar i 

skymundan till förmån för mänskligt handlade. Istället skapas individualiserade 

existensformer och möjligheter. Människan måste därför tänka på sig själv i första hand när 

det gäller den egna livsplanen och livsföringen. I den bemärkelsen upplöses alltså 

grundvalarnas traditionella indelningar i social klass, stånd och skikt på grund av 

individualiseringen. Enligt denna tes är det den dynamik som återfinns på den av 

välfärdsstatens tryggade arbetsmarknad som lett till urholkning och upplösning av 

kapitalismens sociala klasser.  Bech anser att vi därmed närmar oss en kapitalism utan klasser 

och de problem som den medför, bland annat social ojämlikhet. 

2. Den här tendensen till avsaknandet av klass hör tydligt ihop med fördelningen av 

massarbetslöshet. Sett ur ett perspektiv växer antalet långtidsarbetslösa och människor som 

kanske aldrig tar sig in på arbetsmarknaden. Men sett ur ett annat perspektiv motsvaras inte 

antalet arbetslösa av ett konstant antal registrerade fall eller drabbade personer. Beck menar 

att det blir allt vanligare att arbetslöshet sammanfaller med en ökande mängd 

långtidsarbetslösa och nya former av sysselsättningar och arbetslöshetsformer. Ökning och 

individualiseringen griper in i varandra menar han.  Det i sin tur leder till att problem som 

befinner sig i systemet till personliga misslyckanden i sin tur leder till att problemen får en 

minskad betydelse ur ett politiskt perspektiv.  De nya levnadssätten orsakar alltså en ny form 

av omedelbarhet mellan individen och samhället, det vill säga att samhällskriser betraktas allt 

mer som personliga kriser och kommer därför allt längre ifrån samhällets ansvar och 

ingripande när det gäller en lösning av problemet.
51

 

 

3.5 Zygmunt Baumans teori det individualiserade samhället 

 

Samhällsordningen kan presenteras som ett slags nätverk av kanaler, genom mänskligheten 

söker sin livsmening samt där formlerna för dessa livsmeningar framställs. 

Samhällsordningens centrala kärna är att genomföra en omfördelning av de resurser som 

uppstått kulturellt tillsammans med transcendensstrategierna. Uppgiften för vart och en av 

dessa samhällsordningar är därför att styra tillgången till den viktigaste stratifieringsfaktorn 
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och det centrala måttet på den socialt betingade ojämlikheten. Den befintliga sociala hierarkin 

som innefattar både privilegier och försakelser grundas på att de livsformer som alla olika 

människor har att tillgå ger olika värden. Det går inte att undvika social manipulation för att 

nå transcendens om det individuella livet. Institutionerna som finns i samhället för att hjälpa 

människorna vållar istället problem. På ett sätt anses man vara ensam ansvarig för sina 

svårigheter men samtidigt är människorna beroende av förhållanden de inte kan styra eller 

själva har kunskap om. Det blir allt vanligare att den enskilde individen får kämpa ensam i det 

moderna samhället och därmed blir isoleringen allt större.
52

 Människor skapar sina egna liv 

men inte under premisser som de själva valt.
53

 Vi tappar mer och mer lusten att hjälpas åt i 

samhället till förmån för oss själva, där den egna individen är viktigast av allt.
54

 Situationen i 

samhället har förändrats och huvudessensen i förändringen är endast kortsiktig. Att vara gift 

med samma person tills döden skiljer en åt är ovanligt idag och samma tendenser kan ses på 

arbetsmarknaden. Den är i ständig rörelse och arbetsplatsbyten ökar kraftigt. Flexibilitet är 

vårt moderna samhälles slogan där arbetet tappar sin trygghet i och med de nya 

anställningsformerna. Den här otryggheten kan dessutom slå till hos vem som helst. 

Otryggheten har blivit en slags individualiserande kraft vilken splittrar mänskligheten. 

Eftersom ingen kan förutspå vem som ska drabbas nästa gång tappar ämnet snabbt 

allmänhetens intresse och de negativa känslor som uppstår kring detta lämnas över till var och 

en att ensam hantera. Det blir inte längre en gemensam angelägenhet. Arbetsplatsen 

förvandlas till något som är tillfälligt och flyktigt. Kapitalet är inte heller längre beroende av 

lokala arbetare, därför kan företag utan några större svårigheter förflytta sig från plats till plats 

hur de vill. Denna nya flyktighet hämmar alla eventuella förpliktelser.
55

 De människor som 

arbetar med ett lågsstatusyrke är medvetna om sin egen utbytbarhet. Därför kan de tappa 

engagemang i förhållande till jobbet.
56

 Övergången från tung och stabil till lätt och flyktig 

modernitet är den ram inom vilken arbetarrörelsens historia fått sin början. Den sociala miljön 

där ett gott och rättvist samhälle har eftersträvats har förändrats på ett radikalt sätt.
57

 

Individualiseringen är ett öde och inte ett frivilligt val. Människor får höra att det är deras eget 

fel om de inte har något jobb. Klyftan mellan individualitet som öde och individualitet som en 

mänsklig självhävdelse ökar i allt större utsträckning. Människorna saknar förmågan att 
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hantera denna klyfta.
58

 Vår frigörelse gör oss alltså samtidigt likgiltiga, vi slutar lägga något 

engagemang i saker som inte rör oss själva.
59

 Det viktiga är inte att skärpa reglerna eller 

åtgärderna för de som har det svårt i samhället. Istället bör människorna följa sin moral, av 

den enkla anledningen att det är bättre än att tänka på sig själv hela tiden. Det skulle ge oss ett 

mer solidariskt samhälle.
60

 Felet med vårt moderna samhälle är alltså främst att det inte 

ifrågasätter sig själv. Dess kritiska tänkande verkar ha gått förlorat.
61

 

 

3.6 Ekonomi-skam modellen: 

 

Ekonomi-skam modellen sammanlänkar två forskningstraditioner. Den ekonomiska aspekten i 

modellen behandlar forskningen kring ekonomisk stress och nedstämdhet. Den sociala 

aspekten kan istället kopplas ihop med mikrosociologiska forskningen om betydelsen kring 

sociala band, sociala nätverk, självbild och den egna identiteten. Ekonomi-skam modellen 

fäster stor vikt vid det som potentiellt kan gå förlorat vid händelse av arbetslöshet, det vill 

säga både inkomst och sociala kontakter, status och respekt.  

Modellens ekonomiska aspekt pekar på vilken betydelse lönen har. Den behandlar betydelsen 

av en stabil och trygg levnadsstandard. Forskning visar att ju svårare det är att klara ekonomin 

under arbetslöshet, desto större är risken att bli sjuk i någon form. Aspekt nummer två i denna 

modell är den potentiella skammen i att inte ha något jobb. Ett arbete ger ju inte bara inkomst, 

det när även de sociala relationerna och det ses ofta som beundransvärt i samhället att ha ett 

jobb och klara sig själv. Uppfattningen att det är de arbetslösas eget fel att de är arbetslösa, 

utifrån deras attityder och personliga egenskaper, har varit välkänd. Hur den arbetslöse blir 

uppfattad av andra är av stor betydelse för identiteten. Studier visar på att många av de 

arbetslösa påverkas starkt av omgivningens bedömningar, den egna självbilden blir satt på 

prov när de möter andra människor och känslorna kan ibland yttra sig i ilska, vrede, 

skamkänslor eller nedstämdhet. Begreppet skam kan förklaras både som en stark känsla och 

som en relation mellan två eller flera personer. Skam brukar kallas mindrevärdighetens eller 

underlägsenhetens känsla, som skapas när individen blir medveten om en svaghet hos sig 

själv, ett misslyckande med att nå ett uppsatt mål eller förväntningar som inte gått att leva upp 

till. Skammen refereras till det egna jaget, då stoltheten eller självbilden påverkas på ett 
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negativt sätt. Skamkänslan är central när det gäller utvecklingen av identitet och självbild för 

att den är så plågsam. Tillståndet i våra sociala band avläses konstant genom tolkningar av 

människors beteende och ger oss signaler huruvida våra relationer är osäkra eller säkra. Dock 

verkar det förefalla sig så att skam och stolthet är känslor som inte har plats i vårt moderna 

och allt mer individualiserade samhälle, vilket leder till att individen skäms för att hon känner 

skamkänslor. Skam och stolthet anses vara kulturellt betingat.  Studier visar att skamkänslor 

ofta förekommer hos arbetslösa män. Studier visar även att ju mer negativ omgivning ställer 

sig till den arbetslöse, desto sämre mår den personen och utvecklar ohälsa. Ekonomi-skam 

modellen används alltså för att förstå rektionerna på arbetslöshet både när det gäller den 

ekonomiska biten och skamgörande erfarenheter. 
62

 

 

4. Resultat 

 

Uppsatsen utgår ifrån tre centrala intervjuteman samt kategorin övrigt, där några citat som 

ansetts vara av betydelse men inte riktigt passat in under tidigare angivna teman placerats. 

 

 Känslor och upplevelser kring sin arbetslöshet 

 Betydelsen av att möta andra människor i samma situation 

 Upplevelsen av själva projektdeltagandet 

 Övrigt 

 

4.1 Tema Arbetslöshet -  

 

Utifrån synen, tankarna och känslorna kring sin arbetslöshet 

Många av deltagarna kunde inte riktigt komma ihåg hur det hade känts i början att vara 

arbetslös och en del undvek i viss mån att svara på just känslorna kring arbetslöshet, de flesta 

pratade istället om framtiden och hur den sociala biten varit samt återuppbyggandet av rutiner 

igen, tack vare Adeccos projekt.  

Ekonomi-skam modellen är relevant här eftersom den pekar på betydelserna av såväl 

ekonomiska aspekter som betydelsen av sociala band och nätverk. Att förlora jobbet kan 

påverka oss väldigt starkt både känslomässigt och ekonomiskt, vi kan uppleva att vi förlorar 
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såväl respekt som status och påverkan på ekonomin blir ofta stor och kan i sin tur leda till 

ohälsa.
63

 Attityden hos andra är ofta negativ, många anser att det är individens eget fel om 

denne är arbetslös
64

 och många arbetslösa upplever därför skam.
65

 Grundat på det som 

framkommit till viss del under intervjuerna och utifrån den bakgrundsinformation jag fått 

tolkar jag det som att en del av deltagarna upplevt en skam över att befinna sig i 

sysselsättningsfasen, och till stor del ett utanförskap, en avsaknad av den viktiga sociala biten. 

Oron över att bli utnyttjad på arbetsplatsen, eller att bli behandlad som luft, att vara mindre 

värd om man inte har ett jobb. Skamkänslor i olika former framträder.  

En annan intressant aspekt av vårt moderna samhälle och dess utveckling beskriver Giddens 

med sina teorier om reflexitivitet och strukturering, han menar att vi nu står inför stora globala 

förändringar
66

 i ett samhälle där tanken är att vi ska kunna leva tryggt, men det finns en 

skuggsida.
67

  Vi lägger våra liv i experternas händer, om t.ex. vi förlorar jobbet så kanske vi 

förväntar oss att få hjälp av arbetsförmedlingen att hitta något nytt, vi kanske också tänker att 

vi är trygga tack vare de sociala skyddsnät som finns med a-kassa och socialbidrag. När vi 

tappar den här tryggheten utvecklar vi känslor av ångest och fasa.
68

 Många kanske känner sig 

utlämnade och utstötta ur samhället och det känns som om det inte finns någon hjälp att få. 

Giddens menar att fråntagandet av rutiner skapar kriser hos människan, Att tappa sina rutiner 

skakar om världen för många, livet tappar snabbt sin mening. Då orkar vi inte längre. Men vi 

gör så gott vi kan för att försöka anpassa oss i samhället ändå. Giddens menar också att det vi 

behöver göra för att få ett bättre samhälle är att se saken ur helt nya perspektiv, på en ny 

nivå.
69

 Det framkommer tydligt ur intervjuerna att den sociala biten är betydelsefull för 

många av dem. Durkheim pratade om samhället och betydelsen av dess sammanhållning, han 

menade att sammanhållningen formas av samhällets förutsättningar och struktur vilken är 

beroende av arbetsdelningens utveckling. Det känns relevant i den här studien eftersom det 

hjälper till att förstå samhällets uppbyggnad och varför det blivit som det blivit med 

långtidsarbetslöshet och otrygghet. Durkheim hade en teori om att samhället är en 

förutsättning för individen. Men han menade att normsystemen inte klarar av att följa 

samhällets förändring och det är ett måste för att samhället ska kunna bli mer rättvist, vilket är 
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högst relevant idag, i ett samhälle där så många hamnar utanför skyddsnätet. Enligt Durkheim 

finns det ett flertal olika samhällen och hans beskrivning av det mekaniska samhället stämmer 

bra in på vårt moderna samhälle som det ser ut idag. Värderingarna är samstämmiga och det 

finns ett likartat synsätt, men de som är annorlunda och avvikande stöts bort. Det gör det svårt 

för individer att utvecklas.
70

  

 

Folk reagerar ju på olika sätt när de varit arbetslösa så pass länge. Ett längre tag..och man 

försöker ju lösa det på olika sätt. En del blir ju utagerande och andra drar sig tillbaka och till 

slut gömmer sig i princip 

 

Min arbetsförmedlare skickade hit mig för hon tyckte det lät väldigt bra. Det var ju min första 

fas 3, när jag hamnade i fas 3. Man fick ju höra mycket skräckhistorier om dom som hade 

suttit sex månader i någon korridorjävel och druckit kaffe och spelat kort.  

 

Jag har aldrig riktigt sett att jag haft, riktigt ansett att jag haft problem..behövt hjälp. Det jag 

tyckte var så bra med det här..det var att man fick göra sin röst hörd tyckte jag.  

 

Jag mår ju mycket bättre om jag har någonting att göra, ett jobb eller sysselsättning, så att 

nog mår jag ju mycket bättre när jag har en sysselsättning och får träffa folk och sådär och 

inte bara gå hemma. Å så, det blir ju som att man tappar hela den sociala biten.  

 

Jag hade just kommit i fas tre, så jag hade inte känt den där oron men det fanns dom som 

hade varit i fas tre och ja, dom sa det att man ligger och sover till klockan två eller sådär, 

men nu hade dom som fått lite rutiner.  

 

Ja alltså det är ju aldrig bra att vara arbetslös för länge…  

 

4.2 Tema Andra i samma situation - 

  

Att träffa andra i samma situation, stöd av varandra, delandet av erfarenheter 

Överlag verkar deltagarna nöjda med gruppen de ingått i och samtliga ansåg att de kunde 

hämta stöd från de andra deltagarna och peppa varandra på ett eller annat sätt. Det var heller 
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ingen som direkt upplevde att de känt sig utanför eller att de blivit bortstötta, även om alla 

kanske inte fick personkemin att stämma helt och hållet sinsemellan.  

 

Enligt den sociala identitetsteorin är den sociala tillhörigheten viktig för människor och den 

förklarar mänskligt beteende och hur individer kan påverka varandra i olika riktningar på ett 

sätt som intressant och har relevans i denna studie. Enligt denna teori söker sig människor till 

varandra om de finner likheter sinsemellan, de identifierar sig alltså gärna med någon som 

liknar en själv, ibland räcker det med att vara av samma kön eller dylikt. I denna studie verkar 

gruppen i första hand identifiera sig med varandra eftersom de alla befinner sig i samma 

situation när det gäller arbetslivet och de verkar kunna hämta mycket kraft och inspiration av 

varandra, de vågar öppna sig mer och känner samhörighet med varandra vilket förmodligen 

hjälper dem framåt mot personlig utveckling, detta kan tolkas och förstås med hjälp av social 

identitetsteori under det resultat som framkommit under de två rubrikerna ”Andra i samma 

situation” samt ”Projektdeltagandet”: 

 

Det är alltid positivt å träffa människor..och sen är de..när det då är..då måst man ju säga 

som så att det är alltid roligt å ha med olika människor att göra..tänk dig vad tråkigt det vore 

om alla var likadana.  

 

Det är ju bra för många att de upplever att det är fler som är i samma situation.  

 

Man kunde..vi var ju alla i samma situation, i fas tre. Det var roligt att höra deras åsikter och 

idéer och ja, utbyta åsikter och idéer, diskutera..prata..eftersom vi var i samma situation så 

visste vi ju vad det handlade om 

 

Jaa..dels för mig, nyttan att sitta i surret för att där jag var tidigare hade jag ett eget rum och 

kunde liksom jobba i lugn och ro, nu var det ju det här, härdas. Och sen att träffa alla slags 

människor..för att det är ju alla slags människor där ute också.  

 

När jag började här så var jag den enda som var positiv. När vi skulle sluta här så tror jag vi 

var ganska många som var positiva. Det är ju alltid nyttigt att man träffar folk som är i 

samma situation.  
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Ja i det stora hela så var det positivt, man fick så pass mycket feedback och vi hade ganska 

mycket djupa diskussioner.  

 

Vi tipsade varann om var de sökte folk. 

 

Ja positivt var det ju den här sociala kontakten och så, men det var ju också roligt att få höra 

deras erfarenheter och idéer och sånt. Så man fick lite..lite kött på bena..lite mer. Så det var 

positivt. Vi hade aldrig några konflikter, negativ energi eller någonting sådant, det fick jag 

aldrig av någon. Jättebra grupp var det.  

 

Jag tycker det var positivt. Det var nån som var lite pessimistisk, fast det var ju mera 

personligt, alltså för sin egen skull, så det var inget man tog åt sig.  

 

Att det inte bara är en själv som är i fas tre. Kanske man annars drar sig undan och inte 

vågar säga att man är i fas tre.  

 

Det var positivt tyckte jag..ja..av några i alla fall. Några var ju..man kunde ju få energi av 

dem. Dom var ju snälla allihopa.  

 

Ja. Jag tyckte det var, för mig alltså var det mycket lärande. Alltså dels efter lång tid kanske 

inte varit i den formen och sitta och lyssna på andra och jahaa..ja just det sådär tänker den 

och den tänker så och ja..så det var bra.  

 

Ja man har ju som ändå hört andra då som varit i samma sits, man kanske jobbar lite med sig 

själv 

 

4.3 Tema Projektdeltagandet - 

 

Utifrån personliga upplevelser och känslor kring själva deltagandet i projektet, 

gruppens betydelse, personlig utveckling 

Alla intervjuade uppgav att de är nöjda med sin insats. De flesta uppgav också att de var 

väldigt nöjda med projektledarna som lett projektet det och ett par stycken uttrycker sin 

besvikelse över att projektet lades ner. Sammanfattningsvis verkar Arbete via Adecco ha varit 
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en stimulerande och givande sysselsättning, men har upplevts lite olika från person till person 

och vad de eventuellt gett dem beskriver dem på lite olika sätt: 

 

Det tror jag nog vi måste ge dom här som lett projektet en eloge, vi hade ju också en som dom 

kalla in när dom hade det och hon var ju superbra. Måste jag säga. Det var..nä det var bra.  

 

Nä jag tycker det var väldigt bra, vi vart alla bra bemötta och nä, jag tycker det var otroligt 

bra.  

 

Och det där att man kom in i rutinen. Det var ju bra.  

 

Men jag tyckte alltså av de här sex månaderna, man kan som inte sitta dag ut och dag in och 

prata om jobb. Alltså sex månader gånger det här, ja sex timmar om dagen, alltså det blir ju 

jättemånga timmar och timmarna var lite över, alltså i jämförelse med materialet vi hade. Så 

i början var det en massa pedagogiska övningar och ja, för att sen..det blev tid över. Och så 

satt vi och diskuterade bara allmänt och det var det som gjorde det roligt också.  

 

Jag fick som ett positivt bemötande från dom här som ledde, ja **** då till exempel. Så att 

det kändes som bra. Man fick lite mer självsäkerhet.  

 

Det var kul och ja..det gav ju säkert för alla tror jag. Någonting. Det sa dom, dom flesta. 

 

Jaa… man fick ju en hel del insikt liksom att man inte är ensammen och det.. 

 

Men det känns som att man har fått lite mer..vad säger man..kött på benen.  

 

Förutom att det upplevdes av i princip allihopa så väldigt positivt och faktiskt viktigt på något 

sätt och belysa hur det ser ut, inte från nån politikers utan från vår synvinkel då. Hur vi kände 

oss bemötta till exempel av myndigheter.   

 

Jag har ju varit i en massa grupper via jobb och internationellt och så, så jag är van att prata 

i grupp och sånt. Sen fanns det kanske några som inte överhuvudtaget hade grupparbetat. Då 

sitter dom tysta och så..jag brukar..inte för att hjälpa ledarna utan om det är någonting så 
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kan jag inte sitta tyst utan då försöker jag få igång situationen. Då ingen pratar, då var det 

jag som brukade dra igång.  

 

Sen att det är just de här gruppdiskussionerna gjorde också ganska positivt, kanske att man 

blev..att man vågade öppna sig mer kanske..i grupp och med andra och sådär. 

 

Jag menar sen hade vi ju han som är chef för det här, han kom ju också och vi fick ju väldigt 

bra bemötande och bara hans sätt, han lärde oss mycket. Jag menar det är ju ett lärande och 

en kunskap är inte tung att bära. 

 

På ett sätt anses man vara ensam ansvarig för sina svårigheter men samtidigt är människorna 

beroende av förhållanden de inte kan styra eller själva har kunskap om.
71

 

Beck menar att det blir allt vanligare att arbetslöshet sammanfaller med en ökande mängd 

långtidsarbetslösa och nya former av sysselsättningar och arbetslöshetsformer. Ökning och 

individualiseringen griper in i varandra menar han.  Det i sin tur leder till att problem som 

befinner sig i systemet till personliga misslyckanden i sin tur leder till att problemen får en 

minskad betydelse ur ett politiskt perspektiv
72

 Det indikerar att de långtidsarbetslösa får 

anpassa sig till alla situationer och sysselsättningar, ibland utan någon närmare förklaring, 

men de flesta gör sitt bästa för att anpassa sig till nya situationer.  

 

Några av de intervjuade nämner en viss förvirring i samband med projektets början, de uppger 

att de inte hade fått någon klar och tydlig information innan av sin arbetsförmedlare innan de 

skickades hit, vissa av dem med mycket kort varsel: 

 

Jaa..när jag började här..så trodde jag ju att det var helt annorlunda, jag trodde ju inte att 

det var det här jag skulle gå. Jag trodde ju först att det var ett jobb, för det lät som det när jag 

pratade med min arbetsförmedlare då när jag gick hit. Men jag gav ju det en chans i alla fall  

 

Jag var väldigt negativ när jag började här för att jag fattade inte vad jag skulle hit och göra. 

Men de vart bra.  
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Dom ringde mig på fredagen där, sa att på måndag ska du på Adecco. Det var som inga, 

ingen info eller nånting. Jag sa men vad är det för någonting? Jaa men alltså jag tror du 

skulle passa där.. 

 

 Näe men alltså som sagt, trots att jag var negativ innan vi började så har jag väldigt positivt, 

det var så..det var väl trevligt. Nämen för det vart som..på det stora hela vart det väldigt 

härligt gäng. Det var ju liksom några som stack ut som var extra negativa och lite sånt där. 

Men överlag så var det en väldigt bra grupp.  

Jag tror ju alltså att dom flesta som var här är mer aktiva att söka jobb och att kontakta 

arbetsförmedlingen och kanske fick tankar och idéer, jamen dels om vad som dom kunde 

göra..så det var ju en bra grej också.  

 

Det framkommer också under intervjuerna att ytterligare små grupperingar görs, något som 

inom social identitetsteori kallas in och out-groups. Dels verkar de bilda en in-group som 

långtidsarbetslösa, det är lite de mot staten(arbetsförmedlingen, regeringen), som i detta fall 

får agera out-group.
73

 Men en av deltagarna nämner också sin känsla av murar mellan dem i 

projektet och de som arbetar med andra saker på Adeccos kontor. Någon annan nämner att 

vissa personer hade en dryg attityd och funderar på skillnaderna mellan dem och sig själv och 

försöker finna något konkret svar i det. Men samma person säger också att det fanns andra i 

gruppen som hen kom betydligt bättre överens med och som hen kunde känna samhörighet 

med. 

En viss gruppbildning verkar ha ofrånkomligen ha pågått mellan deltagarna, i lite varierande 

grad: 

 

Vissa var..även äldre så tyckte jag, de betedde sig lite såhär..ungefär som att åh vad roligt, vi 

är på ett vuxendagis, dom tog inte det här seriöst och allvarligt och det tyckte jag var 

negativt. 

 

Jaa alltså..det var ju bara som vi hade ju för lite och sysselsätta oss med egentligen. Det blev 

ju..halva gänget satt och spela spel. Vi gick väl hem där vid just före tre någonting..och kom 

hit, ja var det nio eller åtta.  
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Vissa tyckte ju att äh jag sitter ju bara här för att..man märkte ju av det. Men alltså vissa 

också som tyckte som jag, att det var väldigt bra. Man får delade meningar tror jag.  

 

På frågan till en av deltagarna, om hen hade påverkats positivt eller negativt av de andra 

deltagarna svarade denne: 

Både och. Vissa jättepositivt medan andra väldigt negativt. Det var väl mest att..jaa..jag 

tyckte vissa hade den där lite dryga attityden. Sen positivt, absolut, vissa kom jag jättebra 

överens med som jag..ja..satt och pratade med och hade trevligt med och samarbetade med 

om man säger så. 

 

En person beskriver sin upplevelse som alltigenom positiv när det gäller själva gruppen och 

projektledarnas insatser, däremot upplevde hen att Adeccos övriga personal, exempelvis 

Adeccos chefer, höll en tydlig distans till personerna projektgruppen till en början: 

 

Adecco, det är en sån här, ja bemanningsföretag egentligen. Och så kunde man kanske få 

arbete då. Men nu var det ju som stängda dörrar, murar mellan oss och dem. Alltså först satt 

vi ju i det andra rummet och efter, ja jag vet inte, några månader var vi där, tre månader 

eller någonting. På dom tre månaderna såg vi inte alls dom här och kanske två gånger att de 

kom och hämtade något. Medans dom gick då sa dom att det här är chefen eller det här är..så 

det här med projektet och Adeccos rekryteringsbit de hade som ingenting med varandra att 

göra. Och det var det som var negativt tyckte jag i början också. Och sen, nä det kändes alltså 

som om dom inte ens ville prata, komma och prata med oss. 

 

 Det mest framträdande negativa intrycket som ges när det kommer till deltagarnas omdömen 

är projektets nedläggning. Att först hitta andra i samma situation och kanske få hoppet väckt 

om nya vägar till jobb, och plötsligt ska det avslutas på ett kort och koncist sätt. Samtliga 

deltagare fick gå kvar tiden ut, men ett flertal av dem uttrycker en känsla av snopenhet och att 

det hela kändes så abrupt: 

Durkhem ansåg att affärs och arbetslivet är de känsligaste bitarna i samhället och myntade 

därför begreppet Anomi, vilket är en konsekvens av en allt för snabb utveckling av samhället. 

Arbetare ersätts enkelt mot maskiner och sociala relationer utplånas.  Det innebär rimligtvis 

idag att jobben försvinner allt mer, då maskinerna istället får göra jobbet. Durkheim ansåg att 
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detta leder till en sjuk arbetsdelning där makten får råda, vilket enbart skapar orättvisa.
74

 Hans 

lösning på problemet var istället att försöka fördela arbeten till alla.
75

 Det som händer hos 

deltagarna när projektet läggs ner indikerar ett visst mått av anomi. Även om de fick gå hela 

tiden ut tolkar jag det som att en känsla av tomhet uppstår, ännu en upplösning av relationer, 

något tar slut och de kastas ut i osäkerheten och ensamheten återigen: 

 

Det som var, det var ju det att det var sagt att vi först skulle skriva frågorna för hand och så 

sen skulle vi få tid och möjlighet att skriva dom på dator. Och tanken med det var ju också, då 

kanske man hinner tänka igenom svaren, det kan ju ha dykt upp nya tankar och det blev 

aldrig av..och det..för många var besvikna över det. Och så hade det väl kunnat vara ibland 

bättre lokaler för nu satt vi, jamen alltså på slutet satt vi 16 pers i det här rummet. 

 

Alltså den enda som var, vi skulle också få datorer som vi skulle sitta sen och..här och 

knappra in då, nu blev det ju att dom la ner allt. Vi fick bara skriva på våra papper och så 

skicka in det..det kändes som att det där seriösa, det sjönk ju lite, även om det kanske blev sen 

seriöst i slutändan när det kom fram men vi fick som inte göra riktigt som vi skulle. Alltså 

synd att dom la ner.  

 

Men det enda som är, vi hade ju blivit lovade också att få skulle få sätta in svar på 

blanketterna där, att vi skulle få göra det på datorn och det kändes lite snopet då när 

arbetsförmedlingen då avbröt det, och vi skulle gå kvar till augusti, vi fick ju bara fylla i dom 

här blanketterna, man hade ju sett fram emot och få sätta in det i databasen också. Men då 

avbröt dom ju det bara, tjoff. Så att det var ju lite synd. 

 

Från början så var väl vi osäkra på vad vi egentligen, vad vi egentligen skulle göra. Sen fick 

vi ju tämligen tidigt reda på att arbetsförmedlingen dragit sig ur..backa från det hela..och så 

när man nästan nyss kommit igång fick reda på att det var nedlagt, vi var den enda..första 

och enda gruppen. 

 

Däremot kan jag tycka att, jag tycker ju att det var fel att de la ner projektet, därför att, av 

vilken anledning kan man inte behålla ett projekt som ger människor någonting. Ska vi lika 

vara ute sysselsättning måste de väl ändå kunna ge oss själva någonting.  
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Jag menar trots allt ska dom lika ha ut en i sysselsättningen ja då kan dom väl ändå försöka 

ge oss någonting. 

 

En av intervjupersonerna sammanfattar nedläggningen i en kort kommentar: 

Det hela vart jättefel…ja de vart så fel. 

 

4.4 Övrigt 

 

Någonting som framkom under intervjuerna var att de flesta deltagarna idag fortfarande 

befinner sig i fas tre. Av de åtta intervjuade var det endast två stycken som svarade att de hade 

ett lönearbete. Det intryck som gavs utifrån frågan om nuvarande sysselsättning så verkar det 

inte se allt för ljust ut på jobbfronten för dem. I grund och botten är intrycket att det verkar 

mest handla om statistik, att bolla runt med siffror. Jobben däremot, de fortsätter att lysa med 

sin frånvaro och de arbetslösa lämnas åter åt sitt öde. Zygmunt Bauman har även han liknande 

åsikter och teorier kring det individualiserade samhället om varför dagens samhälle ser ut på 

det här sättet. Han menar att de institutioner som finns för att hjälpa oss människor faktiskt 

kan vålla problem istället.
76

 Bauman menar att individerna får kämpa ensamma och det leder 

till att de isoleras allt mer från sin omvärld, även här kan resultatet som framkommit kopplas 

till tidningsartikeln i Dagens nyheter, vilken beskriver arbetsförmedlingens bristande resurser 

och misslyckandet med att hjälpa arbetslösa ut på arbetsmarknaden igen
77

. Detta nämns även 

under en av intervjuerna, där en av de intervjuade anser att arbetsförmedlarna mer är 

sekreterare än något annat. Otryggheten med att förlora jobbet kan i dagsläget drabba vem 

som helst, ingen går säker.
78

 En arbetsplats blir något arbetstagaren betraktar som flyktigt och 

tillfälligt.
79

 Bauman menar att lösningen på detta problem, i enlighet med vad några av de 

andra också sagt, vi behöver följa moralen istället för reglerna för att uppnå ett solidariskt 

samhälle.
80

 Institutionerna som finns i samhället för att hjälpa människorna vållar istället 

problem. På ett sätt anses man vara ensam ansvarig för sina svårigheter men samtidigt är 

människorna beroende av förhållanden de inte kan styra eller själva har kunskap om. Det blir 
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allt vanligare att den enskilde individen får kämpa ensam i det moderna samhället och därmed 

blir isoleringen allt större.
81

 

 

Även Beck är inne på samma linje med sina teorier kring risksamhället. Han anser också att 

vi befinner oss i ett föränderligt samhälle som innebär en större individualism, på gott och ont. 

Han menar att till exempel de som nu blir arbetslösa, de lämnas åt sitt öde. Vi tänker allt mer 

på oss själva i första hand. Samhällskriser som massarbetslöshet och långtidsarbetslöshet 

anses allt mer vara en personlig kris som varje individ får klara ut själv. Samhället tar inte 

ansvaret menar han
82

. De långtidsarbetslösa får ingen hjälp och ingen kan ge ett klart besked 

om på varför det är så eller vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att lösa problemet:  

 

 

Jag är på **** i fas tre..eller vad det nu heter, vad man nu kallar det. Jag tror ingen av oss 

som är där får något jobb, det är nog bara en sysselsättning så det ska se bra ut i statistiken. 

 

Officiellt är jag arbetssökande.. 

 

Ja nu är jag ute på ******. Fortfarande fas 3, men förhoppningsvis kanske inom en månad 

det blir en tjänst.  

 

Det är fas 3. På *****.  

 

Just nu är jag i fas tre, men sen har jag fått sommarjobb.  

 

Ja, jag söker fortfarande.. 

 

Kommentar om arbetsförmedlingen och upplevelsen av bristande resurser hos dem: 

Alltså, det var en fråga som vi diskuterade i gruppen och det var faktiskt en från 

arbetsförmedlingen, en arbetsförmedlare var här. Jag sa då att felet med arbetsförmedlingen 

egentligen, det är att det inte är arbetsförmedling de är, vad man ska kalla det, de är något 

annat. Dom är administratörer. Dom hittar inte jobb åt dig. Oftast går du bara dit och 

rapporterar och så skriver dom ner, de är som sekreterare.  
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5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag dels studerat sociologisk litteratur om olika 

samhällsproblem för att hitta lämpliga teorier med syftet att kunna koppla samman dessa med 

mitt resultat och för att kunna besvara mitt syfte och min frågeställning. Själva metodvalet 

inför insamlingen av mina empiriska data föll ganska naturligt på intervjuer. Detta eftersom 

ämnet jag valt skulle behandla en liten grupp människor och där fokus lagts på deras 

personliga upplevelser. Jag tyckte att det bästa var att träffa dem och intervjua dem enskilt för 

att kunna kartlägga detta och göra en bra tolkning av materialet. Tolkningar kan göras av 

människor och dess beteende men även olika texter som artiklar och böcker kan tolkas i syfte 

att förstå andra individer.
83

 Min åsikt är att det hade varit svårt att göra en enkätundersökning 

eller ta med någon annan statistik i en så pass liten grupp, det hade inte blivit ett representativt 

urval och hade inte genererat i några stora mängder data.  Anledningen till att jag inte 

undersökt alla människor som ingår i sysselsättningsfasen i Sverige är dels det faktum att det 

skulle ha tagit för mycket tid i anspråk och för att jag skriver denna uppsats på uppdrag av 

Adecco på en specifik ort som ville ha en studie gjord på den grupp som deltagit i deras 

projekt under 2012. Jag har funderat lite på frågorna jag använde mig av under intervjun och 

känner mig nöjd med dessa på det stora hela, men såhär i efterhand tänker jag att jag hade 

kunnat ha en mer specifik fråga gällande deras arbetslöshet och hur den känns, det var svårt 

att få fram ett konkret svar utifrån de frågor jag ställde. En annan sak jag reflekterade över var 

också att jag hade kunnat ha lite fler frågor i intervjuguiden. Men det är alltid svårt att veta 

innan hur frågorna kommer att tas emot och det har varit väldigt individuellt hur pass mycket 

de intervjuade velat dela med sig till mig. En del pratar mycket, en del pratar lite, och det kan 

ju vara svårt att förutspå innan. Jag tror dock inte att en mer specifik fråga eller fler frågor 

egentligen hade inneburit några större förändringar i materialet, men kanske något mer som 

kunnat beskrivas mer detaljerat. Förvisso fanns möjligheten att ta kontakt med de intervjuade 

igen via mail eller telefon, men jag kände mig trots allt nöjd med de svar jag fått och har 

därför valt att inte gå vidare med ytterligare frågor.  
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5.2  Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var alltså dels att ta reda på vad hur individen upplever sin 

långtidsarbetslöshet, hur de påverkats och vilka känslor de haft kring detta. Ett delsyfte var att 

undersöka gruppens betydelse för den individuella utvecklingen. Det vill säga huruvida det 

upplevts positivt eller negativt att möta andra i samma situation som en själv, samt om de som 

deltagit i detta projekt upplever att de haft någon nytta av det efteråt. Frågeställningen var 

följande:  

 

Hur har dessa personer upplevt sin arbetslöshet? 

Har Adeccos projekt varit till någon hjälp för dessa arbetslösa, och på vilket sätt? 

Hur upplevde dessa personer att det var att delta i projektet? 

 

Resultatet jag kommit fram till är att de flesta upplevt sin arbetslöshet som någonting negativt, 

en del beskrev frånvaron av rutiner och bristen på sociala kontakter som det jobbigaste med 

arbetslösheten, och en del tyckte att det var lite pinsamt att berätta för sin omgivning att de 

hamnat i sysselsättningsfasen. Samtliga av de intervjuade var dock nöjda med sin insats och 

sitt deltagande i själva projektet Arbete via Adecco, även om vissa nämner en viss förvirring 

och avsaknad av information om projektet innan det började.  

Sammanfattningsvis verkar projektet ha varit stimulerande och givande för dem alla på något 

sätt. Någon enstaka person upplevde det stundtals en aning långtråkigt, medan andra istället 

såg det som kreativ utveckling. De har alla upplevt ett positivt bemötande av projektledarna, 

vilket jag tolkar som betydelsefullt och positivt eftersom de verkade bli sedda och bekräftade 

både individuellt och i grupp. Några omdömen var bland annat att de fått mer kött på benen, 

att de kände sig mer peppade att söka jobb, att de fått in rutiner igen och att de blev sedda och 

bekräftade. Att träffa andra i samma situation har känts bra, att återskapa kontakter och få den 

sociala biten som är viktig för många. De flesta upplevde att de utvecklats i någon form, även 

om de kanske inte alltid kunde förklara det på ett enkelt sätt, men utifrån deras personliga 

berättelser har jag gjort den tolkningen. 

När det gäller deltagarna i projektet så gör ju Adecco ett försök att hjälpa de 

långtidsarbetslösa, men arbetsförmedlingen la ner projektet på den här orten efter första 

gruppen till mångas besvikelse. Analysen av resultatet visar alltså att de deltagare jag träffat 

och intervjuat upplevt sin arbetslöshet som negativ, dock i varierande grad. Det jobbigaste 
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verkar ha varit avsaknaden av kontakter, att bara gå hemma och i vissa fall vara helt sysslolös 

och förlora sina rutiner. De har upplevt en positiv tid på Adecco och samtliga tyckte att det 

var synd att det lades ner.  

Många uppgav att de fått nya infallsvinklar och nya perspektiv tack vare att de fått träffa 

andra i samma situation och fått diskutera och bolla tankar med varandra. Att delta i projektet 

verkar ha varit till gagn för dem alla på något sätt och överlag har det varit positiva 

beskrivningar av den upplevelsen. Eftersom alla tyckte att det sammanfattningsvis var bra och 

givande tolkar jag det som att projektet var lyckat och hade säkerligen kunnat utvecklas mer 

och hade kunnat ge mer till andra, nya deltagare om det bara fått fortsätta. Det finns, enligt 

mig, mycket användbart i de teorier jag valt i förhållande till denna studie. Vi har ju fått en 

viss föreställning utifrån det media förmedlar att det hittills mest verkar gå utför i samhället, 

på många plan. Det vill säga, det signaleras ofta från tidningsartiklar, på Internet och på 

nyheterna om hur klyftorna ökar mellan samhällsklasserna och att det sociala skyddsnätet inte 

fungerar riktigt som det är tänkt. I vissa fall fungerar det inte alls eller har stora brister. 

Tidigare forskning som gjorts visar en stor påverkan på människor som är arbetslösa och hur 

de kan uppleva både ekonomiska svårigheter och skam, det är pinsamt att vara arbetslös och 

omgivning är inte sen med anmärkningar om att de som saknar jobb är lata och 

oföretagsamma. Det är förstås jobbigt som det är redan för de som hamnat i den här sortens 

livskris, och det sista man då behöver är negativa kommentarer från andra, det är inte konstigt 

att det väcker så mycket negativa känslor som skam och skuld hos dem som saknar arbete. 

Det förvånade mig lite att det var så pass många av dem som intervjuades som fortfarande 

befinner sig i sysselsättningsfasen. Det fick mig att fundera över vad det kan bero på, och vad 

som hade kunnat göras annorlunda. Det kan inte vara bara deras eget ansvar att de saknar 

jobb, det är jag övertygad om. Det är kanske dags att testa något nytt, precis som Giddens, 

Beck och Bauman diskuterar i sina teorier. De pratar mycket om samhällets roll i det hela, jag 

tänker istället lite mer i riktning mot arbetsförmedlingen och regeringen. De är ju de som 

främst ansvarar för de arbetslösa och det är kanske där det behöver göras en djupare 

granskning i första hand. Jag tänker bland annat på arbetsförmedlingen och deras svårigheter 

att hjälpa människor ut i riktiga jobb vilket omnämns både i tidningsartiklar och i intervjuer. 

Det är även ett ämne som jag diskuterat vid ett flertal tillfällen med vänner och släktingar, och 

jag har även hört andra människor säga att arbetsförmedlingen sällan eller aldrig egentligen 

kan hjälpa till med att få jobb. Det framkommer även i de intervjuer jag gjort, där en av de 

intervjuade berättar hur de diskuterat detta inom gruppen och ser det som att 

arbetsförmedlingen mer handlar om administration än hjälp till jobb. Jag tror att det beror på 
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att de mer eller mindre tvingas gå efter sina regler och direktiv, förmodligen bakbundna av 

makten som styr, av direktiven som regeringen gett. Jag tror inte att det egentligen är 

arbetsförmedlingens ansvar att ordna jobb, åtminstone inte enbart. Kanske något behöver 

förändras i den organisationen, i enlighet med det som tidigare nämnts, att vi behöver börja 

titta på staten med nya ögon och de måste våga börja kritisera sig själv, så kanske nya 

lösningar dyker upp. Det kanske är viktigare att vi, medborgarna i samhället, börjar bry oss 

om varandra istället för att fokusera för mycket på siffror och pengar. Precis som Bauman 

säger, det kanske är dags att låta moralen göra sitt återintåg istället. Staten behöver kanske en 

ordentlig kritisk granskning, där institutionerna förnyas och nya grepp tillåts. Skrivandet av 

den här uppsatsen väcker en hel del tankar och funderingar och en vilja att ta reda på mer. Det 

känns som om jag precis bara varit och skrapat på ytan till ett mångbottnat problem och jag 

tror inte heller att det finns någon enkel lösning. Tanken som slår mig när jag läser Becks och 

Baumans teorier är just hur pass individualiserade vi alla i samhället blivit. Att så många är 

långtidsarbetslösa, det har varit så lätt att säga att det är regeringens fel. Rikta kritiken långt 

bort från sig själv, att hela tiden tänka att det är ingenting som just jag kan styra över. Det 

skrämmande är bara att jag inser att de allra flesta tänker i samma banor. Problemet är ofta 

någon annans. Inte för att jag menar att det är de arbetslösas fel att de inte har jobb, det jag 

menar är att vi är dåliga på att hjälpa varandra, eftersom vi hela tiden sätter oss själva främst. 

En del tänker rätt och slätt att problemen får lösas av dem som har dem, de arbetslösa får 

precis som Beck beskriver den allmänna synen, skylla sig själva.  Frågorna som växt fram 

under skrivandets gång är främst frågan om hur stabilt samhället egentligen är? Kan vi känna 

någon trygghet överhuvudtaget eller lever vi i falsk trygghet att vi får hjälp om något händer 

oss i form av sjukdom eller arbetslöshet? Hur ska vi göra rent konkret för att skapa en större 

trygghet som inkluderar alla samhällets invånare? Hur ska de långtidsarbetslösa få en ny 

chans och nya möjligheter? Kan arbetsförmedlingen och samhällets övriga instanser hjälpas åt 

med detta? Kan jag som individ bidra med någon hjälp? Det är förståeligt att det kan kännas 

tröstlöst att behöva kämpa ensam på det sätt som både Bauman och Beck beskriver det och 

med den orättvisan som skapas enligt Durkheim. Dessutom ska vi känna tillit till ett abstrakt 

system, helt enkelt för att vi måste, ångesten blir annars för svår att hantera. Jag kan inte säga 

med säkerhet exakt vad nytt som framkommit i denna studie, men för mig personligen innebär 

studien att jag har fått en ny och utökad förståelse för de långtidsarbetslösa och en liten men 

betydelsefull inblick i deras liv och vardag. Jag har börjat fundera på vem som egentligen kan 

känna sig helt trygg i samhället, om det alls finns någon som kan det. Det känns lite som att vi 

är brickor i ett spel och det är slumpen och turen som avgör hur vår arbetssituation ser ut. 
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Durkheim skrev om det här för nästan hundra år sedan och hade redan då fått upp ögonen för 

vart samhället var på väg. Det är en lite skrämmande tanke, att vi fortfarande inte uppnått en 

rättvisare arbetsmarknad efter så lång tid, snarare tvärtom. Hur ska vi föra detta samhälle 

framåt och hur ska det kunna hålla ihop om det fortsätter att falla sönder på detta sätt? Det 

hade onekligen varit intressant och spännande att få studera detta ämne på ett djupare plan, 

och under längre tid. Jag hade gärna följt de som befinner sig i sysselsättningsfasen under 

flera år och i större omfattning genom intervjuer och enkäter och deltagande observation i 

hela landet för att se vilket resultat som då framkommit och i hopp om att få svar på de nya 

frågor som väckts i samband med skrivandet av denna uppsats, och en djupare kartläggning 

av ämnet kanske också hade skapat nya möjligheter till att förstå samhället och dess starka 

och svaga sidor. Det hade förhoppningsvis gett nya möjligheter att angripa problemet med.  

Slutligen har jag reflekterat över om denna uppsats hade kunnat göras annorlunda. Det är 

svårt att säga på rak arm, eftersom skrivandet av en C-uppsats är en lång process där 

uppsatsen mer eller mindre växer fram med tiden gång. Den skrivs, och omarbetas ständigt. 

Förbättras, finslipas, putsas och granskas flera gånger om. Uppfattningen jag hade innan jag 

började skriva uppsatsen var att nästan alla av deltagarna skulle ha fått jobb efter 

projektdeltagandet, vilket visade sig vara felaktigt. Jag är trots detta nöjd med uppsatsen och 

det resultat det gett även om det inte gav riktigt det resultatet jag väntat mig från början.  

 

5.3 Slutsatser: 

 

Några slutsatser jag kommit fram till är bland annat att det är svårare än jag först trodde att 

komma ut i arbete igen om man en gång hamnat i sysselsättningsfasen.  

 

 Det verkar heller inte finnas någon enkel eller universell lösning på problemen kring 

långtidsarbetslös och dessutom verkar det som att arbetslösheten kommer att fortsätta öka.  

 

 Arbetslösheten kan drabba vem som helst, tryggheten i att ha ett arbete har försvagats i 

och med mänsklighetens individualisering och viljan att sätta sig själv främst. Maskinerna 

som ersätter människor på arbetsplatserna blir allt fler, vilket leder till att mänsklig 

arbetskraft behövs i allt mindre utsträckning.  
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 Rutiner och sociala kontakter är viktigt och avsaknandet av dessa kan innebära isolering, 

mindervärdeskänslor och en känsla av utanförskap. Det här problemet visade sig vara större 

än jag kunnat föreställa mig från början och har gett nya insikter om människors 

upplevelser och erfarenheter kring långtidsarbetslöshet. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide sysselsättningsfasen/Fas tre 

 
1. Ålder 

 

2. Nuvarande sysselsättning 

 

3. Upplever du att du haft hjälp och nytta av ditt deltagande i projektet ”Arbete via Adecco”? 

(Om ja, på vilket sätt?) 

 

4. Har du någon kontakt med andra projektdeltagare idag? 

 

5. Anser du att de andra deltagarna i projektet påverkade dig på ett negativt eller positivt sätt 

under projektets gång? 

 

6. Anser du att du blev sedd som en individ i projektet och fick det utrymme du ville ha? 

 

7. Finns det någon du upplevde var mindre givande eller hade kunnat göras annorlunda? 

 

8. Är det någon skillnad på hur du mådde innan du deltog i projektet och hur du upplever att 

du mår idag? 

 

9. Finns det något annat du vill tillägga när det gäller din upplevelse av att delta i Adeccos 

projekt? 

 

 

Följdfrågor vilka har använts där tid och utrymme funnits: 

 

Hur kom du i kontakt med detta projekt? 

 

Du är alltså sammanfattningsvis nöjd med ditt deltagande i projektet? 


