
2009:269 

C - U P P S A T S

Arbetsgemenskap & Social identitet

 Monika Drugge

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sociologi 

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Genus & teknik

2009:269  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/269--SE



Luleå tekniska universitet
Institutionen för Arbetsvetenskap

Sociologi

Arbetsgemenskap
&

Social Identitet

Monika Drugge

C-uppsats 
2009

Handledare: Lena Widerlund



Sammanfattning

Alla människor har behovet att känna tillhörighet. I interaktionen med omgivningen byggs vår 
identitet och sociala ramar skapas. Som en naturlig del i vuxentillvaron finns arbetet, och det 
sociala sammanhang arbetslivet ger oss. Vi får utlopp för våra kunskaper och känner oss 
behövda. Arbetslivet ger oss också tidsramar och trygghetsskapande rutiner.

Människor som av olika anledningar till stora delar lever utanför arbetslivet förlorar i olika 
sammanhang sin tillhörighet i samhället, och deras sociala identitet blir osäker. Det finns idag 
lite olika vägar för att komma tillbaka till arbetslivet efter en tid i utanförskap. Ofta är 
samhälleliga åtgärder begränsade av tillfälliga, relativt korta tidsramar. Dessa åtgärdsprogram 
syftar i huvudsak till att återföra individerna till rådande samhällsnorm vad gäller arbetstider 
och arbetsuppgifter i förhållande till vad personen har gjort tidigare i yrkeslivet. Men det finns 
också exempel på projekt med kooperativt företagande där människor som länge levt i 
utanförskap på grund av exempelvis arbetslöshet eller sjukdom får chansen att komma 
tillbaka till arbetslivet. Målet är att skapa en mer varaktig framtid utifrån individens 
nuvarande förutsättningar.

Syftet med denna studie är att ur ett inifrånperspektiv belysa ett kooperativprojekts betydelse 
för utvecklingen av den sociala identiteten hos människor som länge levt i utanförskap 
gentemot arbetsmarknaden. Vidare att ta reda på om det föreligger skillnader mot hur den 
sociala identiteten påverkats vid deltagande i traditionella samhälleliga åtgärder.

Studien har utförts genom kvalitativ metod och det empiriska materialet har samlats in genom 
intervjuer. Resultatet har analyserats och tolkats i förhållande till teorier om arbete, 
arbetslöshet, livsloppsperspektiv och social identitet. Sammanfattningen visar att den 
undersökta gruppen upplever en positiv utveckling av självkänsla och social identitet som 
deltagare i det undersökta kooperativprojektet. Upplevelsen av deltagande i andra 
samhälleliga åtgärder riktade mot personer i den aktuella målgruppen har däremot inte haft 
samma positiva effekt på det personliga planet.

Nyckelord: Arbete, arbetslöshet, livslopp, social identitet



Abstract

People are born with the need for belonging. Our identity is created within the interaction 
between people. Working life is considered a natural part of grownup life, and it gives us 
social belonging. Work and time spent among colleagues gives an outlet for individual skills 
and the feeling of being called for. Furthermore, working life helps to keep track of routines 
creating confidence. 

Individuals that live outside everyday working life tend to lose feeling of being a part of 
society, and their social identity becomes uncertain. Society has different ways of getting 
people back into working life. The aim of these societal programmes, often supervised by 
jobcentres, is to bring individuals back to whatever occupation they had before their exclusion 
from working life. Additionally, time given for attaining this goal is often short and the 
programmes offer only temporary help. But there are also cooperative business projects that 
have set out to offer these people a new beginning on their way back into working life, taking 
individual competence and present conditions into consideration.

The aim of this study is to through an inside perspective illustrate the effect on development 
of social identity among people involved in a cooperative business project. The study also 
wants to find out if there is a difference in the experience of development of social identity 
through participation in traditional societal programmes. 

A qualitative method with informative interviews has been used, and the collected data has 
been analyzed and interpreted in association with theories of work, unemployment, life course 
and social identity. The study shows that participants of cooperative projects experience a 
more positive development of their social identity than they had during participation in other 
societal programmes designed for the target group in question.

Keywords: Work, unemployment, life course, social identity



Förord

Min egen barndom och uppväxt i ett glesbygdssamhälle har föranlett mitt intresse för 
människors villkor i trakter där arbetslöshet i flera decennier har varit en del av vardagen.
Ett projekt med syfte att möjliggöra kooperativt företagande i samarbete med såväl det lokala 
näringslivet som den offentliga sektorn har väckt min tanke att i en studie lyfta fram den 
situation hos personer som länge levt i utanförskap.

Min förhoppning är att genom projektdeltagarnas egna röster kunna lyfta fram vardagen hos 
de människor som ofta benämns marginaliserade och kanske också visa på en mer nyanserad 
bild av deras tillvaro.  De som verkligen sitter på kunskaperna om utanförskapet och dess 
sociala följder är just dessa människor.
Genom att i arbetet med studien fått tid för att lyssna till deras berättelser har en fördjupad 
insikt vuxit fram gällande villkoren för dem som under mediarubrikerna, ofta slarvigt, 
klumpas ihop under begreppet ”de arbetslösa”. Dessa människor är inte en homogen massa, 
utan förtjänar att ses som de individer de är, alla med mångfacetterade erfarenheter och 
kunskaper. Jag är övertygad om att de alla på olika sätt är tillgångar för samhället, bara vi lär 
oss att ta hänsyn till, och ta tillvara deras inneboende kraft och vilja.

Jag vill tacka dem som på olika sätt bidragit till min studie. Ett särskilt tack till deltagarna i 
kooperativprojektet som tålmodigt svarat på mina frågor och så öppet delat med Er av era 
livsberättelser och erfarenheter. Tack ska ni ha! Utan Er medverkan hade denna studie inte 
varit möjlig att genomföra. Tack också till projektledare och andra på den ekonomiska 
föreningen som står i projektets centrum, och som jag haft kontakt med under resans gång, ni 
har varit otroligt hjälpsamma och tillmötesgående.

Min handledare Lena Widerlund tackar jag för värdefulla råd under arbetet med studien. Utan 
din uppmuntran och dina konkreta tips hade det varit svårare att samla tankarna i rätt riktning!

Tack också till min studiekamrat Mireya Andersson för alla långa diskussioner som berikat 
mig och hjälpt mig på olika sätt, inte bara under tiden för detta uppsatsarbete utan också under 
hela studietiden. Tillsammans har vi lärt oss mycket!

Till sist ett stort tack till min familj och mina vänner som har stöttat mig på olika sätt under 
mina studier. Tack så väldigt mycket, utan Er hade jag inte varit där jag är idag!



Läsanvisningar

Rapporten är strukturerad enligt följande:

Kapitel ett inleder rapporten med en redogörelse för bakgrunden till studien, presenterar syfte 
och frågeställningar, de avgränsningar som gjorts samt relationen till tidigare forskning.

Kapitel två är en beskrivning av den kontext som är aktuell för denna studie; här återfinns en 
kort inblick i lokal arbetslivsstruktur och beskrivning av såväl sociala företag i allmänhet samt 
beskrivning av det för studien aktuella projektet.

Kapitel tre behandlar studiens metodval, det begreppsliga ramverket och de forskningsfrågor 
som vuxit fram härur. Kapitlet beskriver även urval och tillvägagångssätt, diskuterar validitet 
och reliabilitet samt etiska ställningstaganden. Intervjuerna beskrivs, och förförståelsens 
betydelse för studien tas också upp i detta kapitel.

Fjärde kapitlet är en redogörelse för den teoretiska referensramen och innehåller definitioner 
av begrepp och teorier relaterade till arbete och arbetsliv, samt den sociala interaktionens 
betydelse för vår identitet. Dessutom beskskrivs här livsloppsperspektivet.

Kapitel fem är uppsatsens resultatdel där det empiriska materialet analyseras och tolkas. 
Intervjuerna som utgör det empiriska materialet åskådliggörs här genom ett flertal citat.

Kapitel sex består av ett diskussionsavsnitt där metodvalet för studien behandlas. Här 
framförs också studiens slutsatser och dessa relateras till de aktuella teorierna. Personliga 
reflektioner i anslutning till studien utgör också en del av detta avslutande kapitel.
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1 Inledning

Rapporten inleds här med en redogörelse för bakgrunden till studien, presenterar syfte och 
frågeställningar, de avgränsningar som gjorts samt relationen till tidigare forskning.

Att känna tillhörighet är centralt hos alla människor. Familjeband och socialt umgänge har 
stor betydelse, men som vuxen består en stor del av tillhörighetskänslan i att ha en plats i en 
arbetsgemenskap, att ha arbetsuppgifter att sköta och ta ansvar för. Att gå till jobbet är en 
naturlig del i vuxenlivet, som klart definierar en självständig individ. Det ingår som en del i 
det förväntade livsloppet, och bygger också upp den sociala identiteten(Ahrne, Roman, & 
Franzén, 2003).

Ahrne, Roman, & Franzén(2003) skriver att det idag finns många människor i samhället som 
av olika anledningar lever i ett långvarigt utanförskap på grund av arbetslöshet. 
Anledningarna till detta varierar mycket, men enligt författarna står det klart att lågutbildade, 
eller de som i längre eller kortare perioder på grund av sjukdom inte har kunnat arbeta kan ha 
svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Ofta leder detta till att personerna blir 
hänvisade till försörjning genom A-kassa, ersättning från sjukförsäkringssystemet eller 
socialförvaltningens försörjningsstöd. Vidare menar författarna att situationen dessutom 
försvåras för dessa individer om de lever i en bygd med allmänt få arbetstillfällen. 

Delaktigheten och känslan av tillhörighet minskar avsevärt när en person under lång tid 
befinner sig utanför arbetsmarknaden. Den arbetslöses kunskaper och färdigheter tas ofta inte 
tillvara. Även de som inte innehar en traditionell anställning utför ju de facto arbete i någon 
form, där deras inneboende kunskaper får utlopp; allt ifrån hushållsarbete i det egna hemmet 
till ett engagemang i en förening(Giddens, 2003). En annan stötesten är omgivningens ofta 
negativt laddade syn på människor som länge levt i ett utanförskap. En människas sociala 
identitet påverkas alltid av den egna uppfattningen om vad omgivningen anser om en. Tyvärr 
kan känslan av att vara oönskad bli en form av självuppfyllande profetia(Charon, 2007)

Sociala kooperativ som arbetsform kan vara en möjlighet att bryta långvarigt utanförskap. 
Kooperativens devis är att alla kan arbeta hundra procent av sin egen 
förmåga(www.coompanion.se/ norrbotten). Detta kan betyda en öppning mot en varaktig 
förändring i livsvillkoren för så kallade marginaliserade människor. Därför är utvecklingen av 
kooperativt företagande sociologiskt intressant. Härigenom har intresse väckts att studera ett i 
januari 2009 startat projekt med syfte att starta ett kooperativt företag i en glesbygdskommun 
i norra Sverige.

Kooperativprojekt kommer fortlöpande i rapporten endast att benämnas projektet.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att ur ett inifrånperspektiv belysa ett kooperativprojekts betydelse 
för utvecklingen av den sociala identiteten hos människor som länge levt i utanförskap 
gentemot arbetsmarknaden. Vidare att ta reda på om det föreligger skillnader mot hur den 
sociala identiteten påverkats vid deltagande i traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
eller liknande.

De frågeställningar som studien har för avsikt att besvara är; 

Hur ser individer som levt i ett långvarigt utanförskap från den traditionella arbetsmarknaden 
på sig själva vad gäller social identitet?

Finns det en upplevelse av förändrad vardagssituation för individer som länge levt utanför den 
traditionella arbetsmarknaden efter att de kommit att ingå i en grupp vars målsättning är en 
varaktig förändring av arbetslivssituationen?

Avgränsning

Projektet där studien äger rum omfattas av ett flertal aktörer. Denna studie avgränsas till att 
behandla upplevelsen av hur medverkan i projektet påverkar den sociala identiteten hos 
deltagarna, som alla delar erfarenheten att tillhöra en grupp som enligt samhälleliga 
definitioner befinner sig utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Tidigare forskning

En tidigare uppsats som berör kooperativa företag är C/D-uppsatsen Relationen mellan 
handledare och kooperatörer inom sociala företag, skriven av sociologistudenterna Monika 
Palovaara och Emelie Isaksson(2008). Genom kvalitativ metod och semistrukturerade 
intervjuer studerades det enligt författarna stundtals komplicerade förhållandet mellan 
delägarna/medarbetarna i redan etablerade, sociala kooperativ, och de i kooperativet anställda 
handledarna.

Studien berör begrepp som tillhörighet och delaktighet, men fokus ligger inte på 
medarbetarnas upplevelse av den sociala identiteten. Eventuella förändringar gentemot tiden 
före inträdet i kooperativet har inte heller studerats, utan fokus ligger på nuläget. Studiens 
informanter är såväl handledare som medarbetare i kooperativen, vilket skiljer sig ifrån min 
studie, som endast har utgår ifrån deltagarperspektivet. Men slutsatsen gällande 
medarbetarnas upplevelser handlar till stor del om känslan av delaktighet, gemenskap och 
självförtroende vilket också min studie till stor del tar upp.
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Om situationen för arbetslösa som lever på landsbygden handlar C-uppsatsen KUL på landet: 
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, av psykologistudenterna Linnéa Törmä och Mari 
Wiklund(2004). Syftet med denna undersökning var att undersöka kompetensutveckling och 
lokalt utvecklingsarbete på landsbygden, och studerar såväl deltagarnas motivation och 
betydelsen av att ingå i en grupp för att kunna skapa sig arbetsmöjligheter på hemorten. Den 
handlar även om vilken roll handledarna för projektet spelar och deras arbetssätt.

Både kvantitativ metod i form av enkäter, och kvalitativ metod i form av intervjuer användes i 
denna studie. Intervjuerna gjordes med projektledare och ansvariga för byautvecklingsgrupper 
i de byar som projektet bedrevs i. Deltagarnas erfarenheter mättes genom enkäter. 
Slutsatserna av undersökningen i de delar det handlar om deltagarna visar att det är 
betydelsefullt med medverkan i en grupp där andra har liknande erfarenheter som individen 
själv har, och att det känns bra att den aktuella arbetsmarknadspolitiska åtgärden är 
lokaliserad i hembyn. Detta resultat är också i någon mån sammanfallande med min studie.
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2 Beskrivning av studiens kontext

Detta andra kapitel är en beskrivning av den kontext som är aktuell för denna studie; här 
återfinns en kort inblick i lokal arbetslivsstruktur och beskrivning av såväl sociala företag i 
allmänhet samt beskrivning av det för studien aktuella projektet.

För att skapa förståelse för de förutsättningar som råder i den bygd som studiens kontext utgör 
återfinns här en beskrivning av den för studien aktuella geografiska platsen:

Studiens empiriska material har samlats in genom mina intervjuer i en glesbygdskommun i 
norra Sverige. Glesbygd anges här enligt Glesbygdsverkets definition, vilket betyder att 
befolkningen har mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med fler än 3000 innevånare. 
Detta anses vara av avgörande betydelse för att exempelvis nå olika typer av service och 
arbeten (www.gbv.se). Andelen arbetssökande i kommunen var under vintern 2009 13 % av 
befolkningen mellan 20 – 64 år, varav 7 % räknades som öppet arbetslösa. 5 % av de 
arbetssökande fanns i olika samhälleliga åtgärder. För samma tid angavs det i Norrbottens län 
vara 8 % av befolkningen mellan 20-64 år som var arbetssökande, varav 5 % var öppet 
arbetslösa och 3 % befann sig i olika åtgärder. Genomsnittet för landet som helhet var att 6 % 
av befolkningen mellan 20 -64 år var arbetssökande, varav 4 % var öppet arbetslösa och 2 % 
fanns i åtgärder.(www.scb.se). 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån – SCB var över en fjärdedel av den 
yrkesarbetande befolkningen verksamma inom vård och omsorg. Andra vanliga yrken för 
kommunens befolkning var olika typer av maskinförare och yrken som hade anknytning till 
anläggningsarbete som bestod av drygt en tiondel av den yrkesverksamma befolkningen, och 
verksamma inom utbildning och skola som uppgick till strax under en tiondel av den
yrkesverksamma befolkningen.

Socialt företagande

Ytterligare en del av bakgrunden till studien som är bra att ha vetskap om är begreppet socialt 
företagande:

De sociala företagen är en företagsform som verkar på ett lite annorlunda sätt än den 
traditionella arbetsmarknaden. De sociala företagen är ofta organiserade som kooperativ och 
företagens vinster återinvesteras i verksamheten. Målsättningen för de sociala företagen är att 
personer som av olika anledningar står långt ifrån den traditionella arbetsmarknaden ska 
kunna integreras i såväl arbetslivet som samhället i övrigt.
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Socialt företagande kan liknas vid ett nav för att uppfylla behoven från såväl samhället, 
marknaden och individen(fig.1)

Figur 1. Sociala företag kan utgöra ett nav för att uppfylla behov från samhällt, marknaden och individen.

I det sociala företaget sammanlänkas individernas behov av arbete med samhällets behov av 
att få tjänster utförda. Det centrala i denna företagsform är att affärsverksamheten bedrivs 
utifrån medarbetarnas individuella förutsättningar. Inom ramen för socialt företagande kan 
arbete skapas för människor som annars riskerar att hamna i ett permanent utanförskap. 
Härigenom kan arbetstagarna växa in i arbetslivet i sin egen takt och efter egna
förutsättningar, eftersom arbetsvillkorens utformning bygger på arbetstagarnas individuella 
färdigheter och förmågor. Genom de sociala företagen skapas tillhörighet för dem som ingår i 
arbetsgruppen, vilka kan gå från att dela erfarenheterna av utanförskap till att dela 
erfarenheten av att vara delaktiga i en gemenskap. På detta sätt kan gruppen tillsammans 
bygga upp varje individs självförtroende och hjälpas åt att bygga upp en identitet bortom 
utanförskapet. (www.socialaforetag.nu).  

Aktuellt projekt

Mer specifikt för studiens kontext är det projekt där deltagarna utgör basen för studiens 
empiriska material. Därför redogörs här för det aktuella projektet. Informationen är en 
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sammanställning av samtal med en av projektledarna1 på den ekonomiska föreningen där 
projektets verksamhet är förlagd: 

På orten där den aktuella studien genomförts finns en ekonomisk förening som idag bedriver 
kaféverksamhet och service till pensionärer. Genom den ekonomiska föreningens verksamhet 
skapas arbetstillfällen för människor som har lång erfarenhet av utanförskap på grund av 
exempelvisa långtidsarbetslöshet, sjukdom eller funktionsnedsättning. Den ekonomiska 
föreningen står nu i centrum för ett nystartade projektet för att skapa arbete på deltagarnas 
egna villkor. Projektet har tillförts medel från Europeiska Socialfonden, Arbetsförmedlingen, 
Allmänna Arvsfonden, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Norrbotten, för att under två år 
jobba med att starta och utveckla ett kooperativt bemanningsföretag. Som projektansvarig står 
Coompanion Norrbotten, som är en företagsrådgivarorganisation med orientering mot 
regional utveckling(www.coompanion.se/norrbotten).

Projektet är ännu i sin linda, men tanken är enligt projektledningen att personer som idag 
finns i den ekonomiska föreningens verksamhet genom exempelvis arbetsmarknadspolitiska 
medel ska övergå i varaktigt arbete, där de genom att erbjuda sina tjänster till lokala företag 
och organisationer ska utföra arbete som inhyrda personalresurser.

Deltagarna

Deltagarna, som i april 2009 är tolv till antalet, har frivilligt sökt sig till projektet, vissa efter 
information från den lokala arbetsförmedlingen, andra efter personlig kännedom om projektet 
via bekanta. Arbetstiden varierar mellan deltagarna, beroende på deras individuella
arbetsförmåga. Projektledningen poängterar vikten av att var och en får möjlighet att 
utvecklas i sin egen takt och arbeta i den utsträckning var och en klarar av. Därför erbjuds 
också individuell anpassning av arbetstiden för att deltagarna. De som anmält sitt intresse att 
vara med i projektet har erbjudits att komma och vara med under en prövotid, som har 
bestämts individuellt – allt mellan tre veckor och tre månader. Endast en person har under sin 
prövotid valt att avsluta sitt deltagande.

En del av deltagarna har ersättning via jobb- och aktivitetsgarantin medan andra har 
rehabiliteringsersättning. Tiden för hur länge de garanteras ersättning varierar mellan tre- till 
sex månader i första skedet. Projektledningen försöker genom aktiv kontakt med berörda 
myndigheter påverka handläggare att vid behov förlänga ersättningsperioden för att skapa 
kontinuitet för deltagarna. Deltagarnas individuella erfarenhet av olika långa perioder av 
utanförskap har gjort att en gradvis återgång till arbetslivet är nödvändig, och därför är en 
alltför snabb utslussning ur ersättningssystemet, enligt projektledningen, inte något bra 
alternativ. 
Projektledningen framhåller att anledningen till att enskilda projektdeltagare tidigare har 
befunnit sig utanför arbetsmarknaden inte öppet redovisas eller diskuteras inom projektet.
Deltagarna arbetar sida vid sida utifrån individuella kunskaper, färdigheter och 
förutsättningar, oavsett bakgrund. 

                                               
1 Alla i rapporten förekommande hänvisningar till projektledningen grundar sig på information som kommit till 
genom samtal med den person som varit studiens kontaktperson i projektet. Denna kontaktperson arbetar som 
den ekonomiska föreningens projektledare under utvecklingen av kooperativet.
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Socialt stöd

Genom projektet erbjuds deltagarna stöd i olika former; exempelvis möjlighet till personliga 
stöd- och motivationssamtal där de kan diskutera framtidsplaner som eventuell utbildning 
såväl som tankar av mer personlig art. Målsättningen är att genom projektet stärka den 
individuella självkänslan och även fånga upp individens drömmar och förhoppningar, 
eftersom dessa kan vara början till en nystart efter en längre tids utanförskap. Stödet kan 
också handla om att en handledare följer med och presenterar personen på ett företag, för att 
etablera kontakt i syfte att genom kooperativet få möjlighet till arbete, allt utifrån personens 
individuella kompetens och förmåga.

Dagsläge och framtidsplaner

Den ekonomiska föreningens kontor ligger på en central plats i kommunens centrum, med 
närhet till såväl arbetsförmedlingen som försäkringskassan, vilket kan förenkla för de 
personliga kontakterna med individernas kontaktpersoner på respektive myndighet. Men 
deltagarna i projektet har ändå möjlighet att exempelvis komma in på kontoret och ta en fika, 
träffa projektledningen och prata utan att gå in till en myndighetslokal. 

Kontoret och dess lunchrum fungerar i dagsläget som en naturlig utgångspunkt för dagens 
arbete för de projektdeltagare som arbetar med service till pensionärer, och det är här de får 
veta vilka uppdrag som har bokats in, för att därefter gemensamt planera dagen.

Arbetsuppgifterna består av praktiska göromål, som inte täcks upp av hemtjänsten; det kan 
exempelvis röra sig om mindre målningsarbeten, gräsklippning eller krattning. 
Pensionärsservice är en verksamhet som tidigare bedrivits i kommunal regi, men som nu 
tagits över av den ekonomiska föreningen och arbetet igår idag i projektet.

Inom kooperativprojektet bedrivs två caféer som har sina lokaler dels på kommunhuset, dels 
på ett lokalt företagarcentrum. Såväl fikabröd som enklare lunchrätter såsom sallader och 
smörgåsar färdigställs och bakas här. Deltagarna i projektet som arbetar med 
caféverksamheten börjar sin arbetsdag direkt på respektive arbetsplats. Arbetet är 
självständigt och planeras av deltagarna själva, men det finns möjlighet till stöd från
projektledare i mån av behov, vid exempelvis beställningar av råvaror. Meningen är att 
successivt utöka det egna ansvaret i takt med vana och erfarenhet.

Det ekonomiska läget i projektet är vid tidpunkten för studien, våren 2009, ännu så länge 
beroende av att arbetsförmedlingen och försäkringskassan tillför medel i form av ersättning 
för de personer som finns i projektet genom jobb- och utvecklingsgarantin eller olika former 
av rehabilitering. Kommunen har också köpt platser till personer som med stöd av lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS(SFS, 1993:387, www.riksdagen.se) har rätt 
till sysselsättning, och som nu har fått arbete i kooperativets verksamhet. Prissättningen på 
pensionärsservicen är idag endast 60 kronor/timme, vilket i realiteten inte täcker de faktiska 
kostnaderna. 
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Det tar tid att marknadsföra projektdeltagarnas möjligheter och färdigheter så det kan leda till 
varaktiga anställningar med riktig lön. I initialskedet handlar det om att nå ut med budskapet 
om möjligheter för pensionärer att få hjälp men olika praktiska göromål, och annonser i det 
lokala annonsbladet används för lanseringen av verksamheten. Caféverksamhetens 
marknadsföring sker på plats genom skyltning på bägge platserna där verksamheten bedrivs. 
Förhoppningsvis kan en god service till kunderna leda till fler kunder. Projektledningen 
arbetar också med att marknadsföra möjligheten för lokala företag att hyra in personal vid 
arbetstoppar; detta utgör början till det bemanningsföretag som projektet har tagit sikte på att 
komma igång med i kooperativ form. Tanken är att företagare i exempelvis enmansföretag 
ska kunna hyra in personal via projektet för de antal timmar de behöver utan att ha ett fortsatt 
arbetsgivaransvar.  Projektets deltagare skulle härigenom beredas arbetstillfällen samtidigt 
som företagaren får möjlighet att utveckla sin verksamhet i den takt som ekonomin tillåter. 
Detta skulle alltså i förlängningen leda till en vinstsituation för båda parter.
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3 Metod

Det tredje kapitlet behandlar studiens metodval, det begreppsliga ramverket och de 
forskningsfrågor som vuxit fram härur. Kapitlet beskriver även urval och tillvägagångssätt, 
diskuterar validitet och reliabilitet samt etiska ställningstaganden. Intervjuerna beskrivs, och 
förförståelsens betydelse för studien tas också upp här.

Syftet med denna studie var att ur ett inifrånperspektiv belysa ett kooperativprojekts betydelse 
för utvecklingen av den sociala identiteten hos människor som länge levt i utanförskap 
gentemot arbetsmarknaden. Vidare att ta reda på om det förelåg skillnader mot hur den sociala 
identiteten påverkades vid deltagande i traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller 
liknande samhälleliga insatser.

I studien definierades erfarenhet av att långvarigt befinna sig utanför den traditionella 
arbetsmarknaden genom att informanten varit utan reguljär anställning under det senaste året 
eller längre. Detta oberoende av om orsaken varit arbetslöshet, sjukskrivning i någon grad 
eller kombinationer mellan dessa två anledningar. 

Studien har en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer som datainsamlingsmetod. De 
huvudsakliga orsakerna till detta metodval har varit att, som anges i studiens syfte, kunna 
beskriva och skapa förståelse för en grupp människors personliga upplevelser av utanförskap 
kontra tillhörighet. Intervjuerna har givit utrymme för informanternas beskrivningar av den 
aktuella livssituationen, som de äger speciell kännedom om, vilket bidragit till studiens 
validitet (Starrin m.fl., 1991).

Studiens intention är att knyta samman förförståelsen, som bottnar i personlig levnadshistoria, 
med kontextuella begrepp, forskningsfrågor och metodologi (Miles & Huberman, 1994).

Förförståelse och etiska ställningstaganden

Förförståelsen gällande studieområdet var knuten till livsvillkoren i norrlands glesbygd med 
anledning av min egen uppväxt i ett mindre samhälle i det aktuella området. Förförståelsen 
kom att i första hand ligga till grund för den nyfikenhet på den sociala identitetens utveckling 
i förhållande till utanförskap och tillhörighet som var upprinnelsen till studien. Personliga 
kontakter genom föräldrar, syskon och vänner har givit inblick i livsvillkoren i det 
geografiska området idag, och det är också dessa kontakter som givit erfarenhet av den 
arbetslivsrelaterade problematiken i glesbygden. Det var dock drygt tjugo år sedan jag själv 
bodde i området, och därför fanns ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om det aktuella 
kooperativprojektet. Inte heller informanterna var personligt bekanta. Däremot hände det 
under datainsamlingen att någon av informanterna efter att jag presenterat mig kom att nämna 
kännedom om min släktanknytning till orten, eller ortsbefolkningen. Därigenom har vissa 
beröringspunkter kunnat konstateras. Intervjuerna gav insikter och erfarenheter som jag i min 
analys tolkade för att förmedla ny kunskap. Sammantaget reducerades härigenom resultatets 
påverkan av förförståelsen.(Gadamer, 1997)
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För att trots lokalkännedomen kunna behålla en professionell distans till informanterna har 
valet varit att utföra intervjuerna på svenska, trots att vissa informanter liksom jag även talar 
ett annat språk med lokal anknytning. Detta för att användandet av vårt gemensamma 
andraspråk kunde antas föranleda en oönskad personlig kontakt som hade kunnat förändra 
resultatet.

Vetenskapsrådets huvudkrav för forskning är att forskningen inte ska skada eller förödmjuka 
individen. Huvudkravet har fyra inriktningar. Dessa är kraven på information, samtycke, 
konfidentialitet samt nyttjandekravet (www.vetenskapsradet.se).

Alla informanter anmälde sig efter information om studiens syfte frivilligt intresse för 
deltagande i intervjuerna. Informanterna informerades såväl före som efter intervjutillfället 
om hur materialet skulle komma att bearbetas, samt på vilket sätt publicering skulle komma
att ske. De informerades även om möjligheten att kontakta mig för kompletteringar, ändringar 
eller om så skulle ha varit önskvärt, tillbakadragande av sin medverkan i studien. Härigenom 
gav det också sitt samtycke till att intervjumaterialet skulle få nyttjas för studiens syfte.

I syfte att upprätthålla studiens krav på konfidentiell behandling av informanter och empiriskt 
material efterfrågade jag vid datainsamlingen endast informanternas förnamn. Namnen 
användes endast för att hålla isär materialet under studiens gång, och citat ur 
intervjumaterialet presenterades i rapporten utan namn. Uppenbart dialektala uttryck och ord 
reviderades. Jag uteslöt även sådant som företagsnamn och ortsnamn i presentationen av 
studien för att minska möjligheten för andra än informanterna själva att identifiera personliga 
erfarenheter och lokala förhållanden som redovisades i studien. Genom detta förfaringssätt 
ansågs det klarlagt att studien följde de riktlinjer som vetenskapsrådet hade fastlagt för
upprätthållandet av det etiska ansvaret för individer och samhälle vid forskning. 

Begreppsligt ramverk och forskningsfrågor

Att samla tankar och begrepp och på något sätt visualisera dessa gör det lättare att ta lämpliga 
metodologiska ställningstaganden. (Miles & Huberman, 1994). För bestämningen av relevanta 
teorier för min studie, var utgångsläget mina tankar kring hur människors sociala identitet 
kunde tänkas bli påverkade av ett utanförskap. De ord och begrepp som uppkom i tankarna 
kring ämnet spaltades därför upp i punktlistor som i form av en tankekarta (se bilaga 1.) ledde
till de tre samlade begreppen identitet, livslopp och arbete.

Ett par centrala forskningsfrågor hade vuxit fram utifrån det begreppsliga ramverk som
redovisats. Frågeställningarna begränsades så de kunde vara relevanta för att belysa ett
resultat som gav en rättvisande bild av de förhållanden som personer som befunnit sig i 
långvarigt utanförskap levde under.
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Forskningsfrågorna har som Miles & Huberman(1994) beskriver, ett direkt samband med det 
begreppsliga ramverket och lyder i den aktuella studien enligt följande: 

Hur såg individer som levt i ett långvarigt utanförskap från den traditionella 
arbetsmarknaden på sig själva gällande utvecklingen av den sociala identiteten?

Fanns det en upplevelse av förändrad vardagssituation för individer som länge levt utanför 
den traditionella arbetsmarknaden efter att de kommit att ingå i en grupp vars målsättning 
var en varaktig förändring av arbetslivssituationen?

Enligt Miles & Huberman(1994) är det viktigt att forskningsfrågorna är så vida att de tillåter 
olika infallsvinklar och inte begränsar möjligheten att ta hänsyn till uttryck för varierade 
upplevelser i informantgruppen. Samtidigt framhåller författarna att forskningsfrågorna skall 
konkretiseras mot den aktuella kontexten och de centrala begreppen istället för att vara av 
allmän karaktär. De frågeställningar jag formulerade för studien grundade sig på min 
förförståelse av den för studien aktuella kontexten och var samtidigt inriktade på studiens 
syfte. 

Urval och tillvägagångssätt

Studiens grundtanke var att belysa den upplevda situationen inifrån, med utgångspunkt i 
gruppens egna upplevelser. För att fånga upp stämningar, åsikter och erfarenheter i gruppen 
var det viktigt att närma sig gruppens medlemmar i deras egen miljö. Studiens avgränsning –
att belysa problematiseringen utifrån projektdeltagarnas perspektiv - utgjorde basen för 
urvalet av informanter.(Miles & Huberman, 1994)

I enlighet med Miles & Huberman(1994) utgjorde informanterna själva källan till 
kunskaperna inom studiens verksamhetsfält, och kontakten med dem var nyckeln till de 
insikter och erfarenheter som framkom genom studien. Eftersom gruppens erfarenheter 
utgjorde resultatet av alla enskilda medlemmars samlade beskrivningar, så utgjorde detaljerna 
i individernas berättelser på samma sätt delar i gruppens beskrivning av situationen som 
helhet. När studien påbörjades fanns ingen på förhand given begränsning i antalet 
informanter. I initialskedet kontaktades Coompanion Norrbotten för tips om möjlig 
kontaktperson. Genom påföljande telefonsamtal med hänvisad aktuell person i projektets 
ledningsgrupp tog urvalet sin början med ett besök på projektorten. Här fungerade 
projektledaren som en ingång till projektets deltagare; tillsammans med denne besöktes 
deltagarna på ett par av kooperativets arbetsplatser där studiens syfte presenterades. 
Deltagarna i kooperativprojektet fick möjlighet att ställa frågor om studiens syfte och 
tilltänkta genomförande. Här förklarades också intentionen att genomföra intervjuer för att 
samla data till studien, och frivilligt deltagande i studien erbjöds.
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Projektets deltagare hänvisades att anmäla intresse att delta i studien till den avtalade 
kontaktpersonen tillika projektledaren. Besöket ledde till att totalt sju informanter anmälde sitt 
intresse att låta sig intervjuas. Genom den avspända stämning som byggdes upp genom att jag 
valde att konkret befinna mig på plats, presentera mig, ta del av samtal och känna in 
stämningar, och sedan i intervjusituationer göra datainsamlingen var förhoppning att genom 
olika informanters varierade erfarenheter kunna se mönster, skillnader och förändringar, i 
relation till vad som innefattas i begreppet social identitet. Detta förfaringssätt sammanföll väl 
med den sammanfogade helhet som Miles & Huberman(1994) beskriver.

Genom att begränsa urvalet till att samla informanter som var deltagare i det aktuella projektet 
kring kooperativt företagande gavs en möjlighet att fördjupa kunskapen inom ett avgränsat 
fält, som i detta fall var att belysa situationen för människor som lever i utanförskap i en 
glesbygd. Urvalet gjordes inom ramen för ett projekt speciellt inriktat på personer som genom 
kontakter med officiella myndigheter – Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan -
definierats som varande utanför arbetsmarknaden på den aktuella orten. Genom detta 
tillvägagångssätt säkerställdes att informanterna tillhörde den tilltänkta målgruppen för 
studien, något som Miles & Huberman(1994) poängterar som varande av största vikt.

Intervjuer

Jag utförde semistrukturerade forskningsintervjuer för insamlingen av det empiriska
materialet(Krag Jacobsen, 1993). Intervjuerna utfördes i en mindre konferenslokal i samma 
hus som projektets kontor. Konferenslokalen var ljudisolerad så att samtalen mellan mig och 
informanterna förblev privata. Projektkontoret och dess lokaler var en naturlig samlingsplats 
för projektdeltagarna där de regelbundet träffades för att möta projektledaren, men även för
social samvaro i likhet med kafferaster på arbetsplatser i övrigt. Därför var det en plats där 
informanterna kände sig trygga. 

Intervjuerna utfördes vid två olika tillfällen i april 2009, fyra intervjuer vid det ena tillfället 
och tre vid det andra. Varje intervju tog mellan 45 – 65 minuter i anspråk, och inleddes oftast 
med enkelt samtal över en kopp kaffe.

Efter godkännande från informanterna spelades sex av intervjuerna in genom användande av 
en diktafon. En av informanterna motsatte sig inspelning av samtalet, med hänvisning till 
obehagskänsla inför vetskapen att i detalj kunna avlyssnas efteråt. Den aktuella informanten 
lämnade dock sitt godkännande till att trots detta bli citerad i rapporten, så länge hon inte 
namngavs. I stället för inspelning fördes här stödanteckningar som renskrevs direkt efter att 
intervjun slutförts. Det inspelade intervjumaterialet transkriberades i sin helhet för att ligga till 
grund för en kvalitativ tematiserad analys genom öppen kodning. Med tanke på att jag hade
för avsikt att låta informanterna beskriva och sätta ord på sin vardag, sina upplevelser och sina 
erfarenheter ville jag inte styra frågeställningen i detalj (Miles & Huberman, 1994). Jag 
använde mig därför av en intervjuguide med övergripande teman, där jag för egen del skrivit 
ner tänkbara frågeställningar att ta upp (Krag Jacobsen, 1993). Min målsättning var att jag vid 
intervjuerna ska kunna förmedla till informanterna att jag tillsammans med dem skulle skriva
deras historia – att min datainsamling var en gemensam handling mellan oss (Miles & 
Huberman, 1994). De begrepp som berördes var i hög grad kontextbundna och deras innebörd 
utifrån informanternas synvinkel kunde därför inte förutbestämmas. 
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Med anledning av det låga, totala antalet deltagare i projektet hade projektledarens vetskap 
om vilka av personer som skulle vara informanter möjligen kunnat utgöra en hämmande 
faktor. Risken hade kunnat vara att projektledarens vetskap om deltagandet skulle påverka 
resultatet av intervjuerna, på så sätt att informanterna gav tillrättalagda svar för att inte stöta 
sig med projektledaren. Dessa farhågor besannades dock aldrig. I intervjusituationerna 
framkom såväl positiva som negativa uttalanden som bland annat berörde projektledningen 
och projektet som sådant.

Reliabilitet och validitet

Reliabilitet betecknar mätinstrumentets användbarhet och tillförlitlighet. Genom en god 
reliabilitet säkerställs att studien är möjlig att kontrollera och upprepa och att samma slutsats 
kan uppnås även vid en återstudie (Ejvegård, 2003).

Studien gjordes inom en kontext som i sig är begränsad, både geografiskt som demografiskt. 
Därför ställdes stora krav på konfidentiell behandling av materialet gentemot deltagare i 
studien, både vad gällde att inte röja informanternas identitet eller att lämna ut fakta om den 
lokala kontexten som direkt kunde härledas till den faktiska orten. Härav följde att det var 
viktigt att utforma intervjuguiden så att den på ett så objektivt sätt som möjligt öppnade för 
relevant insamling av det empiriska materialet. Därför utformades frågorna på ett sätt som 
gjorde att dessa inte var direkt sammanhängande med den personliga kännedomen om den 
aktuella kontexten, utan medvetet var av en mer allmänt hållen karaktär, som även hade 
kunnat användas i en annan kontext. Varje intervju spelades för att data inte skulle gå 
förlorade. Efter avslutad intervju fördes anteckningar för att notera stämningar, gester, 
kroppsspråk och annat som inte gick att dokumentera med diktafonen, men som kunde vara 
av värde för analysen.

Urvalet gjordes utifrån ett projekt speciellt inriktat på personer som genom sina kontakter med 
officiella myndigheter definierats som varande utanför arbetsmarknaden. Härigenom 
säkerställdes att informanterna tillhörde den avsedda målgruppen för studien. Kontakten kom 
till efter personligt besök där projektdeltagarna gavs tillfälle till information om studiens syfte 
och informanternas roll i studien. Deltagandet i studien var frivilligt, och förekommande 
försök att från projektledningen att styra valet av informanter avstyrdes genom att förklara 
vikten av frivilligt deltagande för att uppnå ett så fritt och avspänt samtal som möjligt vid 
intervjutillfällena. 

Sociala kooperativ som företeelse fanns tillgängliga för information via Coompanion 
Norrbotten AB och deras hemsida på internet, www.coompanion.se/norrbotten, där också 
kontaktuppgifter för telefonsamtal fanns angivna. Därigenom gjordes det möjligt för andra att 
komma i kontakt med liknande projekt i Norrbotten för att utföra liknande studier. 
Sammantaget påvisades härigenom att studiens reliabilitet var god.

Validitet betecknar att studien verkligen mäter det som avsetts i det angivna syftet. 
Undersökningen ska vara trovärdig och relevant. Därför är det viktigt att de mätinstrument 
som valts är tillförlitliga(Ejvegård, 2003)
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Studiens syfte var att ur ett inifrånperspektiv belysa ett kooperativprojekts betydelse för
utvecklingen av den sociala identiteten hos människor som länge levt i utanförskap gentemot 
arbetsmarknaden. Vidare att ta reda på om det förelåg skillnader mot hur den sociala 
identiteten hade påverkats vid deltagande i traditionella samhälleliga åtgärder.

För att uppnå studiens syfte anpassades frågeställningarna och intervjuguidens teman för att 
avgränsas till datainsamling med relevans för studien. Samma intervjuguide användes för 
samtliga sju intervjuer, för att säkerställa att samtalen fick en samstämmighet i vad som 
behandlas, och att alla teman berördes i samtliga intervjuer. Analysen gjordes datanära och 
informanternas röster illustrerade det empiriska materialet som relateras till de valda 
teorierna.

Tillsammans bildade den teoretiska referensramen utifrån den valda litteraturen och 
intervjuguiden som stod som bas för det insamlade empiriska materialet ett noggrant avvägt 
mätinstrument. Resultatet talade om upplevelsen av gemenskap, tillhörighet och förändrad 
självbild. Resultatet visade också på skillnad i upplevelsen mellan kooperativprojektet som 
har en långsiktig målsättning, och tidigare, tillfälliga, samhälleliga åtgärder för att bryta 
utanförskap. 

Härigenom konstaterades att studiens resultat svarade mot dess angivna syfte, och studien 
påvisade därigenom en god validitet.
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4 Teoretisk referensram

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen och innehåller definitioner av 
begrepp och teorier relaterade till arbete och arbetsliv, samt den sociala interaktionens 
betydelse för vår identitet. Dessutom beskskrivs här livsloppsperspektivet.

Syftet med denna studie är att ur ett inifrånperspektiv belysa ett kooperativprojekts betydelse 
för utvecklingen av den sociala identiteten hos människor som länge levt i utanförskap 
gentemot arbetsmarknaden. Vidare att ta reda på om det föreligger skillnader mot hur den 
sociala identiteten påverkats vid deltagande i traditionella samhälleliga åtgärder.
Resultatet av studien analyseras i relation till teorier med anknytning till social identitet, 
arbete och livslopp.

Identitetsskapande social interaktion

Något av det viktigaste som sker med oss människor är hur vi med tiden uppfattar vem vi är –
alltså vår identitet. Identitetsskapandet tar sin början när vi som barn gradvis får ett 
jagmedvetande. Angelöw och Jonsson(2000) beskriver hur medvetandet om vårt eget jag 
utvecklar att vi börjar se oss själva så som omgivningen ser oss. Från början handlar det om 
att tilltala sig själv i tredje person – barnet kallar sig själv vid förnamn, och har då ännu inte 
införlivat sig med ett jag. Barnet provar genom leken olika identiteter, exempelvis olika 
yrkesroller – som när han eller hon i leken är polis, bagare eller säger sig vara pappa eller 
mamma. Så småningom kommer sociala roller att införlivas i varje individs egna jag utifrån 
de uppfattningar som omgivningen och individerna delar mellan sig och lever med i sin 
vardag. En övervägande del av denna internalisering sker utan att vi är aktivt medvetna om 
den; redan när vi är barn införlivar vi våra föräldrars normer och värderingar med vår egen 
person utan att vi reflekterar över det. Men även samhällsnormer förmedlade via massmedia 
och möten med individer i vår omgivning är sådant som enligt Angelöw & Jonsson(2000)
utvecklar våra roller. Dessa normer handlar om hur vi bör bete oss i olika situationer. 

Charon(2007) beskriver identiteten är en process, en ständigt pågående utveckling. I själva 
verket lever vi menar han med flera olika identiteter som vi växlar mellan och de olika 
identiteterna är olika viktiga och olika framträdande från dag till dag. Det är viktigt att komma 
ihåg att identiteter är alla de beteckningar som kan knytas till vår person, och att dessa 
beteckningar utgör grunden till hur andra uppfattar oss och hur de kommer att bete sig i mötet 
med oss. Den aktuella identiteten som presenteras fungerar som en guide för omgivningen; 
det är genom att uppfatta vilken identitet personen representerar, som vi väljer hur 
bemötandet och handlingarna i situationen ska bli

Social interaktion är det sammanhang inom vilket identiteter såväl skapas, erkänns, förhandlas 
som förloras. I varje möte sker en interaktion där varje individ presenterar sin identitet, 
definierar identiteten hos den andra parten och båda anpassar sitt handlande i förhållande till 
den information ögonblicket ger. Det som också sker är att vi igenom den sociala 
interaktionen försöker sätta etiketter på varandra, finna igenkänningsmärken för 
identifikation, genom att bedöma den andres handlingar och ord. I samma stund förmedlar vi 
vår tanke om vem vi möter, och motparten förmedlar sitt intryck till oss. Som exempel ger 
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detta vid hand att det är studenternas och medarbetarnas agerande på universitetsfakulteten 
som skapar läraren, det är läkarens och sjukvårdspersonalens agerande som skapar patienten. I 
motsatt riktning gäller att det är patientens agerande som talar om för vårdpersonalen vilka 
deras identiteter är och studenternas agerande som reflekterar universitetslärarnas identiteter.
Joel M. Charon, professor emeritus i sociologi vid universitetet i Moorhead, Minnesota i USA 
har exemplifierat hur vår identitet blir till genom den sociala interaktionen genom att säga:

”När några gymnasieelever för första gången började tilltala mig Mr. Charon, började jag förstå att jag 
utvecklades till lärare. När andra kände igen mig som författare, började jag gradvis förstå att jag faktiskt hade 
blivit en författare. Och i takt med att jag tog till mig dessa identiteter, visade jag fortlöpande vilka identiteter 
som var viktiga för mig, och vilket slags beteende jag ansåg var riktigt i deras möten med mig.” (Charon, 
2007:149)

Varje enskild handling och ord inom interaktionen är tillkännagivanden som representerar 
varje enskild aktörs syn på alla andras identitet. Charon(2007) menar att det är mycket svårt 
för var och en att bortse från den etikett som den andre har applicerat på en genom sitt 
handlande; ofta utvecklas jaget i den riktning som motparten i ett möte uttrycker sin 
upplevelse av personen. Men det händer också att personen antingen i tysthet eller mer 
aggressivt avvisar den etikett som skapats. I en del situationer händer det även att vi i den 
sociala interaktionen blir attackerade i den identitet vi representerar, och utvecklingen kan då 
bli en destruktiv konfliktsituation; ofta är vi ju bekväma i den identitet vi representerar, men 
är vi inte det, så ogillar vi starkt att bli påminda om den.
Den andra sidan av den sociala interaktionen är att vi själva i mötet med andra vill förmedla 
vårt jag, vår egen identitet såsom vi uppfattar oss själva. Vi vill att andra ska veta att vårt jag 
till exempel är en student som snart ska ta examen, en som älskar djur, en berömd musiker, en 
gift kvinna eller amerikan av afrikanskt ursprung. Alltmedan interaktionen pågår försöker vi 
förmedla våra identiteter mellan oss för att alla andra ska veta vem just vi är, så att vi kan få 
det bemötande vi förväntar oss. Charon(2007) beskriver olika saker som interaktionen kan 
föra med sig; Med tanke på att interaktionen är en typ av pågående förhandling, så kan det 
hända att de andra nedvärderar vår presentation, ignorerar den eller helt enkelt förkastar den. 
Det kan också hända att den vi möter i interaktionen blir förvirrad över vad vi försöker visa 
upp, eller blir misstänksam. Givetvis finns också chansen att den vi möter blir övertygad av 
vad vi visar upp, blir glad över det eller till och med blir upprymd och upphetsad. Även
Goffman(2006) beskriver hur lätt det är att den presentation vi gör för varandra råkar ut för 
störningar. Han menar att så fort en person på något sätt agerar utanför den förväntade ramen 
uppstår förvirring hos den han eller hon möter om hur det är lämpligt att förhålla sig till 
varandra. Detta leder enligt honom till en ömsesidig förvirring där båda parter kommer att 
känna sig besvärade.  

Charon(2007) skriver att den presentation vi gör i den pågående interaktionen är ett utbyte av 
signaler och handlingar som bildar en dialog med frågor, svar och påståenden. Det är inte i 
huvudsak en verbal dialog med ordagranna uttryck och påståenden, även om den delvis kan 
bestå av talat språk. Den huvudsakliga dialogen är sammansatt av våra handlingar och gester 
och de beteenden vi uppvisar gentemot den vi möter. Men Goffman(2006) redogör för att då 
den ickeverbala dialogen ofta kan utgöras av subtila signaler är vår identitet är inte alltid 
lättförståelig för andra människor. Små gester och tecken som för den som uttrycker sig inte 
har någon viktig betydelse alls kan komma att tolkas som antydningar om något som är 
väldigt viktigt för motparten. Enligt Charon(2007) är det dock relativt enkelt att komma 
underfund med och etikettera oss själva och andra i situationer som är vardagliga och trygga 
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och där kommunikationen är öppen och enkel. Vi kan exempelvid enkelt skilja män från 
kvinnor eller vita från färgade. Men även i till synes enkla situationer kan vi bli lurade, så vi 
måste fortfarande utvärdera om den identitet vi upplever är viktig för personen i mötet med 
oss. Vi visar respekt, oberördhet eller ibland till och med motvilja inför den uppvisade 
identiteten. De flesta identiteter förmedlade till oss är i någon mån tvetydliga och måste 
således utvärderas närmare.

Arbete och arbetslöshet

För att beskriva arbetet och dess betydelse för individen krävs vissa klargöranden. Det handlar 
om att definiera orden arbete kontra arbetslöshet. Men också att beskriva skillnaden mellan 
begrepp som arbete och yrke.

Att definiera arbete på enklaste sätt är enligt Giddens(2003) att säga att det är att ha en 
anställning i ett lönearbete. Enligt den definitionen är alla som saknar en anställning utan 
arbete. Men eftersom det finns många typer av arbete som görs utan anställningsavtal och 
utan formell lön i pengar räknat, är det här inte hela sanningen. En stor del av 
samhällsekonomin är enligt honom informell; Det vill säga att det rör sig om aktiviteter som 
sker utan att någon formellt är anställd men där ett arbete likväl blir utfört. Det kan röra sig 
om arbete som utförs mot kontant betalning eller genom byte av varor och tjänster. Det kan 
handla om att personer hjälper varandra med hantverkssysslor och reparationer utan att anlita 
en firma. Men det gäller också arbete som hushållsgöromål, som om dessa inte gjordes av 
familjemedlemmar utan lön skulle vara tvunget att betalas för att få utförda. Oavlönat 
hemarbete han vara både tungt och tröttande, men är likväl ett utfört arbete. Att frivilligt delta 
i arbetet i en ideell organisation – exempelvis att arbeta med välgörenhet – kan också det 
utgöra en lika viktig social faktor för den enskilda individen som ett avlönat arbetet med 
formell anställning.

Arbete är alltså ett betydligt mer omfattande begrepp än att vara anställd eller inte. Det som 
kan definieras är vad som är arbete och vad som är yrke. Här går det att avgränsa vad som är 
arbete, oavsett det är betalt eller obetalt, till utförandet av vissa uppgifter som kräver fysisk 
och mental ansträngning. Det har också ett gemensamt mål att producera varor och tjänster för 
att tillfredsställa människors behov. Ett yrke däremot bestäms till det som är ett arbete som 
utförs i utbyte mot en regelbunden lön. Giddens(2003) menar dock att det som är gemensamt 
är dock att utförandet av arbete i olika former är grunden för det ekonomiska systemet i alla 
samhällen, oavsett kultur.  Det ekonomiska systemet innefattar en mängd olika institutioner 
genom vilken produktion och spridning av varor och tjänster sker.
Furåker(1991) framhåller att begreppet arbete i dagligt tal har kommit att likställas med 
förvärvsarbete; arbete som utförs av en anställd mot överenskommen lön, gör att 
arbetsbegreppet har blivit väldigt snävt. Det har kommit att skapa en distinkt skillnad mellan 
så kallat riktigt arbete och annan sysselsättning som inte är rättvisande. Att laga mat hemma, 
till sin familj, är genom denna definition inte ett arbete, medan matlagning utfört av en kock 
på en restaurang är ett arbete. Likadant är det med trädgårdsodling; det kan å ena sidan vara 
en fritidssysselsättning för en som inte jobbar, och å andra sidan ett arbete för en som är 
anställd på en handelsträdgård. Dessa definitioner av vad som är arbete eller inte ställs i annat 
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ljus om begreppsbestämningen istället säger att arbete är en aktivitet som producerar något av 
värde för andra människor 

Furåker(2001) skriver att även för dem som har ett avlönat arbete finns olika sätt att gradera 
individer i social och socioekonomisk mening. De skillnader som ger en statusmarkering 
bland anställda är om de rör sig om heltids- eller deltidanställning, eller om det är frågan om 
ett arbete av permanent eller tillfällig karaktär. Ofta benämns dessa olikheter som skillnaden 
mellan ett normalförhållande och ett avvikande förhållande. Han säger vidare att de som har 
en permanent heltidsanställning ofta identifieras som kärnarbetskraften i ett samhälle, medan 
de som jobbar deltid och/eller har en anställning av mer tillfällig karaktär kommer att 
identifieras som en sekundär arbetskraft.

Giddens(2003) konstaterar att även ett enformigt arbete som ska utföras under dåliga 
arbetsförhållanden i sig är bättre än inget arbete alls. Han beskriver hur också de som ser på 
arbetet som endast slit och grottekvarn, skulle känna sig vilsna i tillvaron utan tillhörigheten 
till sitt arbete. Detta beror på att arbetet är förknippat med betydligt fler faktorer än bara just 
arbetsuppgifterna och det slit dessa i praktiken kan tänkas föra med sig. Giddens(2003) gör
vidare en uppräkning av de delfaktorer som tillsammans ger vid hand den samlade bild som 
beskriver varför arbetet är så viktigt för människan; Uppräkningen börjar med pengar; 
eftersom inkomsten är väsentlig för att kunna ta del av vardagen. Aktivitetsnivå är den andra 
faktorn som gör arbetet viktigt; det är på jobbet vi får utlopp för, och utvecklar, olika 
kunskaper och färdigheter som vi har. Vi behöver också alla utlopp för vår energi i 
kombination med upprätthållandet av struktur och därför är även rutinbundna arbetsuppgifter 
av godo. Den tredje faktorn är variation; vårt behov av att göra andra saker än de vi i vardagen 
gör i hemmet uppfylls på arbetsplatsen. Även här gäller att om än arbetet är av långtråkig 
karaktär, så är det ett avbrott från hemmets rutiner. Tidsmässig struktur är en annan av de 
egenskaper som gör arbetet viktigt i våra liv; vi har ett behov av att organisera vårt liv. Med 
ett arbetsliv som bas i vardagen har vi en naturlig utgångspunkt för den tidsmässiga strukturen 
till vilken övriga aktiviteter anpassas. Oavsett vad vi tycker om vårt arbete, vad gäller trivsel 
eller andra kvalitetsaspekter, så innebär arbetet att vårt liv får en viss orientering och 
lagbundenhet. Sociala kontakter är också en viktig del av arbetets innebörd. Arbetsplatsen 
innehåller ofta en rad kontakter med andra människor, och är en plats där många knyter 
sociala kontakter. Många aktiviteter i livet utgår ifrån de relationer som inletts genom arbetet.
Den sista faktorn är den personliga identiteten; arbetet är ofta det som skapar en trygghet i 
form av en social identitet, vem personen är utgår ofta ifrån vad denne gör. 

Med utgångspunkt i dessa olika faktorer som ingår i begreppet arbete och dess betydelse för 
den sociala situationen och människans identitet, kan en förståelse uppnås inför varför arbetet 
har så stor betydelse, och också varför arbetslöshet kan leda till en så negativ utveckling av 
självkänslan och självförtroendet. Arbetets centrala roll i våra liv lyfts också fram som en 
viktig del i begreppet livslopp som beskrivs av Ahrne m.fl.(2003) En stor del av det sociala 
vuxenblivandet har sin grund i just arbetet. Det är genom att vi börjar arbeta som vi lägger 
grunden för de ekonomiska möjligheterna att ta steget ut ur föräldrahemmet. Också 
Josefsson(2007) menar att ha en egen ekonomi och eget ansvar på en arbetsplats är något som 
upplevs som en väldigt viktig markering för självständigheten.

Arbetets betydelse för personlig, inre tillfredställelse, positivt utbyte och känsla av viktiga 
prestationer berörs också av Wilson(2008). Den personliga ekonomin är inte heller enligt 
henne någon tillräcklig förklaring till att människor deltar i ekonomiska aktiviteter. Om det 
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endast bara var behovet av pengar för försörjning som styrde vårt behov av att arbeta, skulle 
det vara svårt att till exempel förklara varför personer som slutar jobba och får pension ofta 
upplever såväl förvirring och känsla av förlust. Wilson(2008) menar att det faktum att arbetet 
är viktigt för oss av andra orsaker än de rent ekonomiska, också påvisas genom att många 
människor fortsätter att jobba även om de till följd av stora penningvinster genom exempelvis 
lotterier har blivit ekonomiskt oberoende. Detta är något som även Giddens(2003) har 
kommenterat. Han anger att olika anledningar att fortsätta jobba trots att det ekonomiska 
incitamentet är utraderat bland annat är frånvaro av sysselsättning och avsaknad av det 
intresse och den personliga tillfredsställelse som arbetet ger.

För att på rätt sätt kunna tolka de arbetslöshetssiffror som dagligen presenteras i samhället, 
måste begreppet arbetslöshet definieras. Här är den enklaste definitionen enligt 
Giddens(2003) att den som saknar anställning är arbetslös. Men som tidigare definition av 
arbete visar, är det mycket som är arbete utan att vara avlönat och bundet till formell 
anställning. Giddens(2003) menar att även den som är utan lönearbete kan vara verksam i 
någon form av produktiv sysselsättning genom sina individuella kunskaper; det kan handla 
om att sköta om sitt hem eller att syssla med en hobby av något slag. Det finns också personer 
som endast har anställning på deltid, eller som pendlar mellan olika tillfälliga anställningar 
och mellan dessa tillfälligt är utan anställning. Dessa människor brukar, liksom personer som 
är sysselsatta genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, definieras som tillhörande en 
dold arbetslöshet

International Labour Organization (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 
arbetslivsfrågor (www.sida.se). ILO har utarbetat en definition för arbetslöshet, där den kallas 
arbetslös som inte har något arbete, kan börja jobba inom två veckor samt har sökt arbete 
under den senaste månaden. Giddens(2008) berättar att det finns ekonomer som anser att 
ILO:s definition inte är heltäckande utan också borde innefattas dels av dem som kallas 
”uppgivna personer”; vilka är de som till följd av att de inte tror sig kunna få ett arbete har 
slutat att aktivt söka sig ut på arbetsmarknaden, dels dem som benämns ”ofrivilliga deltidare”; 
som är de som av olika anledningar inte kan få heltidsanställning även om de vill det. 
Ytterligare en definition anges av Furåker(2001) som säger om individen är villig att arbeta, 
och denne har erbjudit sin arbetskraft till försäljning men ännu inte funnit någon som är villig 
att betala för den, är individen att betrakta som arbetslös.

Det som också gör arbetslösheten svårdefinierad är att det egentligen också finns två olika, 
kategorier av arbetslöshet inräknad i den officiella statistiken. Den första kategorin är den så 
kallade tillfälliga arbetslösheten, som utgörs av dem som har flera, korta anställningar med 
perioder mellan dessa då de är utan anställning. Dessa kan vara arbetssökande som står i 
begrepp att byta yrke, eller sådana som söker ett fast arbete efter avslutade studier, eller som 
behöver söka nytt arbete efter en period av ohälsa i någon form. Den andra kategorin är den så 
kallade strukturella arbetslösheten. Detta är den arbetslöshet som uppstår till följd av 
samhällsekonomiska förändringar, såsom konjunktursvängningar, och alltså inte beror på den 
enskilda individens handlingar eller personliga förhållanden i övrigt (Giddens, 2003).

Furåker(2001) beskriver hur arbetslöshet fungerar som en negativ statusmarkering i samhället 
och han säger att det generellt anses som normalt att ha en anställning. Detta skapar per 
automatik vinnare och förlorare i samhället, där arbete kontra arbetslöshet utgör en 
vattendelare. Det ses ofta som självklart att det är bättre, eller finare att ha ett jobb än att inte 
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ha ett jobb, och dessutom bättre att ha en permanent anställning; som utgör normen - än en 
tillfällig anställning; som anses vara en avvikelse. Även Giddens(2003) talar om 
arbetslösheten som en faktor som skapar differenser i samhället. Han skriver att det är skillnad 
på hur olika sociala grupper i samhället berörs av arbetslöshet. En generell beskrivning är att 
yngre oftare är utsatta för arbetslöshet än personer i medelåldern och däröver, att människor 
med lägre utbildning berörs i större utsträckning än högutbildade och att invandrare drabbas 
hårdare än infödda svenskar. Att i större utsträckning beröras av arbetslösheten innebär här att 
personerna omfattas av en större risk att bli arbetslösa, men också att risken är mer betydande 
att de hamnar i en mer varaktig arbetslöshet.

Arbetslöshetens påverkan på individen

Att efter att ha varit anställd, hamna i arbetslöshet är för de allra flesta en mycket negativ 
upplevelse. Giddens(2003) säger att det första som utmärker den nya livssituationen är att de 
ekonomiska förutsättningarna förändras till de sämre. Hur stor förändringen blir beror på om, 
och i så fall hur länge det är möjligt att få någon form av ekonomiskt arbetslöshetsunderstöd, 
och hur stort det understödet är 

När en individ på grund av arbetslöshet förlorar en position de tidigare haft, tvingas denne att 
söka sig fram för att återfå en social tillhörighet. Ahrne m.fl.(2003) redogör för 
konsekvenserna av att utbudet arbetstillfällen har varierat starkt sedan 1990-talet;
Arbetslösheten har blivit något som kan drabba alla och det har skett vad som har kommit att 
kallas en normalisering av arbetslösheten. Detta har lett till att även de som har jobb idag 
känner en större oro för framtiden och att någon gång förlora sin anställning. Härigenom kan 
livsloppet förändras så att även äldre, redan etablerade individer åter hamnar i den osäkra 
tillvaro som arbetslösheten innebär. Giddens(2003) redovisar hur olika personers reaktioner 
inför arbetslösheten skiljer sig åt. Han nämner hur studier av människors emotionella 
påverkan av arbetslösheten har påvisat olika stadier av anpassning till den nya livssituationen;
Det första stadiet är en chockfas som sedan övergår i en fas där personerna uttrycker optimism 
inför att få ett nytt jobb. Om det visar sig att det inte är så lätt att få ett nytt jobb som den 
första tanken eller förhoppningen säger, kan en fas av pessimism och depressiva perioder 
följa. Det är då vanligt att personen upplever sig förlora tron på att det är möjligt att få en ny 
anställning. I de fall arbetslösheten blir långvarig fullföljs anpassningen till den nya 
livssituationen och personen accepterar den som sin nya verklighet.

Också Ahrne m.fl.(2003) påpekar att den största förlusten en människa gör i och med 
arbetslösheten inte är det minskade ekonomiska utrymmet, utan det är istället förlusten av 
arbetets sociala funktion, och förlusten av identiteten som arbetstagare som tidigare alltid 
förknippats med vuxenlivet. Såväl ekonomiska problem som känslan av att ha förlorat 
tillhörighet kan i sig leda till problem med hälsan, både fysiskt och psykiskt. Men i och med 
arbetslöshetens normalisering är det påvisat att skillnaden inte längre är lika stor mellan 
hälsan hos de arbetslösa och de som har jobb. Detta beror på att stor arbetslöshet i ett 
samhälle påverkar samhällslivet som helhet, och att även oron för eventuell arbetslöshet hos 
dem som har jobb skapar ohälsa. Här poängterar författarna att det alltså inte de arbetslösa 
som mår bättre av att arbetslösheten inte längre betraktas som onormal. Giddens(2003)
hänvisar i fråga om arbetslösas anpassning till en ny vardag, till en studie som gjordes i 
Österrike på 1930-talet, som visade att när en lokal fabrik på en mindre ort, efter att länge 
varit en stor arbetsgivare för ortens befolkning, stängdes, så förändrades med tiden det lilla 
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samhällets sociala nätverk. Exempelvis minskade befolkningens intresse för vad som hände i 
kommunen och människornas sociala samvaro avtog. Även Furåker(2001) beskriver hur 
arbetslösa, antingen som individer eller som grupp inte fullt ut deltar i samhällsaktiviteter som 
uppfattas som normala att delta i. Han menar att detta är ett resultat av differentieringen av 
vinnare och förlorare på arbetsmarknaden som placerar de som är arbetslösa i ett ogynnsamt 
läge på ett flertal områden i samhället; Ekonomisk utsatthet, sämre levnadsstandard, fysiskt 
och psykiskt välbefinnande, social gemenskap och delaktighet är några områden som kan 
nämnas. Ofta innefattas dessa olika följder av arbetslösheten av begreppet marginalisering 
som är en beteckning för social exkludering.

Yrkesrollen har en central plats i vårt samhälle såväl som i individernas liv. Att inte ha 
tryggheten av en yrkesroll och en identitet genom arbetet är entydigt visat som varande tyngre 
och mer negativt än något arbete. Angelöw & Jonsson(2000) skriver hur det kapitalistiska 
samhällssystemet gör att möjligheten till försörjning och delta i aktiviteter, är beroende av 
pengar. Det är därför sälja vår tid och arbetskraft till arbetsgivare i utbyt mot lön. Härigenom 
kan arbetsprestationen mätas i ett bruksvärde. Det är ett värde som ger självkänsla. Om vi är 
arbetslösa och alltså inte får tillfälle att sälja vår arbetskraft förlorar vi ett värde, eftersom 
ingen kan eller vill köpa vår arbetskraft. Att inte anses vara brukbar i ett arbetsliv sänker 
självkänslan, och leder till känslan av att vara kasserad och värdelös. Att inte kunna bidra till 
samhället med sina kunskaper och förmågor, och samtidigt begränsas i den egna 
handlingsfriheten genom de ekonomiska begränsningar som arbetslöshet leder till gör att den 
individuella möjligheten att påverka livssituationen begränsas starkt. Vidare beskriver 
författarna hur det med ett lönearbete följer en viss form av kontroll och påverkansmöjlighet 
över arbetslivet och livsvillkoren. Därför leder arbetslöshet till maktlöshet, och 
kontrollförlust. I arbetslivet har arbetstagaren en naturlig motpart i arbetsgivaren. I det 
förhållandet ingår möjligheten att ställa krav på lön, arbetsvillkor – att förbättra och påverka 
sin situation, att ha ett visst inflytande, både på vardagen och på framtiden. I arbetslösheten 
finns inte någon tydlig motpart. Det är mer abstrakt vem eller vad som påverkar de 
omgivande villkoren. Härigenom blir framtiden oviss, vilket blir extra tydligt om
arbetslösheten blir långvarig. Arbetslösheten ger heller ingen samhällsstatus, och även många 
andra former av uppskattning som exempelvis uppmärksammande av kunskaper och 
förmågor i ett yrke försvinner. Härigenom leder arbetslösheten till utstötning och social 
diskriminering.

Angelöw & Jonsson(2000) framhåller även att eftersom samhället är uppbyggt kring att 
medborgarna deltar i produktionen och ger sitt bidrag till samhällets utveckling i form av 
arbetsinsatser, får den som har ett arbete förutom lönen också del i en gemenskap och ett 
sammanhang. Här står den arbetslöse utanför både sammanhanget och gemenskapen. En 
tydlig markering för detta utanförskap är enligt författarna att de flesta lämnar sitt hem för att 
fara till sitt jobb. Regelbunden förflyttning till en social gemenskap vilken man delar med 
andra i samma situation, skapar rutiner och struktur. Också här blir de som är arbetslösa 
skiljda ifrån mängden. Det är svårare att upprätthålla struktur och rutiner som ger trygghet om 
en arbetsplats att gå till saknas. När det inte längre är självklart att ha ett jobb att gå till, och 
de vardagsrutiner som är förknippade med arbetslivet inte längre utgör normen, uppstår en 
brist på mönster och rutiner. Angelöw(1988) skriver att ovisshet om framtiden, och 
avsaknaden av ramar för hur lång tiden utanför arbetsmarknaden kommer att bli späder på 
oron. Denna anomi förknippas med socialpsykologiska stressreaktioner. Det innebär 
exempelvis att individen oftare upplever konflikter med närstående, irritation, nedstämdhet 
och meningslöshet som påverkar relationerna till omgivningen negativt, och därigenom ger 
återverkningar på individens välbefinnande.
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Livsloppsperspektivet

Livsloppsperspektivet är ett sätt som Ahrne m.fl.(2003) använder för att beskriva livet genom 
de förändringar en människa genomgår från barndomen till ålderdomen. Genom 
livsloppsperspektivet åskådliggörs ett helt liv, från barndomen till ålderdomen. Under denna 
tid genomgår människan en hel rad förändringar och byten av organisationer. Från det att 
barnet växer upp i föräldrahemmet, kanske är på en förskola, går i skolan, blir tonåring, går på 
gymnasiet, eventuellt går vidare till högre utbildning och sedan vidare in i vuxenlivet och allt 
som det för med sig. Att bli vuxen handlar inte bara om biologi, utan hänger starkt samman 
med olika sociala förändringar. Till vuxenlivet hör att skaffa arbete, egen bostad och bilda 
familj. Hela tiden handlar det om att i olika skeenden i livet byta tillhörighet och förändra sin 
identitet. Enligt Ahrne m.fl.(2003) är det sociala vuxenblivandet en process som idag pågår 
under allt längre tid. Även när en individ i lagens mening har ett vuxenansvar, får ta körkort, 
får handla på Systembolaget, får rösta i kommunal- och riksdagsval, så är vuxenlivet för 
många ytterligare framskjutet. Övergången från att ekonomiskt och socialt vara självständig 
från sina föräldrar och ha egen bostad sker senare idag än under efterkrigstiden. Tiden mellan 
utbildning och anställning har också blivit längre. Detta markeras också av samhället genom 
att exempelvis arbetsmarknadsmyndigheterna idag räknar individen som ungdom fram till 25 
år ålder. Också Giddens(2003) talar om olika aktiviteter som i livsloppsperspektivet förutsätts 
tillhöra vuxenlivet och därför är en del i vardagens struktur; Till dessa aktiviteter hör enligt 
honom sådant som att ha ett eget hem, att sköta sin egen ekonomi, att ha familj i någon form 
samt att ha ett arbete. Eftersom arbete i vårt samhälle tar upp en stor del av vårt liv så anser 
han att tillhörigheten till en arbetsplats av största vikt för att stabilisera och strukturera våra 
liv.
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5 Resultat

Det här är uppsatsens resultatdel där det empiriska materialet analyseras och tolkas. 
Intervjuerna som utgör det empiriska materialet åskådliggörs här genom ett flertal citat.

Deltagarna i projektet har olika bakgrundsberättelser. En del av dem har en längre historia av 
sjukskrivningsperioder bakom sig, medan andra har varvat kortare och längre anställningar 
med olika ersättningsformer inom trygghetssystemen genom stora delar av livet. I gruppen 
finns många olika erfarenheter av samhälleliga åtgärder, med både Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan som ansvarig. Vid tiden för intervjuerna har deltagarna som längst varit 
verksamma i det nystartade projektet i fyra månader. Det finns en genomgående positiv 
känsla i gruppen, inför att ha kommit igång med ett arbete, efter en varierande tid av 
arbetslöshet eller sjukskrivning. Men tiden i kooperativprojektet har ännu varit så kort att 
känslor och minnen från tiden innan, är levande. 

Tillbakablick

Det finns en stark vilja att berätta om sin bakgrund och att förmedla sina erfarenheter. Många 
uttrycker en upplevelse av de trots inneboende erfarenheter och kunskaper inte tycker sig ha 
en plats på arbetsmarknaden. Det finns en uppenbar saknad av arbetslivet i gruppen och 
deltagarna i projektet berättar på olika sätt sin upplevelse av detta;

”Jag har ju varit i bilbranschen… först jobbade jag som bilmek i 10 år… sedan har jag tagit hand om den 
andra sidan på bilverkstäderna så att säga, tagit hand om mycke’… varit skyddsombud och ja… allt! I princip 
alltihop… Suttit som verkstadschef(…) Men sen jag flyttade hit… det har varit nåt kortare, nåt projekt via 
arbetsförmedlingen, byggt nån miljöstation och sådär. Men från… få se nu, ja, det har väl blivit bortåt 1,5 år… 
har jag ju varit arbetslös om man säger. Har ju sökt jobb hit och dit, och fram och tillbaka, men det har inte 
varit nåt som passat mig, om man säger. Och så har man ju en nackdel när man är lite äldre att komma in på 
nåt om man säger… så är det ju nu”

”Jag har jobbat i kök mycke’, på förskolor och så. Men sen har det ju varit lite från och till med jobb och det. 
Det har varit som sex månader och så, sen har man varit hemma igen. Så har det varit både -80 och -90-talet. 
Men att jobba i kök, alltså det är ju min dröm! Jag skulle ha velat gå en sån där köksutbildning, men det finns ju 
inte här. Men nu sist har jag ju haft Plusjobbet, och jag säger det att det var synd att man fick sluta… det var på 
förskolan nära där jag bor, både i kök och så i städ också. Det var toppen! Men nu vet man ju inte…”

Att på grund av sjukdom hamna utanför arbetsmarknaden är en orsak som ger speciella 
erfarenheter; Upplevelsen av sorg över att inte kunna få jobb inom sitt utbildningsområde 
märks tydligt. Några intervjupersoner beskriver hur de är för sjuka för att jobba med det de är
utbildade för, men att det är svårt att få annat jobb utan att vara helt frisk.
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Det är inte ovanligt att bli hängande mellan olika myndighetssystem, som inte upplevs ha 
något bra samarbete. En av deltagarna i projektet säger såhär om att var på väg från 
sjukskrivning tillbaka in i arbetslivet:

”Jag har gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, tre år. Och efter det fick jag in foten inom 
barnomsorg, vickat där och så inom skolan, jag har haft visstidsanställningar som lärare och sånt. Inom vården 
och omsorgen och så är det lätt att få vicka… genom att man har erfarenhet och så, så… man har fått in foten, 
du vet…(…) Men jag gick in i väggen 2004. Det är ju olika relaterande besvär, så jag går ju inte tillbaks till den 
yrkeskategorin. Jag har som varit sjukskriven några år, och nu är jag som på väg mot arbetsmarknaden igen. 
Jag är 75 % arbetssökande och 25 % sjukskriven, så jag är ju som mitt i mellan”

Som varande delvis sjukskriven och delvis arbetslös upplevs en känsla av att vara något av ett 
mellanting i systemet. Regelverket upplevs som stelbent och det som saknas är en möjlighet 
att ta hänsyn till de svårigheter som individen kan ha. Myndighetsbeslut som påverkar dessa 
individer inger känslan av att vara fattade utan att en dialog förts med den som berörs, och för 
individen är det bara att konstatera att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen omfattas av 
sina respektive regler, som inte går att påverka. Ett par av deltagarna i projektet redogör för
känslan av att befinna sig mitt emellan systemen hos myndigheterna:

”Jag är 75 % arbetssökande nu. Men jag tycker själv att jag kanske är 50 % arbetsför. Men dom har ju sina 
regler, som på Försäkringskassan och det.”  

”Jag har ju en examen från universitetet från början. Inom tandvård. Specialiserade mig på odontologi. Har 
till jobbat med det länge, drygt 25 år. Till och med utbildat andra i ämnet i Göteborg. Men sedan när 
föräldrarna behövde hjälp för dom blev äldre, då flyttade jag tillbaka hit upp. Jag hade blivit sjuk då, så jag 
jobbade inte just då. Reumatisk(…)Så jag har gått sjukskriven mycket. Är här nu med rehabiliteringsersättning 
från Försäkringskassan. Få se hur det går… På Försäkringskassan säger dom att jag ska söka jobb, men på 
Arbetsförmedlingen är man för sjuk – det finns inget mellanting hos myndigheterna.”

Synen på dem som är utanför arbetsmarknaden

Att länge vara utanför arbetsmarknaden, som arbetslös av någon anledning, ger många tankar 
och situationen upplevs olika. Men gemensamt för deltagarna i kooperativprojektet är att alla 
bär på tankar om omgivningens syn på dem som individer och på deras situation. Och dessa 
tankar är stressande. Det finns exempel på en negativ självbild som deltagarna bland annat 
framställer i dessa meningar:

”Dom andra, dom tänkte nog att man var lat när man inte gick på nåt jobb…”

”Man känner att man har ögonen på sig hela tiden på nåt sätt, som person. Man får inte misslyckas med nåt. 
Man känner att man måste orka mer, jag som inte ens har ett jobb! Ibland vill man bara gråta, så har jag 
känt…”
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Andra anser sig inte vara sedda på ett negativt sätt i samhället. Detta illustreras av att en av 
projektdeltagarnas konstaterar:

”Men jag har aldrig märk av det som många säger; att man är nån B-människa. Jag vet att jag inte är nån 
B-människa! Jag har inte valt att vara arbetslös, utan sånt är livet…”

Men det finns ytterligare en synvinkel; Det ges i gruppen utryck för en uppfattning om att 
arbetslösheten ibland är mer accepterad för att det finns en lång historia av en svår 
arbetsmarknadssituation i glesbygden. En av deltagarna uttrycker sig på det här sättet om det:

”Det finns som en annan… vad ska jag säga? En annan acceptans på en sån här liten ort. Många tänker nog 
att så här är det ibland – att man är arbetslös ett tag. Man är som inställd på att jobba ibland, vara arbetslös 
ibland… Det känns… annorlunda här än när man bor i södra Sverige. Men samtidigt är dom inte vana här med 
arbetslösa akademiker. Ibland känns det som att dom tänker på arbetsförmedlingen också, att varför har inte 
hon jobb?”

Vardag utanför arbetslivet

Vardagen utan ett jobb i traditionell mening upplevs av projektdeltagarna som annorlunda än 
vardagen med en anställning. Motivation till att ta tag i vardagssysslor blir mindre, och rutiner 
suddas ut; Det finns ju som också Giddens(2003) skriver ofta inga tider att passa. Tankar på 
sin egen identitet och andras syn på en som person gör sig påminda, och ett långvarigt 
utanförskap sätter spår i upplevelsen av bemötandet i samhället. Några av intervjupersonerna 
beskriver sina upplevelser på följande sätt:

”Rutiner… ja, rutinerna har ju varit som såna att man har tänkt att man hinner göra allt sen. Jag var ju som 
ledig från början av augusti till 25 januari – då har jag inte gjort nånting.(…)När man är arbetslös, det är ju 
jobbigt. Dagarna blir så långa, man ids ju inte göra nånting. Man kliver upp vid tolvtiden på dagarna och 
lägger sig vid två-tretiden på nätterna istället – alla rutinerna blir ju som helt galet alltså. Sen blir man rätt så 
mycket ensam… man ids ju inte göra nåt till sist, om man har varit länge arbetslös. (…)

”Jag har ju varit så länge utan jobb. Det är klart att nog hade det varit roligt att gå till ett jobb, kanske som 
från åtta till fem, att man har nånstans att gå, vet du. Men jag har ju varit länge såhär… Ingen frågar ute vad 
jag gör, dom vet ju alla att jag inte jobbar eller nåt. Så det är sällan man pratar med mig om jobb, vet du…”

”När man har gått på affären och handlat, då har man tittat i smyg på folk ibland och tänkt; den där har 
säkert jobb och är lycklig. Det är annat med mig… Om man inte hade haft barn då hade man tappat helt, men 
det är ju för (…) skull man håller sig uppe. Man måste ju i alla fall stiga upp och få (…) iväg till skolan”

Sådant som vuxna förväntas klara av, som att ringa viktiga telefonsamtal blir till en 
ansträngning, något som förorsakar en känsla av press. Stressen och oron växer till ett hinder 
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som leder till att det är svårt att få någonting gjort. Önskan att vara som alla andra – att ha ett 
arbete – är stor. En av intervjupersonerna ger en bild av hur detta kan te sig:

”Jag har varit så stressad, det har varit att söka olika jobb, men sen när man har sina hinder, när man har 
varit sjuk länge och det, och så vill dom att man ska jobba heltid, så man kan inte som söka riktigt… jag har 
varit stressad och orolig över det då och så. Till slut, man blir som vad ska jag säga… man blir stressad över att 
man måste ringa dom där samtalen eller vad det är. Det är jättejobbigt, och ingenting blir gjort.(…) Och man 
har ju tittat på dom andra, att tänk om jag också skulle ha ett jobb? Om jag också skulle ha varit frisk. En 
längtan liksom…”

Livsloppet

Att vara arbetslös eller långtidssjukskriven är inte ett eget val; det handlar om anpassning till 
det och att skapa sig en tillvaro utifrån rådande förutsättningar. Men drömmar om saker som 
upplevs tillhöra livet som vuxen i arbetsför ålder finns och beskrivs på följande sätt av en av 
intervjupersonerna:

”När man är vuxen och är förälder och allt så förväntas man ju ha ett jobb – så är det ju.”

Att leva utanför arbetsmarknaden upplevs hos projektdeltagarna bland annat som att vara 
kontrollerad på ett sätt som inte tillhör vuxenlivet. En intervjuperson beskriver hur vardagen 
utanför arbetslivet innebär att leva på ett annat sätt än tanken tidigare varit om en 
vuxentillvaro:

”När man är arbetslös är man som livegen. Man måste alltid vara tillgängligt – ”aktivt arbetssökande” du 
vet? Har man ett jobb gör man ju som andra vuxna, man planerar för sin semester, man kan vara ledig, utan att 
måsta passa telefonen. Sånt kan man ju längta efter”

Också tankarna på att som vuxen förväntas klara sig utan ekonomisk hjälp i form av olika 
bidrag och samhällsstöd finns som en del i den bild intervjupersonerna förmedlar. En röst som 
beskriver detta säger:

  
”Ingen har ju planerat att man skulle bli en som måste få alla möjliga bidrag. Nu får jag ju inte 

socialbidrag, men hur som helst. Man tänker ju att man är ju vuxen, man ska ju klara sig själv.”
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Vägen in i kooperativprojektet

Kooperativprojektet startade i början av 2009. Det finns idag totalt 12 personer som deltar i 
verksamheten. Det är lite olika hur dessa har fått kännedom om verksamheten. Personliga 
kontakter är en väg in i projektet för vissa, medan andra har fått kännedom om möjligheten att 
ingå i verksamheten genom myndighetskontakter.

Än så länge är det ingen av deltagarna som har en reguljär anställning knuten till den 
ekonomiska föreningen som är bas för projektet. Deltagarnas ekonomi styrs av olika typer av 
samhälleliga trygghetssystem, antingen genom Arbetsförmedlingen eller genom 
Försäkringskassan. De olika bidragen deltagarna är knutna till är förbundna med tidsramar 
som kan tänkas förlängas, men ingen vet säkert. Det skapar en osäkerhet, både för den egna 
ekonomin som är central, och för vardagen. Några intervjupersoner berättar här om vägen in 
till projektet, och hur den ekonomiska försörjningen ser ut idag;

”Jag skrev ju in mig på arbetsförmedlingen i höstas. Men det är ju inte så mycke’ jobb här att få, inte. Men 
det var genom att jag känner en som jobbade här som jag fick veta att dom kanske behövde folk. Och direkt när 
jag kom hit och träffade projektledaren så stämde det. Jag är ju här med bidrag från Arbetsförmedlingen, 
utvecklingsgarantin.”

”Jag fick det här förslaget om projektet med kooperativet från Arbetsförmedlingen. Det var de att det var nåt 
om att det var som på egna villkor, att man får känna efter hur det känns… Jag sa åt dom på arbetsförmedlingen 
att jag måste har nånting. Bara nånting, nånting, nånting! Det känns inte okej att bara gå hemma för mig”

”Det var från arbetsförmedlingen jag fick veta att det här fanns. Och så kände jag en av projektledarna. Så 
nu är jag här. Men om jag hade fått annat jobb hade jag inte varit här.”

Förhoppningar och ovisshet

Att ha kommit med i kooperativprojektet upplevs på olika sätt; det finns 
framtidsförhoppningar, men också ovisshet. Deltagarnas erfarenheter av samhälleliga 
åtgärdsprogram har givit dem en inneboende skepsis mot projekt med olika benämningar. Att 
inte vara anställd, och alltså inte uppbära lön för sin arbetsinsats utgör en markering för att 
kooperativprojektet än så länge ses som ytterligare en åtgärdsform. En av intervjupersonerna 
definierar här sin situation:

”Det här ju som en åtgärd. Alltså det är ju samma… alltså själva betalningen är ju den samma, det är som 
när man går arbetslös eller det. Summan man får ut är ju inte så hög, så då känner man inte att man går till nåt 
jobb heller. Går man till jobbet då får man ju lön. Och som för mig, jag vet ju inte hur länge jag blir kvar här. 
Men projektledarna tror ju på det här. Men dom har ju inte samma erfarenheter som vi vet du – med åtgärder 
och anvisningar och allt…”
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Förhoppningen är att projektet ska utvecklas i positiv riktning och att tanken på varaktigt 
arbete ska realiseras. Även här avspeglas en skillnad i de tankar kring projektet som 
deltagarna har, gentemot de tankar som de upplever att projektledningen vill förmedla.

”Jag har sånt där aktivitetsbidrag. Det är tre månader i taget, och sen’ så får vi väl se. Dom ville ju göra 
mig till sjukpensionär redan när jag var 20 år, men här kan jag ju jobba efter vad jag klarar av. Så man hoppas 
ju.”

”Man vet ju inte nu hur länge man får stanna, de får man ju se. Man hoppas ju att dom får snurr på det här, 
att det börjar komma in jobb, för då har dom sagt att dom anställer mig direkt. Men jag ska ha ett möte med 
Arbetsförmedlingen nu så jag får veta. Det är inget vidare samarbete med dem”

Det finns ytterligare deltagare i projektet som poängterar att erfarenheterna av arbetslivets 
villkor ser olika ut för de som leder projektet och de som har kommit till projektet för att de
tillhör den angivna målgruppen. En beskrivning av detta som kommer från en av 
intervjupersonerna:

”Personligen känner jag ändå att det här projektet kan vara en nystart för mig. Jag vill ha framtidstro. Även 
om jag inte skulle ha varit här om jag hade annat jobb, så känns det som att jag kan känna en vilja att vara med 
och utveckla kooperativets tanke. Men projektet med kooperativet är inte etablerat som ett riktigt jobb ännu. Alla 
går ju på olika bidragsformer, och det är ju så ovisst hur länge man får stanna. Så man vågar inte känna sig 
trygg i situationen(…) Men projektledarna har självförtroende. Dom tror på projektet. Det är inte alltid samma 
hos deltagarna…”

              

Jämförelse mot traditionella samhälleliga åtgärder

Eftersom deltagarna i projektet har erfarenheter av olika typer av åtgärder, kan de berätta om 
skillnader i upplevelsen mellan dessa åtgärder och projektet. Även om tiden i projektet är 
kort, så finns det en upplevelse av att detta projekt inte är utformat på samma sätt som tidigare 
åtgärder. Detta då tidigare anvisade åtgärder har inte känts meningsfulla i jämförelse med det 
aktuella projektet.

Att själv ha valt att delta i projektet är också en viktig skillnad, ingen av dem som deltar är 
anvisad att vara där som krav för att få fortsatt stöd: 

”Men det är ju skillnad här mot andra åtgärder – det här är ju roligt! Och man har ju valt det själv…”

”Jag har ju valt att komma hit och vara med och jobba. Det är inte bara som en sysselsättning – att gör nåt 
bara för att ha nåt att göra. Sysselsättning och anvisning är fula ord”
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Erfarenheten av anvisade åtgärder förknippade med inslag av tvång illustreras också av den 
här intervjupersonens uttalande:

”Nu fick jag en kallelse från Arbetsförmedlingen att man skulle vara på möte.(…)Dom sa att man skulle 
anmäla sig på fredag om man var intresserad av att börja.  Jag ställde den frågan att vad händer om man inte 
anmäler sig? Då vände hon bort blicken och svarade inte på min fråga. Så man vågade ju inte låta bli att 
anmäla sig – det kan ju hända att man hade blivit avstängd om man inte hade anmält sig hit”

Projektets föresats att skapa en arbetsplats som tar hänsyn till personliga färdigheter och 
individuella begränsningar är en något som också ger en skillnad, som är mycket uppskattad 
av deltagarna i projektet, något som intervjupersonerna beskriver på det här sättet:

”Man trivs här, och det känns som att man har hittat hem. Man blir ju sedd som individ, och projektledarna 
lyssnar till mig och min historia. Man jobbar i egen takt, kommer tillbaka liksom. Det är nåt helt annat än i 
andra åtgärder. Här ser dom att jag har kompetens från annat, det är inte bara var man har varit anställd förut. 
Sånt har ingen frågat om förut, inte förrän här på kooperativet”

”Här känns det ju att det kan gå bra… på ett vanligt jobb är det ju ingen chans, när jag har det såhär. Du 
vet, när man inte kan jobba 100 %... man är ju inte lika eftertraktad eller vad jag ska säga? Men här – man kan 
komma igång i sin egen takt, du vet? Annars hade jag inte kommit hit. Fast jag var helt såhär… ja, man ville ju 
bara ut på vad som helst. Och det sa jag till arbetsförmedlingen också, att sätt mig på vad som helst. Huva, jag 
måste få komma ut på nåt. Men här funkar det bra, måste jag säga. Man känner sig inte så pressad. Och det är 
ok att inte var på 100 %, man är ok i alla fall. Det är bra! Fast det ännu är som en åtgärd på pappret…”

Flera av de projektdeltagare som intervjuats förmedlar en känsla att projektet har en annan 
tanke om varaktighet. De berättar de att de inte upplever sig utnyttjade som gratis arbetskraft 
under begränsad tid, trots att de i dagsläget inte vet hur länge de kommer att finnas inom 
projektet. Jämförelsen mellan det arbete de utför i kooperativet och andra åtgärder deltagarna 
har erfarenhet av avspeglad i deras berättelser:

”Nog är det stor skillnad här mot åtgärderna! Här är det ju som ingen risk att man ska bli utnyttjad som 
gratisjobbare! Här är man ju bra som alla andra. Vi är på lika villkor, liksom att alla räknas… På många 
åtgärder där man har varit är det ju som att man gör samma som dom som jobbar där, fast man har bara en 
bråkdel i lön, eller man har bara nån slags åtgärdsersättning, lika med A-kassa. Fast man jobbade ju! Och då 
tappar man som… man blir inte, man bryr sig inte till slut som…”

”Jag har ju varit arbetslös länge, och sjukskriven. En liten tid hade jag jobb i skogen också. Det var nåt sånt 
där för oss som är… ja, du vet… att man skulle ha nåt att göra som dom hade hittat på och det. Men här känns 
det som ett riktigt jobb. Eller det är ju ett riktigt jobb – dom har ju satt ut annonser om att vi finns och att man 
kan ringa och beställa jobb av oss! Så det känns att det är som annat liv nu här”

Att det inte redovisats öppet av vilken anledning var om en befinner sig i kooperativprojektet, 
utan att det är arbetsgemenskapen som poängteras lyfts fram i intervjuerna. En av de 
intervjuade säger:

”Det är ju olika mellan oss varför vi är här. En del kanske tänker att det bara är nåt för alkisar eller nåt 
sånt. Men det spelar ingen roll om man kommer från arbetsförmedlingen eller om man är sjukskriven före. Man 
jobbar ju tillsammans här ändå. Och tänker man efter så är väl ingen helt perfekt. Alla människor har ju nåt 
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problem… Men ibland skulle det kanske vara bra om man hade fått veta lite mer om dom andra man ska jobba 
med. Men man får ju fråga – eller, det gör man ju när man lär känna dom mera…”

Social gemenskap 

Att en arbetsplats och arbetskamrater innebär tillhörighet och samvaro med andra som ger ett 
socialt utbyte är något deltagarna i projektet upplever sig möta genom att ha kommit till de 
arbetsplatser projektet erbjuder. 

Just att utföra arbetsuppgifterna tillsammans, att ha ett gemensamt mål med det som utförs 
varje dag framhålls som viktigt, och några av intervjupersonerna talar om sina känslor så här:

”Det är så roligt! Och på Kooperativets café – om jag hackar grönsaker och nån annan gör nåt annat, och 
den tredje brer smörgåsar; då är vi ju ett arbetslag! Man hjälper varandra, som på ett jobb.

”Det är ju roligt, vet du, att om jag inte kommer hit en dag så säger dom andra sen’ att dom saknar mig… 
och projektledaren säger också att hon saknar mig. Inte har det varit så förut, vet du. När man har suttit i 
lägenheten… tråkigt. Inte har nån saknat mig, inte som nu när jag kommer hit”

”Det är ju bara att jobba och ta i. Man gör ju allt tillsammans. Man vill göra ett bra jobb för dom som har 
ringt och ska ha hjälp; det är ju snöskottning, en som ska ha målat ett tak. Man jobbar på tillsammans.”

Att vara ”en i gänget”, att ha en plats i en gemenskap är viktigt. Deltagarna i projektet berättar 
om relationerna till andra de möter genom projektet. Trots att projektet ännu befinner sig i 
början på sin verksamhet, har deltagarna redan hunnit märka av samhörigheten och flera 
positiva upplevelser av den. Tankar kring detta förmedlas här av en av projektdeltagarna:

”Det är i alla fall för mig som att dom är arbetskamrater nu, dom andra som man träffar här. Det är ju en 
sån viktig bit det där, sammanhanget, att man är med vissa på jobbet och det. Och att man kan fara och göra nåt 
ihop efter jobbet ibland, som förra veckan när vi åkte och pimplade – man lär känna varandra mer. Sånt har 
man ju saknat när man inte har jobb, arbetskamrater, att gå kanske på julbord och sånt där. Nu kanske det kan 
bli sånt igen!”

Att ha en tillhöra en arbetsgemenskap innebär för projektdeltagarna ett större socialt 
kontaktnät, även utanför arbetstid. Saknaden deltagarna känt av den gemenskap arbetslivet ger 
är tydlig:

”Projektledarna, dom är ju såna som jag har känt sen tidigare, men dom andra som jobbar här har jag lärt 
känna sen jag kom hit och började. Nu är dom som arbetskamrater… En av dem har jag varit och hälsat på 
hemma hos honom också, jag har inte annars så mycket vänner här, för de flesta har flyttat härifrån av dom jag 
kände förut så…
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Relationen till projektledarna är något som deltagarna beskriver som annorlunda än på en 
traditionell arbetsplats, med chefspersoner och arbetstagare som har åtskilda roller. 

Projektets målsättning att skapa ett kollektivt företag med delat ansvar visar sig för deltagarna 
genom en vi-känsla. Deltagarna talar om att de inte har någon chef, utan att projektledarna 
och deltagarna är jämställda. När relationen mellan dem ska beskrivas, poängteras gång på 
gång det jämlika förhållningssättet mellan projektledningen och de enskilda deltagarna som 
redan i initialskedet har byggts upp. Den vardagliga upplevelsen av samvaro på lika villkor 
speglas i följande utsagor:

”Det är klart det är vi – att vi är arbetskamrater liksom. Och projektledaren, nä, hon är också som en av oss. 
Vi har ingen chef – vi våra egna chefer! Det är ju upp till oss att göra det här, tillsammans. Det finns inget 
annat. Det är ju vi”

”Men inte tar jag projektledarna som några chefer inte, dom är ju som oss andra, dom är ju som 
arbetskamrater också.”

Utveckling genom kooperativprojektet

Även om projektet är nystartat, så berättar deltagarna om förändringar i deras vardag. Det 
gäller både synen på sig själv, och tankarna på omgivningens reaktioner. Dessa är viktiga. För 
många har självbilden inneburit en syn på sig själv som den som inte har haft så mycket 
positivt att tillföra alla gånger, vilket har känts tråkigt. Så här säger några av de intervjuade 
deltagarna:

”Det är många som har sagt att jag blomstrar! Det är så roligt att dom märker det, att jag har fått som ett 
nytt liv, en ny chans. Nu jobbar jag oftast från 9 – 15, ibland mer om det finns jobb att göra. Det är roligt. Man 
är någon. Man behövs.”

”Nu när jag har fått komma hit, jag ser ju att andra som är i min närhet blir glada för min skull. Och de vill 
jag ju – att dom ska vara glada! Man vill ju inte det att alltid vara den som har det svårt, som inte har nåt 
positivt… Så för dom andras skull är det ju också bra, att jag har fått komma hit nu…(…).

Också det allmänna välbefinnandet har påverkats positivt genom platsen i projektet. Det finns 
en känsla av att vara gladare och mer i balans. Här spelar vardagsrutiner en stor roll;
exempelvis att ha tider att passa som intervjupersonerna berättar om här:

”Man känner att man duger här. Det har man ju inte gjort på länge nu, känt det… inte förrän nu. Det är mer 
som vanligt liv, som när jag var helt frisk…”

”Och så är det ju det här med rutinerna – man måste gå lägga sig, stiga uppe en viss tid, gör sig klar, du 
vet.”
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”Det känns bra. Man kommer upp på morgnarna… Man far på jobbet. Man blir mycket piggare liksom. 
Inombords; man blir harmonisk” 

Kooperativprojektets deltagare berättar hur de upplever att de har fått en annan självkänsla 
sedan de kommit med i en gemenskap. Detta beskriver intervjupersonerna här på lite olika 
sätt:

”Förut tänkte jag ofta att när man är arbetslös, eller är i olika åtgärder, så ska man inte tro att man är nåt… 
Nu vågar jag tänka att jag är ett ”jag” inte bara som en del i en stor klump – ”dom arbetslösa. Nu ska jag 
aldrig ge upp – jag ska aldrig mer bli kuvad”

”Nu tänker jag att när jag har kommit hit så kanske jag kommer igång igen. Kanske jag kan börja på en 
utbildning så småningom?”

”När jag kom hit hade jag ju inte varit med i nåt på länge, vet du. Men dom som jobbar här och 
projektledarna är snälla och jag har blivit som mer glad! Och jag skulle vilja jobba mer timmar om dagen nu. 
Förut tänkte jag att jag orkar nog aldrig det mer, att börja om. Men nu är det så roligt! När man går i byn också 
så tänker jag att nu ser dom att jag har ett jobb!”

Möjligheten att få stöd av olika slag genom projektet är betydelsefullt, och har öppnat vägar 
för nya möjligheter. En deltagare berättar om betydelsen av stödet projektet ger på det här 
sättet:

”Jag har haft så stor hjälp av dom som jobbar med projektet. Dom har följt med när jag har varit och pratat 
med någon om ett jobb. Det är på ett ställe där dom vill att jag jobbar några timmar ibland. Det är inom kök, 
som jag har jobbat med och trivs med, så det kan jag ju. Men det är bra att nån följer med. Det är som ett stöd.”

Att berätta för andra om projektet

Att tala om sitt jobb är något som ingår i vuxenlivet. I mötet med andra människor berättar, 
och frågar man om vad den man möter jobbar med. Men hur deltagarna i kooperativprojektet 
berättar om sitt dagliga arbete varierar. Det beror som framgår av följande citat lite på synen 
på om projektet är ett jobb eller en åtgärd:

”Det är inte så många som vet vad det här är ännu… Men jag brukar säga att jag jobbar åt en ekonomisk 
förening”

”Folk är ju intresserade vad man gör på dagarna. Jag brukar säga att jag är på ett café nu, att det är ett 
projekt”



39

”Jag har ju sagt att jag jobbar där nu, på kooperativet, att jag har fått jobb där vet du!”

”Det jobbigaste är ju när folk frågar vad jag gör, vad jag jobbar med. Att förklara vad det är för något. Det 
är ganska invecklat.  Så jag brukar säga att jag arbetsprövar. Det är enklast att säga så.” 

Tankar om framtiden

Projektets målsättning, att på sikt kunna starta ett kooperativt företag med ett gemensamt 
ansvar för verksamhet och ekonomi, är olika grad inlemmat hos projektdeltagarna. 
Deltagarnas känsla av ovisshet om projektets intentioner hämmar i viss mån utvecklingen. 
Men de finns de som verkligen tror att detta är början på något varaktigt, även om de förstår 
att tanken inte är likadan hos alla. Detta visar sig också i några av de åsikter som uttrycks i 
intervjuerna:

”Det gäller att styra upp arbetet, så vi inte åker iväg flera mil till en by bara för att byta en glödlampa! Det 
blir ju för dyrt för företaget. Det ska ju vara som en gemensam börs – man får planera så det blir ekonomi på 
det. Och det gäller ju att vi får alla att tänka så; går det inte bra för företaget, ja då har vi ju inga jobb – så 
enkelt är det! Det är ju våra pengar det här…”

”Vad dom än säger, om dom inte har lust: Äsch, vi skiter i det - då går det ju inte! Jag vill att alla ska ta eget 
ansvar”

Deltagarna uttrycker i hög grad ett hopp för att det ska finnas en framtid för kooperativet, men 
projektet ses ändå bara som en reell framtidsmöjlighet av vissa. Det finns både positiva tankar 
och skepsis: 

”Jag hoppas då verkligen att det lyckas det här, den här gången. Det är ju bra om de blir nånting av det, för 
många vill ju vara kvar här”

”En del som är med i projektet pratar om hur det ska kunna utvecklas, det hör man ju. Jag har inte hunnit 
reflektera så mycket över det själv faktiskt. Men man är ju lite rädda att… vad ska man säga? Man undra, 
kommer det att ge riktig lön eller?”

”Det har ju varit ett lyft det här redan på kort sikt. Så man hoppas ju att det ska ge nånting. Man kanske 
skulle ha kunnat ta på sig lite allt möjligt ute hos olika företag. Jag är kreativ och gillar att möta människor. Jag 
kanske skulle kunna jobba med administrationen? Vad vet man?”

”Jag tror inte att det finns nån marknad för sånt här egentligen. Vilka företag skulle vi jobba åt? Det finns ju 
inte så många här… Men just nu är det vad man har att gör när man bor här.”

När deltagarna beskriver sina tankar om framtiden handlar det mycket om att det måste ske en 
utveckling på den lokala arbetsmarknaden om det ska gå att bo kvar.  Mycket av de tankar 
som finns hos deltagarna i projektet som intervjuats för studien handlar om en 
industrietablering på orten. De anser att hur den individuella framtiden ser ut beror mycket på
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hur det går för bygden som helhet. Det finns i gruppen en känsla för bygden, som är tätt 
sammanknippad med de personliga möjligheterna. Deltagarna pratar ofta om hur det går för 
andra de känner, vänner och familjemedlemmar. Ibland känns det som att omtanken om andra 
är större än tanken på sig själv. Berättelserna pendlar mellan oro för framtiden och hopp om 
att det ska lösa sig på något sätt:

”Blir det inget som händer, om det inte blir nån företagsetablering, nån industri, då dör bygden. Då är det 
bara att plocka ner skylten. För man kan ju inte tänka att man ska vara i åtgärder hela tiden heller, fast det är 
många som är det. Men så länge man lever här måste man ju kämpa vidare, det gäller att inte ge upp.”

”Vissa har ju sågat tanken på en företagsetablering här totalt. Det har ju inte gått så bra med jobb här 
nånsin, så kanske man inte vågar hoppas och tro för då kanske man blir besviken? Men jag vill ju tro att det blir 
nåt större här, för det är ju så himla många som åker långt och jobbar borta som det är nu. Så är det med min 
sambo som bor borta på veckorna. Om det kom nåt hit, kanske han kunde jobba här. Man vill ju ändå som 
hoppas!”

”För dom andras skull hoppas man ju att det ska bli nåt här i byn. Men inte för mig, jag är på väg härifrån” 

”Det måste nog till att nåt annat startar här i kommunen, om det ska gå att vara kvar. Jag tänker på de 
andra, och jag ser ju mig själv som i andra hand. Men man hoppas ju. Just nu är ju det här med kooperativet det 
bästa. Jag vill inte tillbaka till några andra åtgärder i alla fall.”
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6: Diskussion

Detta avslutande kapitel består av ett diskussionsavsnitt där först studiens metodval 
behandlas. Vidare framförs studiens slutsatser och dessa relateras till de aktuella teorierna. 
Personliga reflektioner i anslutning till studien redovisas också här.

Den grupp av människor studien belyser lever i en kontext med ett brett spektra av omgivande 
faktorer. Det hade gått att se på utanförskapet utifrån ett allmänt samhällsperspektiv genom att 
belysa exempelvis arbetsförmedlingens eller försäkringskassans syn på, och definition av, 
marginaliserade människor i samhället. Även personal med handledande funktion och 
projektledare hade kunnat återge tankar om den aktuella situationen. Valet var dock att spegla 
utanförskapet från insidan och därför var hjärtat i studien de i projektet verksamma personer 
som delar en historia av att själva ha levt i långvarigt utanförskap och studien avgränsades till 
att endast intervjua deltagare i projektet(Miles & Huberman, 1994). Deltagarnas egna åsikter 
och erfarenheter har därför varit av största vikt för studiens resultat. Deras syn på 
utanförskapet lyfts fram för att med utgångspunkt häri belysa om, och i så fall hur de ansåg att 
deras sociala identitet hade förändrats efter att de fått tillfälle till deltagande i projektet. Detta 
jämfört med de erfarenheter gruppens medlemmar hade av att ha varit föremål för olika 
samhälleliga åtgärder och hur dessa hade påverkat den sociala identiteten.

Valet att arbeta med kvalitativa intervjuer med öppna frågor utifrån en i förväg planerad 
intervjuguide berodde på en avsikt att strukturera samtalen för att förbereda inför kommande 
kodning och analys. Det empiriska materialet från de olika intervjuerna var genom detta 
arbetssätt till stora delar redan från början jämförbart med varandra (Krag Jacobsen, 1993).
Det var också för att inte riskera att låsa ute viktiga detaljer ur studien som valet var att arbeta 
med öppna, tematiserade intervjuer(Miles & Huberman, 1994).

Det fanns hela tiden en medvetenhet om att den personliga kännedomen om delar av 
kontexten skulle ha kunna utgöra en begränsning i förhållande till vad informanterna skulle 
kunna tänkas vilja berätta i intervjuerna. Denna begränsning kringgicks genom att i 
förekommande fall klargöra att jag trots släktband i trakten inte bott på orten på över tjugo år, 
och därför inte hade anknytning till samhället på ett sätt som kunde påverka studiens 
konfidentialitet. Samtalsspråket var uteslutande svenska, även i de fall informanten, liksom 
jag kunde ha haft en språklig gemenskap i det lokala språk som talas på orten. Detta för att 
markera att relationen i samtalet inte är av personlig karaktär.

Syftet med studien Arbetsgemenskap & Social Identitet var att belysa vilken betydelse ett 
projekt med målsättningen att leda till varaktigt arbete hade för den sociala identiteten hos 
människor som länge levt i utanförskap gentemot arbetsmarknaden. I studien jämfördes också 
upplevelsen av skillnaden mot hur den sociala identiteten hade påverkats när dessa människor 
hade befunnit sig i traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Resultatet av studien visar att människorna som ingår i det studerade projektet i ett 
övergripande perspektiv inte ser på sin arbetsinsats i projektet som ett fullvärdigt arbete, just 
för att de inte har en formell anställning som renderar i lön. Detta även om de berättar om 



42

arbetsuppgifter som de faktiskt utför dagligen, som att skotta snö eller måla tak på beställning 
från allmänheten. De vittnar också om att deras erfarenheter av deltagande i olika typer av 
samhälleliga åtgärdsprogram för arbetslösa och sjukskrivna har inneburit att de visserligen 
utfört ett stort antal arbetsuppgifter, men att de inte heller då har fått den ersättning i pengar 
som en reell anställning genererar. Här talar de om att just denna åtskillnad har givit dem 
känslan av att inte vara lika mycket värd som den som har en reguljär anställning. Detta visar 
sammantaget på att studiens intervjupersoner likställer definitioner av arbete och yrke i 
enlighet med Giddens(2003); de anser inte att de har haft ett arbete – även om de haft 
arbetsuppgifter som de utfört – därför att det inte har varit ett avlönat arbete, utan ersättningen 
utgått i form av exempelvis aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. På samma sätt finns det 
också informanter i studien som talar om att de haft många tillfälliga anställningar, 
exempelvis vikarierat i barnomsorgen. I dessa berättelser framkommer att det inte har känts 
som att fullt ut vara inne på arbetsmarknaden, trots att det varit avlönat arbete – ofta inom ett 
yrke som omfattats av den individuella utbildningen och kompetensen. Det här är också något 
som nämns av Furåker(2001), som säger att heltidarbete vid en permanent arbetsplats anses 
vara normen i samhället.

Studien visar hur en del deltagare genom sitt utanförskap har känt sig så värdelösa att de bara 
velat gråta, och att det till slut har blivit så att de i möten med bekanta inte ens blivit 
tillfrågade när det gäller var de arbetar, trots att detta annars är en vanlig fråga mellan vuxna.  
I rådande samhällsklimat där det gäller att ha jobb för att kunna klara sig bra såväl 
ekonomiskt som socialt, tror jag att det är lätt att börja se ner på sig själv i ett liv utanför 
arbetsmarknaden. Bilder i media visar idag upp väldigt många skildringar av hur människors 
livs slås i spillror av utslagningen på arbetsmarknaden. Detta sammanfaller väl med Angelöw 
& Jonsson(2000) som beskriver hur samhällsnormen som den förmedlas i media är ofta 
styrande för hur vi uppfattar såväl oss själva, som andra i vår omgivning.
Men det finns också de som precis som Charon(2007) beskriver, protesterar mot de etiketter 
som i någon mening blivit satta på dem. I studien finns både de som säger att de ”absolut inte 
känner sig som någon B-människa”, och de som säger att de bestämt sig för att ”aldrig mer bli 
kuvade”, och häri ligger det en kraft som gör att de kan känna sig övertygande om att de trots 
sin erfarenhet av arbetslöshet och utanförskap är personer som duger.

Sociala stressreaktioner till följd av en arbetslöshetens anomi, som beskrivs av 
Angelöw(1998), är vanliga i gruppen som undersökts i studien. Det är jobbigt att inte veta hur 
lång tiden utanför arbetsmarknaden kan komma att bli. Det är också svårt att inte ha en 
reglering av tiden i arbetstid och fritid, vilket gör att det blir svårt att ta sig för att göra 
vardagliga saker. Detta leder till irritation och stress. Även självförtroende tar skada, när 
vardagliga saker som att ringa ett viktigt telefonsamtal blir behäftade med känslan av 
ansträngning. Detta leder allmänt till mindre gott välbefinnande. Informanterna berättar om att 
det blir lätt att vända på dygnet, och att det blir mindre viktigt att stiga upp på morgonen 
eftersom ingen ändå väntar på en. Det är just rutinerna som ger en de ramar inom vilka livet 
byggs upp. Vardagen struktureras med tider att passa. Genom att vara bunden till arbetstider 
och arbetsuppgifter får individerna mer gjort även på sin fritid. Rutiner är av största vikt för 
stabiliteten och strukturen i människors liv menar också Giddens(2002). Även Wilson(2008) 
framhåller att arbetets rutinbundenhet är en så viktig del av människors liv att många till och 
med efter pensionering – då de inte längre behöver arbeta för att få pengar till sitt uppehälle –
känner en stor saknad när de inte länge går till jobbet.

Arbetslösheten drabbar människor olika. Studiens informanter berättar att de upplever att det 
är svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden vid högre ålder högre ålder, eller vid olika 
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hälsorelaterad problem. Många deltagare i denna studie innefattas i det som Giddens(2002) 
kallar den dolda arbetslösheten, eftersom de saknar anställning i egentlig mening, men likväl i 
perioder har haft tillfälliga arbeten eller befunnit sig i olika åtgärder. Bland studiens 
informanter framkommer även upprepade berättelser om att personerna under en lång tid sökt 
flera jobb utan att bli aktuella för anställning. Dessa berättelser är väl i linje med den 
arbetslöshetsdefinition som Furåker(2001) använder, där personer erbjudit sin arbetskraft utan 
att någon velat köpa den. 

Att arbetet har många fler dimensioner än just möjligheten att få lön, är tydligt i denna studie 
liksom enligt flera teoretiska definitioner. En genomgående åsikt som framkommer är att det 
är en normal förväntning på vuxenlivet att ha ett jobb att gå till. Allmänhetens åsikt är enligt 
deltagare i studien att om den inte går till ett jobb på dagarna kan anses vara lat, vilket ingen 
naturligtvis vill identifieras som. Att ha ett jobb ger också möjligheten till att planera sin 
ledighet, att ha semester som andra vuxna, att inte ständigt behöva känna att tvånget att vara 
tillgänglig som samhällets regelverk föreskriver för den som är arbetslös och inskriven på 
Arbetsförmedlingen. Sammantaget innefattas detta av vad Ahrne(2003) beskriver som
livsloppsperspektiv – det vill säga de olika aktiviteter, organisationer och sammanhang som 
tillhör olika skeden i livet. Såväl Giddens(2002), Ahrne(2003), och Wilson(2008) beskriver 
arbetets betydelse för den personliga tillfredsställelsen. Det är viktigt att få utlopp för sina 
kunskaper, att känna sig uppskattat och att kunna räknas in i en social gemenskap. Detta visar 
sig också i denna studie, där många vittnar om hur de upplever att de genom 
kooperativprojektet fått tillbaka den bekräftelse som de saknat under tiden som arbetslösa. 
När de varit i andra åtgärder däremot har de haft en känsla av att till exempel kunskaperna de 
besitter inte har räknats på samma sätt. De anser inte att de behandlats som jämlikar i 
jämförelse med dem som har en reguljär anställning under tiden i åtgärder. När de nu är i ett 
projekt med mer långtgående målsättning så har känslan av att vara någon ökat markant. Detta 
visa på en stor betydelse för utvecklingen av den sociala identiteten genom projektet jämfört 
med andra samhälleliga åtgärder för människor som av olika anledningar lever utanför 
arbetsmarknaden.

Även om arbetslöshet på flera sätt är en negativ upplevelse för de flesta, och många till en 
början enligt Giddens(2003) upplever sitt utanförskap chockartat, så har inställningen till att 
bli arbetslös förändrats. Ofta är ju tillgången på arbete bundet till rådande ekonomisk 
konjunktur, och exempelvis Ahrne(2003) beskriver en normalisering av arbetslösheten under 
perioder av ekonomisk nedgång. Arbetslösheten kan drabba alla, och i denna studie finns 
exempel på personer som trots god utbildning och talrika erfarenheter av arbetslivet inte har 
varit inne på den reguljära arbetsmarknaden fullt ut under långa tider. Att leva på en liten ort 
som även historiskt sett haft litet utbud på arbetsmarknaden innebär enligt studiens deltagare 
en viss acceptans av den arbetslösa. Trots detta är dock effekten i längden en känsla av social 
begränsning, inte minst på grund av att privatekonomin decimeras. I den meningen är alltså 
arbetslöshet, men även lång sjukskrivning som har liknade sociala effekter, marginaliserande, 
eller socialt exkluderande som Furåker(2001) också kallar det.

Arbetet och vår yrkesidentitet är en central faktor i vårt sociala liv, och en väldigt viktig del 
för vårt identitetskapande. Angelöw & Jonsson(2000) skriver om vårt bruksvärde. Det 
mätbara värde som vi har just genom att vi kan sälja vår arbetskraft och vår kompetens. Detta 
är något som även denna studie visar på när informanterna berättar om hur de upplever att de 
fått ett värde i både egna och andra ögon sedan de kommit till kooperativprojektet. I andra 
åtgärder har de dock inte känt samma uppvärdering av sitt jag. De talar bland annat om hur 
ledare för tidigare åtgärdsprogram har tyckts sig ha rätten att dirigera dem, och i och med det 
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inte tillskrivit dem samma värde som en som är anställd som de har ett avtal med om utbyte 
av tjänster mot lön. Detta visar också på den upplevelse av kontrollförlust som Angelöw & 
Jonsson(2000) beskriver när de skriver om de påverkansmöjligheter som en som har arbete 
har på sina livsvillkor. Enligt dem blir det diffust för de arbetslösa vem som har kontrollen 
över deras livsvillkor vilket gör framtiden oviss. Studie bekräftar detta när deltagarna i 
kooperativprojektet berättar om att de inte har känt att de har kunnat påverka vad det ska göra 
när de varit hänvisade till att följa Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans direktiv. 
Som deltagare i det projekt som studien beskriver, upplever de däremot möjligheter att 
påverka saker som arbetstider och arbetsuppgifter, och de beskriver hur uppbyggande de 
upplever att detta är för deras självkänsla. Projektet upplevs bland deltagarna bidra starkt till 
att återskapa en känsla av att vara individer som är att räkna med, även i samhällets ögon.

När deltagarna i kooperativprojektet ska beskriva hur de mår idag, använder de ofta ord som 
att det är roligt och att de känner sig gladare. Detta säger de att även deras omgivning har 
märkt av, och detta har de fått många positiva reaktioner på vilket gläder dem. Att de har 
blivit gladare och känner sig mer tillfreds med livet nu när de är kooperativprojektet visar sig 
också genom att de börjar knyta sociala kontakter bland sina nya arbetskamrater. De talar om 
att de har träffats utanför arbetstid och gjort saker ihop, vilket är sådant som de saknat under 
sin tid som arbetslösa eller sjukskrivna. Här tror jag att det faktum att deltagarna känner att 
det har fått ett annat människovärde ger återverkningar på hur de uppfatta av sin omgivning. 
De kan, så att säga, gå med huvudet lite högre nu än innan de fanns med i kooperativprojektet, 
vilket också omgivningen uppfattar. Här ses en samstämmighet med det som Charon(2007) 
formulerar som att den aktuella identiteten fungerar som en guide för omgivningens 
bemötande av en.

Något som är nytt i projektet studien beskriver är att deltagarna oavsett om anledningen är 
långvarig arbetslöshet, sjukskrivning eller annat finns i samma gemenskap. Detta jämfört med 
tidigare åtgärder de haft erfarenhet av, där de delats in i olika åtgärdsprogram beroende på om 
det exempelvis varit i Arbetsförmedlingens regi, eller en åtgärd initierad av 
Försäkringskassan. Deltagarna i det studerade projektet har alla erfarenhet av en vardag i 
utanförskap. Det finns röster i studien som säger sig ha upplevt fördomar kring vilken 
målgrupp projektet vänder sig till. Men väl i den konkreta arbetsvardagen i kooperativet har 
dessa inte visat sig vare sig vara sanna eller ha någon betydelse för samvaron mellan 
deltagarna. Att projektets fokus inte ligger i anledningen till utanförskapet, utan i följderna 
härav, skapar en gemenskap i strävan att komma ut ur marginaliseringen. De negativa 
erfarenheterna deltagarna delar kan genom det stöd samhörigheten erbjuder vändas till en 
sammanhållen positiv kraft.

Genom kooperativprojektet har en grupp människor som under varierande tid har befunnit sig 
i utanförskap fått en tillhörighet. Hur den tillhörigheten ger uttryck variera, men de flesta 
deltagarna i studien berättar om ökat självförtroende, ett positivt ansvarstagande, och en syn 
på sin egen social identitet som något som har ett stort värde. Projektet och vad det fört med 
sig för individerna är en stor förändring i de här människornas liv, och förändringen har 
kommit till på en relativt kort tid. Att gemenskap relaterad till arbetslivet är tätt 
sammanknippat med den sociala identiteten står därför klart.

Projektet ses av deltagarna som något positivt i det stora hela. De har fått arbetskamrater och 
de innefattas av en gemenskap under jämlika former. Men de uppfattar ändå inte att de som 
sitter i projektledningen riktigt har samma förutsättningar att se på framtiden som de själva 
har. Projektledningens bild av att detta är vägen mot en ny framtid delas inte fullt ut av 
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deltagarna. Detta beror på att deltagarna har ett något desillusionerad framtidsperspektiv med 
anledning av sina ofta negativa upplevelser och erfarenheter av arbetslivet. Trots det finns det 
en upplevelse av att få bra stöd och hjälp genom projektet, och de uppskattar samarbetet med 
projektledarna. Min personliga reflektion är att projektet skulle vinna på om deltagare och 
projektledare skulle kunna nå varandra i en diskussion kring deras olika utgångslägen.

Deltagarnas tidigare erfarenheter av olika samhälleliga åtgärder har en betydligt mer negativ 
klang än deras beskrivning av det nu aktuella projektet har. Deras nuvarande tillvaro beskrivs 
som betydligt mer meningsfull och stimulerande. De tidigare åtgärdernas inslag av tvång är 
bland det mest negativa som beskrivs. Att deltagandet i kooperativprojektet är självvalt 
innebär en känsla av ökat engagemang och motivation jämfört med innan. Den sociala 
identiteten har stärkts och utvecklats positivt genom kooperativprojektet jämfört med hur den 
påverkades av tidigare åtgärder för målgruppen.

Genom de intervjuer jag gjort har jag slagits av hur positiva dessa människor är, trots att de 
många gånger är sargade av sitt förflutna på olika sätt. Det finns en framtidstro hos dem, även 
om det inte alltid handlar om en framtid i kooperativet. När de uttrycker skepsis mot 
kooperativprojektets utveckling, så tycker de ändå att redan den korta tid de varit med i 
projektet har givit dem ny luft under vingarna. Nu tänker de sig att de vågar se framåt; kanske 
börja utbilda sig, eller flytta någon annanstans om de måste. Men det finns även de som är 
beredda att satsa på projektet, och som strävar mot att kooperativet ska växa – både i antal 
medlemmar och i antalet arbetade timmar som säljs ut till samhället. Jag tycker personligen 
att det i sig är ett betyg på att intentionerna med projektet har lyckats bra så här långt.

Att kooperativprojektets deltagare ganska allmänt levde med en oro för bygdens framtid och 
ibland tycktes sätta omgivningens väl och ve framför sin egen är en erfarenhet jag inte 
räknade med skulle vara så påtaglig. Det är särskilt intressant att även i de fall någon uttalat 
sade sig vara på väg att flytta ifrån bygden, fanns ändå förhoppningen för andras skull att 
bygden, och projektet att skapa ett kooperativt företag, skulle utvecklas i positiv riktning. 

Ämnet människor i utanförskap, eller så kallade marginaliserade individer i samhället är stort 
och har många sidor. Studien Arbetsgemenskap & Social Identitet har bara skrapat lite på 
ytan. Det finns många saker att forska vidare i. Bland annat ser jag en gemensam nämnare i 
deltagarnas erfarenheter av att samarbetet mellan olika samhällsinstanser och regelverk som 
inte fungerar tillfredsställande. Ofta nämner deltagarna att Arbetsförmedlingen säger en sak 
och Försäkringskassan säger en annan, fastän ärendet gäller samma individ. Det här är ett 
samordningsproblem som är väl värt att utreda i en annan studie.

Även andra projekt som stöds av EU:s Sociala fond är intressanta att följa i vidare studier. 
Arbete på människors villkor och efter människors individuella förutsättningar kommer att ha 
stor betydelse nu och i en framtid när vårt samhälle står inför stora pensionsavgångar, och allt 
tyder på att vi måste jobba mer för att fortsätta upprätthålla den levnadsstandard vi vant oss 
vid i Sverige.

Jag tänker mig att i det perspektivet kan det inte bara vara de som kan jobba heltid och helst 
lite till som ska få plats på arbetsmarknaden. Detta medan andra som har svårigheter att hävda 
sig i konkurrensen slås ut och känner sig som en belastning. Att det alltid kommer att finnas 
behov av arbetsplatser för människor med traditionellt sämre förutsättningar på den reguljära 
arbetsmarknaden anser jag står klart. Här är social företag och kooperativ viktiga aktörer, 
både för individernas personliga välbefinnande och för samhället som helhet. Vårt samhälle 
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har allt att vinna på att vi i enlighet med Furåker(1991) ser en arbetsinsats som riktig och 
viktig med definitionen att varje individ kan göra något som är viktigt för någon annan 
människa.
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 Livsvillkor
 Förväntningar på 

vuxna
 Traditioner
 Tillhörighet
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Bilaga 1.

Visualisering av begreppsligt ramverk

Arbetsliv

 Socialt sammanhang
 Familjeband
 Vuxenliv
 Vardag
 Självständig
 Arbetsgemenskap
 Utanförskap
 Utbildningsnivå
 Sjukskriven
 Arbetslös
 Självbild
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 Konkurrens
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 Företagande
 Ekonomisk förening/

kooperativ
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Bilaga 2. 

Intervjuguide kooperativet – Individuella intervjuer

Bakgrund

Bostadsort i kommunen, om annan än centralorten
Familjesituation
Utbildningsbakgrund
Arbetslivserfarenheter
Erfarenheter av arbetslöshet; Hur lång tid närmast före Kooperativet? Hur lång tid totalt i livet?

Nuläge

Kännedom om kooperativets verksamhet – Hur; Arbetsförmedlingen?
Tid på Kooperativet; Hur länge hittills?
Anställningsform; arbetsmarknadspolitisk åtgärd? Sjukskrivning/rehabilitering?

Beskrivning av kooperativet

Arbetsuppgifter
Arbetstider
Åtgärd eller anställning; din upplevelse?
Självständigt eller under handledning?

Deltagare i Kooperativets verksamhet

Andra deltagare; tidigare bekanta, privat eller genom utbildning/arbetsliv?
Beskrivning av andra som jobbar på Kooperativet – arbetskamrater? 
Handledare – arbetskamrater/kollegor/ledare eller annan beteckning? Beskriv med egna ord.

Livet före Kooperativet

Vardagen före Kooperativet; din egen beskrivning? Vardagsrutiner?
Känslan av att vara arbetslös; din egen beskrivning?
Dina tankar om de i omgivningen som hade jobb?
Din tanke om hur andra såg på dig när du var arbetslös?

Livet nu

Vardagen sedan du kom till Kooperativet? Rutiner? Förändringar?
Känslan av att ha arbete; din egen beskrivning?
Värdering av jobbet på Kooperativet jämfört med annan anställning; din egen beskrivning?
Din tanke om hur andra ser på att du jobbar på Kooperativet? Reaktioner från bekantskapskretsen eller andra? 
Beskriv med egna ord.
Upplever du någon skillnad mellan kooperativprojektet och tidigare arbetsmarknadsprojekt du har erfarenhet av?

Framtiden

Dina tankar om framtiden; beskriv med egna ord. Arbete/utbildning? Fortsätta jobba i Kooperativet? Bo kvar på 
orten/flytta till annan ort? Vilken påverkan skulle en industrietablering på orten ha för din och andras situation, 
tror du?


