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Abstract 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur arbetslösa personer i ett arbetsmarknadsprojekt ser 

på sitt deltagande i projektet och hur de upplever att verksamheten kan vara till någon hjälp 

för dem att hitta ett nytt jobb. Det är en kvalitativ studie med socialpsykologiskt perspektiv 

som är baserad på nio intervjuer. Teorierna som används har både socialpsykologisk och 

kognitiv inriktning och kommer ifrån bland andra Charles Cooley, Johan Asplund och 

Thomas Scheff. 

 

Det som framkom av undersökningen är att deltagarna är mycket nöjda med verksamheten 

just av den anledningen att där får de den hjälpen och det stödet de önskar sig. De uppskattar 

många av aktiviteterna som förekommer och menar att dessa är intressanta och utvecklande. 

Positiva förändringar som de upplevde var att deras självförtroende och motivation stärktes 

vilket gör dem bättre förberedda för arbetsmarknaden.  

 

Slutsatsen blir att verksamhetens arbetssätt fungerar väl och att deltagarna känner att detta ger 

dem den extra hjälpen och stödet de behöver.  

 

Nyckelord: arbetslöshet, skamkänslor, yrkescoach, självförtroende, arbete. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

     

Abstract 

 

The purpose of this study is to describe how unemployed persons in a work-program 

experience their participation in the project and how they feel about the possibilities to find a 

new job. It is a qualitative study with a social psychological perspective and the research is 

based on nine interviews. The theories used cover both social psychological and cognitive 

perspectives such as those of Charles Cooley, Johan Asplund och Thomas Scheff. 

 

The results of the research showed that the participants were satisfied with the activities 

because they felt they got the help and support they expected. They appreciated many of the 

activities that they participated in and they think it was interesting and rewarding. They felt 

that their self-esteem and motivation increased which is important in order to find a new job.  

 

The conclusion is that the work-program is very useful and that the participants feel that it 

gives them the help and support they need.  

  

Keywords: unemployment, feelings of shame, coach, self-esteem, job. 
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1. Inledning 
 

Arbetslösheten i Sverige är ett ämne som fått stor uppmärksamhet i både media och 

samhällsdebatten under hösten och vintern. Arbetslöshetsfrågan sägs även har varit en 

betydande faktor för utfallet i riksdagsvalet vilket fick till följd att en ny regering valdes och 

den gamla fick gå. Arbetslösheten hör onekligen till ett av våra största problem i samhället 

och när den har den omfattning som den har så är det både ett samhälleligt problem och ett 

stort bekymmer för den enskilde individen.  

 
Arbete har ett särskilt värde i många människors liv eftersom det ger en struktur åt vardagen, 

sociala kontakter och gemenskap, ekonomisk trygghet, högre självvärde, identitet och status, 

men också att det ger större möjligheter att planera sin tid på ett mer meningsfullt sätt.  

 

Anledningen till att vi vill skriva denna uppsats är att vi tidigare har ägnat oss åt att undersöka 

frågor kring arbetslösa och deras situation. Eftersom ämnet fortfarande är högst aktuellt så 

kände vi att vi ville fortsätta på samma tema som tidigare dock från en annan infallsvinkel. 

Något som vi fick kännedom om efter tidigare undersökningar var bland annat att en del 

arbetslösa saknade konkreta stödåtgärder i form av olika praktikplatser eller liknande. Därför 

ville vi ta reda på om det inte fanns någon slags verksamhet som var inriktad på att stödja 

arbetslösa. När vi genom kontakter fick möjlighet att besöka och ta del av en verksamhet som 

ägnar sig åt att hjälpa långtidsarbetslösa ut i arbetslivet så tyckte vi att det verkade intressant. 

Detta ledde fram till att vi baserade vår uppsats kring hur de arbetslösa upplever det att delta i 

denna form av arbetsmarknadsprojekt och vilket betydelse den kan få för dem när det gäller 

att hitta ett nytt arbete.   
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1.1.Syfte och problemformulering 

 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och få kunskap om en projektverksamhet för 

arbetslösa i Halmstad som kallas Drivet. Vi var intresserade av att få kännedom om vad denna 

verksamhet har som målsättning och vilka metoder de tillämpar för att hjälpa dessa individer 

ut i arbetslivet. Särskilt de långtidsarbetslösa har ett stort behov av individuellt anpassade 

lösningar för att öka deras chanser till ett nytt jobb eller andra alternativa sysselsättningar. 

Långtidsarbetslöshet för med sig många negativa konsekvenser för den enskilde individen och 

därför tror vi att projekt av denna typ kan vara viktiga och betydelsefulla för såväl individen 

som hela samhället.   

 

Syftet med vår undersökning får då denna övergripande problemformulering: 

• Vilken betydelse kan en arbetsmarknadsåtgärd som Drivet ha för en arbetslös person 

och i vilken utsträckning kan projektet bidra till det som är det övergripande målet, att 

få ut dem i arbetslivet?  

 

Några andra viktiga frågeställningar som vi sökte svar på är: Med vilka medel försöker 

yrkescoacherna hjälpa deltagare in på arbetsmarknaden? Hur upplever deltagarna själva sitt 

medverkande i projektet? Känner de att det är meningsfullt och givande?  

 

1.2.Uppsatsens disposition     

 

Uppsatsen inledning består av en beskrivning av det ämne vi valt att undersöka samt det syfte 

och problemformulering vi använder oss utav. I ett bakgrundskapitel ger vi en bild av dagens 

arbetsmarknad och i efterföljande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter vi valt att 

använda. Därefter följer metodkapitlet där metodteori, vår förförståelse samt beskrivning av 

tillvägagångssättet ingår. Det empiriska materialet presenteras indelade i olika teman i 

resultatkapitlet som sedan följs upp med en analys som knyter an till valda teorier och 

begrepp. En diskussionsdel avslutar uppsatsen.  
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2. Bakgrund 

 

I detta bakgrundskapitel vill vi redogöra för hur läget på arbetsmarkanden ser ut och hur det 

varit tidigare. I syfte att åskådliggöra hur hög arbetslösheten är och har varit så visar vi även 

ett par statistiska diagram som på ett tydligt sätt illustrerar arbetslöshetens utveckling. 

 

2.1. Arbetslöshet och arbetsmarknadsläget 

 

Arbetslösheten har genom tiderna varit mer eller mindre omfattande beroende på 

samhällsutvecklingen och konjunkturerna. Det var framför allt under 1990-talet som 

arbetslösheten ökade dramatiskt som följd av den svåra ekonomiska kris som då rådde. Då 

steg arbetslösheten till nivåer som inte nåtts sedan 1930-talet. Sverige gick från i stort sett full 

sysselsättning till att få massarbetslöshet. Som högst steg arbetslösheten till över 8 % och till 

skillnad mot tidigare drabbades många olika grupper i samhället av krisen på 

arbetsmarknaden då både privat och offentlig sektor gjorde neddragningar. (Rantakeisu, 2002) 

 

 
 

Arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska program 1965-2001 i procent av arbetskraften (Källa SCB) 
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De senaste siffrorna från AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) över arbetslösheten i Sverige visar 

att 3,7 procent av arbetskraften, eller 168 000 personer var inskrivna som arbetslösa vid 

arbetsförmedlingarna i november 2006. I jämförelse med samma tid för ett år sedan så har 

arbetslösheten minskat med 1,2 procentenheter det vill säga med 53 000 personer. AMS 

skriver att detta är den lägsta nivån på fyra och ett halvt år. Trots den positiva utvecklingen på 

arbetsmarknaden föreslår den nya regeringen ändå en del nya åtgärder som upplevs som 

negativa av de flesta arbetslösa. Detta kan gälla slopandet eller neddragningar av friår, 

plusjobb, utbildningsvikariat och akademikerjobb. Under 2007 kommer även ersättningar i a-

kassan att sänkas samt att avgiften till den höjas. Vidare vill de begränsa antalet 

ersättningsdagar till enbart 300 dagar utan möjlighet att få förlängt. Regeringen vill också 

slopa de arbetslösas rätt att bara söka jobb inom sitt yrke och det geografiska närområdet 

under de första 100 dagarna. Mot bakgrund av denna information frågar vi oss hur det 

kommer att drabba den enskilde individen. Möjligtvis kan denna typ av 

arbetsmarknadsprojekt som Drivet vara i fara. Men regeringen har även uttalats sig om att de 

vill att Arbetsförmedlingen ska bli bättre på matchningsfunktionen och att arbeta mer aktivt 

som just coacher så möjligheterna finns ändå verksamheter av detta slag kan få stöd. (AMS) 

 
 

  
Ovan: Antalet arbetslösa i tusental 1992-2006 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är sådana teorier som tar upp hur människors 

liv i det postmoderna samhället kan gestalta sig. Vi är intresserade av hur den livsvärld som 

existerar mellan individen och samhället kan förstås utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

och hur det sociala samspelet fungerar mellan människor både i samhället i stort och i den 

verksamhet vi studerat. Våra val av teorier utgår därför bland annat från forskare som Charles 

Cooley, Johan Asplund och Thomas J. Scheff. 

 

Inledningsvis ägnar vi ett stycke åt tidigare forskning i vilket vi behandlar vad en tidigare 

forskningsrapport om ett arbetsmarknadsprojekt kommit fram till. I efterföljande del skriver vi 

om Charles Cooleys teorier om människan och samhället samt Johan Asplunds teorier om det 

sociala livet. Nästa del behandlar sociala relationer utifrån de teorier Thomas J. Scheff tagit 

fram. Avslutningsvis vill vi för att få en bredare förståelse även ta upp några teorier och 

begrepp utifrån ett kognitivt perspektiv. 

 

3.1. Tidigare forskning 

 

Som ett exempel på tidigare forskning kring långtidsarbetslösa och deras situation har vi 

funnit en bok i vilken beskrivs hur de mest utsatta arbetslösa genom särskilda åtgärder får 

hjälp och stöd att finna ett arbete. I studien utgår man främst ifrån arbetslösa som är klienter 

hos Socialtjänsten. Författarna skriver bland annat att konsekvenserna av 

långtidsarbetslösheten är olika och beror bland annat på social situation och personlighet. Hur 

långtidsarbetslösa hanterar sin situation kan variera mycket då det exempelvis beror på deras 

personlighetsstrukturer, yttre sociala situation och socialt stöd. Samtidigt beror det på hur 

självkänslan påverkas av att förlora rollen som yrkesarbetande, hur konfliktfyllt situationen är 

samt hur man hanterar den. Ju längre tiden går desto större är risken att man distanseras från 

arbete, vilket i sin tur leder till sämre självkänsla och gör det svårt att knyta an till arbete. För 

en del individer så kan det även innebära en ökad ambivalens inför att arbeta. Det kan bli så 

att denna tillvänjning till en passiv tillvaro och ett liv utan arbete leder till en ökad ambivalens 

inför arbete. (Isaksson, Stål, Svedberg, 1993) 
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Författarna menar att: 

 

”Självbilden hos en som är långtidsarbetslösa förskjuts så att man inte längre ser sig som en 

person som jobbar utan snarare som mamma, alkoholist eller någon annan” (ibid. s. 65).  

 

Identitet och självkänsla har förändrats och arbetet ses ofta som ett ideal som personen i fråga 

inte kan leva upp till själv. Isaksson m.fl. skriver vidare att arbetsförmedlingen arbetar med ett 

omfattande program för att kunna bereda de resterande arbetssökande platserna på 

arbetsmarknaden. Syftet med deras arbete är att informera de arbetssökande om olika vägar 

till att söka sig fram till en plats på arbetsmarknaden. Man delar in arbetslösa i två grupper. 

Den ena gruppen består av långtidsarbetslösa som behöver extra hjälp, stöd, och undervisning 

i olika sätt att söka jobb, att se över sin situation, sin kompetens och erfarenhet. Den andra 

gruppen arbetslösa är unga människor som skickas till jobbverkstad.  Parallellt med det ordnar 

arbetsförmedlingen olika typer av inskolningsplatser ute på arbetsmarknaden och olika typer 

av beredskapsarbeten för dem som har svårare än andra att finna sin plats på arbetsmarknaden 

(Isaksson, m.fl. 1993).  

 

Dessa människor kan ha olika typer av svårigheter eller behöver ett annat slags stöd än de som 

ges på olika sökjobbverksamheter och inskolningsplatser. Svårigheterna kan vara alltifrån 

fysiska handikapp till sociala och socialmedicinska svårigheter. Det kan gälla personer med 

språksvårigheter, med bristande baskunskaper, med läs- och skrivsvårigheter, med oro, 

nervositet, bristande självkänsla inför ett inträde på arbetsmarknaden, missbrukarproblem, 

mycket bristande arbetslivserfarenheter och med stor osäkerhet vad gäller socialt och 

sociopsykologisk beteende. Problem och svårigheter sitter olika djupt och har fått olika fäste i 

vardagsliv och personlighet och i och med stigande ålder tillkommer dessutom ytterligare 

svårigheter i dessa människors liv, skriver Isaksson, m.fl. (1993).  

 

Syftet med boken är att redovisa det aktuella kunskapsläget kring utsatta klienters förhållande 

till arbete och arbetslöshet och att diskutera vilka insatser socialtjänsten i samarbete med 

arbetsförmedlingen kan göra. De ansvariga i verksamheten menar att ett antal olika moment är 

nödvändiga för att ett projekt eller en verksamhet ska nå det bästa möjliga resultat. Det som 

verksamheten mest fokuserade på var att motivera de klienterna som deltog i projektet. Några  
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av de centrala beståndsdelarna i verksamheten eller arbetsmetodiken som de lyfter fram som 

betydelsefulla för projektet är: bygga upp förtroendefulla relationer till deltagarna, hålla tät 

kontakt med dem och ta sig tid att lyssna, vara tillgänglig för att vinna den arbetslöses 

förtroende, bygga ett lagarbete för att få de bästa förutsättningarna för att nå framgång. Målet 

var att bygga upp den arbetslöses egen aktivitetsförmåga och ansvarstagande. Dessutom är det 

viktigt att inte har för bråttom utan ge deltagarna den tiden de behöver utifrån deras egna 

personliga förutsättningar. Insatserna har gjorts med hänsyn till individens egen förmåga och 

förutsättning. Det individuella behovet har avgjort hur mycket och i vilka former man satsat 

på olika moment. Socialt stöd- och motivationsarbete har varit ett ideligen närvarande inslag i 

programmet och även uppföljning av individen. Efter en grundlig och noggrann kartläggning 

av den enskildes situation, arbetslivshistoria, önskemål och visioner och efter det att man 

skaffat en handlingsplan har gruppverksamheter utgjort ett av naven för insatserna och den 

arbetslöses vistelse i verksamheten. Stor vikt har förlagts på att skapa en tät kontakt med 

arbetsplatserna och goda kontakter med arbetsledarna. Under beredskapstiden har man lagt 

mycket fokus på planering och vägledning för mer långsiktiga lösningar (Isaksson, m.fl. 

1993).  

 

Enligt de involverade i verksamheten som beskrivs i boken har detta projekt gett ett mycket 

gott resultat. Att detta projekt lyckas i jämförelse med den reguljära verksamheten beror på 

flertal faktorer bland annat gott samarbete mellan alla inblandade parterna och detta menar de 

är en god förutsättning för projektet framgång. Dessutom har en grundläggande drivkraft varit 

att komma bort från den stela och distanserande byråkratin för att i stället närmar sig 

individernas behov. (Isaksson, m.fl. 1993)   
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3.2. Människan, socialitet och samhället 

 

Det finns olika uppfattningar om hur människor blir sociala varelser. En inte helt ovanlig  

uppfattning är att människan i stort sett föds färdig och klar. Människan finns där som ett frö 

som skall få möjlighet att växa och utvecklas, men egenskaper och typiska drag finns där från 

början. Under goda omständigheter skulle människan utvecklas i positiv riktning, om inte så 

skulle utvecklingen hämnas. Detta stämmer inte enligt den symboliska interaktionismen. Den 

hävdar istället att människans ”jag” och identitet och dess medvetande blir till, och förändras i 

samvaro med andra människor och ting. Människor existerar enbart i förhållande till andra 

människor. (Cooley, 1981) 

 

Charles Cooley (1981) hörde till de symboliska interaktionisterna och såg det mänskliga livet 

som en helhet, en organisk och vital enhet. Något som Cooley såg som viktigt och 

grundläggande för den sociala individen är samvaron i en primärgrupp. Med en sådan menade 

han främst familjen eller barnens lekgrupper. Det är i den primärgruppen människan lär sig 

vissa ideal och värden såsom kärlek, frihet, rättvisa och ömsesidig hjälp. Primärgruppen är 

den samvaro som innebär samvaro ansikte mot ansikte och samarbete i vilket man lär sig 

samhörighet med andra. Han såg alltså primärgruppsamvaron som något positivt för 

människans möjligheter och ville finna ett sätt gynna och bevara den och dess ideal. Under 

hans tid började dock primärgruppssamvaron att upplösas på grund av utvecklingen för 

industrin, ekonomin och storstäderna. I storstadslivet kom andra organiserade grupper att 

uppstå. Dessa sekundärgrupper bildades istället för speciella syften för att tillfredställa 

särskilda intressen och mål. Samvaron blir mer opersonlig och inte inriktad på det 

gemensamma. 

 

En av de frågor som Cooley (1981) ställer är om individen är en produkt av samhället och på 

den svarar han att ja, allt mänskligt har sitt ursprung ur det socialt förgångna. Han menar med 

det att vi dels är påverkade av vårt fysiska arv och att även språk och uppfostran är något som 

kommer från samhället. Han ställer sig också frågan om individen i någon mån är fri eller om 

han bara är en bit av samhället och på det svarar han att ja, han är fri men det är en organisk  

frihet som han utarbetar med andra och inte oberoende av samhället. Vad det handlar om är 

lagarbete. (Cooley, 1981) 
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Johan Asplund presenterar i sin bok ”Det sociala livets elementära former” begreppet social 

responsivitet som är grunden i en generell socialpsykologisk teori. Asplund förklarar i bokens 

inledning att teorin handlar om människans socialitet och hennes benägenhet att ”svara” när 

det ställs ”frågor” till henne. Den sociala responsiviteten är en allmän svarsbenägenhet och 

människan har enligt Asplund en allmän benägenhet att svara på stimuli. (Asplund, 1987) 

 

”Vad vill det säga att betrakta världen ur ”socialpsykologisk synvinkel”? Svar: 

socialpsykologin är läran om människans socialitet och responsivitet, men den är inte läran 

om dessa två fenomen betraktade var för sig eller oberoende av varandra. Socialpsykologin 

är snarare läran om socialitetens och responsivitetens sammansmältning. Den 

socialpsykologiska synvinkeln består i att betrakta människan som socialt responsiv eller som 

responsivt social.”  (Asplund, 1987 s.31) 

 

Socialpsykologin är alltså enligt Asplund läran om socialitetens och responsivitetens 

sammansmältning. Att människan är nyfiken och att hon producerar ett gensvar när någon 

kommunicerar med henne. Den sociala responsiviteten är inte ett resultat av ett redan 

existerande ego utan istället skapas ett ego genom det sociala samspelet. Den sociala 

responsiviteten kännetecknas bland annat av ombytlighet, lekfullhet, ett växlande mellan olika 

identiteter och pratsamhet. Det Asplund är ute efter är att beskriva den sociala responsiviteten 

som något vilt och barnsligt. Det är när människan blivit vuxen och socialiserad som hennes 

sociala responsivitet blivit kraftigt inskränkt. Den sociala responsiviteten föregår vår kultur, 

det vill säga att när den är som mest odisciplinerad är högst okultiverad. (Johansson, 1999) 

 

I det moderna samhället händer det att den sociala responsiviteten kan gå över i ett tillstånd 

kallat asocial responslöshet. Asplund tar upp något han kallar ren socialitet vars konsekvenser 

bland annat kan ge upphov till utbränning. Den rena socialiteten skulle uppstå i sociala 

miljöer som kan sakna en återkoppling. Alltså att man ger och ger men får inget tillbaka. Men 

istället för att fenomenet utbränning skulle bero på individens tillgångar på känslor så är 

utbränning en konsekvens av drastiska förändringar när det gäller tid och rum. Nedskärningar 

och omorganisationer är exempel ur verkligheten på sådana förändringar. Individerna i det  

postmoderna samhället befinner sig inte längre i en naturlig och jordnära tillvaro, utan istället 

i en miljö som är mer abstrakt. Individer framträder i allt större omfattning som abstrakta 

samhällsvarelser präglade av den rena socialiteten. Utbränning uppstår på så sätt därför att 



Nya vägar till ett nytt jobb 
 
___________________________________________________________________________ 
 

    10 

individen motas bort ifrån den direkta och spontana sociala responsiviteten och istället blir till 

en abstrakt roll. (Johansson, 1999) 

 

Som exempel på ett yrkesområde präglat av konkret socialitet och hög grad av utbränning 

nämner Asplund sjukvården. Även andra yrkesgrupper som till exempel lärare eller 

arbetsförmedlare kan beskrivas som yrken präglade av konkret socialitet. Men även om nu 

sjukvårdsyrken kan vara mycket slitsamma leder de inte till utbränning av enbart den 

anledningen. Asplund menar att det är när sjukvårdaren uppfattar sina patienter som abstrakta 

samhällsvarelser och möjligen också blir som sådan av patienterna som han kan bli utbränd. 

Vidare skriver Asplund att sjukvården tenderar att gå emot mer abstrakt socialitet istället för 

att främja och berika den konkreta socialiteten. Det blir allt svårare att visa omtanke med 

abstrakta samhällsvarelser, leva sin in i eller överhuvudtaget behandla dem på ett personligt 

sätt. Asplund konstaterar att han inte vet hur man ska göra för att motverka denna 

samhällsutveckling då den abstrakta samhällsvarelsen är en realitet, vår rollspelande 

dubbelgångare. (Asplund, 1987)  

 

”Det kommer an på att alltid själv handla som konkret person och alltid bemöta andra som 

konkreta personer. Hur man emellertid skall bära sig åt för att göra om en abstrakt 

samhällsvarelse till en konkret person eller så att säga blåsa liv i den abstrakta 

samhällsvarelsen – det vet jag inte. Jag vet inte hur man skall återge en människa intresset 

för omvärlden, när detta har gått förlorat.” (Asplund, 1987 s.178) 

 

3.3. Sociala emotioner 

 

I boken Microsociology skriver Thomas J. Scheff (1990) om den form av social interaktion 

som kan kallas interpersonell kommunikation. Nämligen om det som är det sociala samspel 

och de mänskliga aktiviteter som förekommer mellan minst två olika personer som befinner 

sig i varandras närhet. Centrala begrepp som Scheff använder sig utav är bland andra sociala 

band, samklang, skam/stolthet, över/underdifferentiering. Dessa begrepp och de teorier Scheff 

utvecklat kring dem ska vi försöka redogöra för i detta avsnitt och sedan knyta an till det i 

uppsatsens analys och sammanfattning. 
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Sociala band:  

 

Enligt Scheff (1990) är upprätthållande av sociala band något av de mest viktiga bitarna i 

människors liv. Trygga sociala band ger en styrka som bidrar till att samhället fungerar. I ett 

socialt samspel uppstår hela tiden olika grader av samförstånd mellan individer vilket även 

kan ses som högre grad eller lägre grad av samklang. Sociala band är ett relationsbegrepp som 

beskriver något som existerar mellan individer. Det har sitt ursprung ur föreställningen om att 

människor är sociala till sin natur och strävar därför efter att bygga upp sociala band med 

andra människor. Vidare kan man säga att det finns två olika sorters sociala band. Stabila 

band som är något mycket positivt för oss och instabila band som påverkar oss på ett negativt 

sätt.  

 

Skam/Stolthet: 

 

Ett annat begreppspar är skam och stolthet som är beteckningar för de känslor som uppträder 

när en individ upplever att han eller hon värderas negativt eller positivt av andra. Enligt de 

teorier Scheff har skrivit om i sin bok, menar han att skam och stolthet är människans båda 

grundkänslor. Benämningen grundkänslor används för att utmärka det sociala bandets 

karaktär. Skamkänslor indikerar att det sociala bandet hotas eller är bräckligt. Stolthetskänslor 

indikerar däremot att bandet stärks eller är fortsatt intakt. Skam och stolthet är sociala 

emotioner som på det vis att de uppstår i ett sammanhang i vilket individen betraktar och 

värderar sig själv genom att inta andra människors perspektiv. (Scheff, 1990) 

 

Över/Underdifferentiering: 

 

Sociala band bygger på en balans mellan närhet och distans, vilken av en del forskare kallas 

för ”differentiering”. Optimal differentiering betecknar de sociala band där balans ligger 

mellan individuella behov och gruppens behov. Optimal differentiering involverar närhet och 

det krävs erkännande för andras synpunkter. Men det involverar också distans dvs. en 

acceptans av att andra är oberoende individer från en själv. I ett tillstånd av överdifferentiering 

riskerar den enskilda individen att bli mer isolerad från gruppen. I det motsatta förhållandet 

med underdifferentiering kan effekten istället bli att individen blir uppslukad av gruppen. Ett 
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socialt band innebär inte bara att man alltid ska komma överens utan även av att kunna 

acceptera varandras åsikter, personligheter och andra olikheter. (Scheff, 1990) 

 

Samklang: 

 

Om man vill förstå interpersonella relationer behöver man förstå det sociala samspelet, det vill 

säga processer mellan individer. Om det till exempel uppstår relationsproblem mellan 

människor kan det beskrivas som att antingen sociala eller individuella moment överbetonas. 

Det som behövs är att den mellanmänskliga dimensionen formas via samklang i samspelet. 

Detta är en viktig del av hur sociala band formas. Det kan ske när individer möts i samklang, 

när människor förstår varandra och respekterar varandra. I ett socialt samspel uppstår hela 

tiden olika grader av samförstånd mellan individer vilket även kan ses som högre grad eller 

lägre grad av samklang. Samklang karaktäriseras av ömsesidig förståelse när det gäller tankar, 

känslor, intentioner och motiv. Så man kan säga att det handlar om en kognitiv, emotionell 

koppling mellan människor som möts. (Scheff, 1990)  
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3.4 Teorier utifrån ett kognitivt perspektiv  

 

Kognitiv teori bedöms som relevant eftersom den förklarar hur vi människor tänker och 

handlar under en del omständigheter. Med tanke på det anser vi att den kan vara av stor 

betydelse för oss då vi försöker diskutera kring de arbetslösas situation och varför många utav 

dem inte har kunnat finna ett arbete under en relativt lång tidsperiod.  

 

Grundaren till den kognitiva utvecklingsteorin är Piaget (ref. i Hwang och Nilsson, 2003). 

Han ägnade sin tid som forskare åt barnets kognitiva utveckling, nämligen hur barnet tänker 

och löser olika problem samt hur den intellektuella mognadsutvecklingen ter sig från tidig 

barndom till den vuxnes abstrakta tänkande. Piaget belyste hur människans tankeprocess är 

uppbyggda, hur vi utvecklas, hur vi påverkar uppfattningen och förståelsen av omvärlden 

samt hur allt detta slutligen påverkar vårt beteende. Han betraktade människan som en 

tänkande, rationell, medveten varelse som konstruerar sin bild av världen utifrån sina 

erfarenheter. Hon är också en aktiv sökare efter kunskap för att bygga sig en meningsfull bild 

om den yttre verkligheten (ibid.).  

 

Begreppet kognition har sitt ursprung från latinets "cognito" som betyder undersökning, 

tänkande, inlärning eller att få kunskap. Kognition avser tillstånd som har med intellektet att 

göra och de kognitiva funktionerna redogör för allt som försiggår i huvudet (på den 

intellektuella nivån) och bland dessa räknas begrepp såsom: varseblivning/perception, 

uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, verbala tankar, resonerande, problemlösning, 

drömmar, mentala bilder och fantasier.  Kognition inrymmer tre olika processer: 1) hur vi 

inhämtar information om omvärlden, 2) hur vi bearbetar den samt 3) hur vi använder oss av 

och agerar på informationen vi erhållit. Vår inlärnings- och utvecklingshistoria samt våra 

erfarenheter har en stor betydelse för hur dessa tre processer utformas hos varenda en av oss 

samt hur vi konstruerar uppfattningen om världen, hur vi reagerar på den och inte minst vårt 

sätt att fungera i tillvaron (Anna Kåver, 2006) 
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Samtliga människor besitter ett ”kognitivt schema” som växer fram under hela livet men som 

är mest intensiv/aktiv under barndomstiden. Schemat fungerar som ett filter som filtrerar 

verkligheten och formar om den så att den passar det existerande schemat. Schemana är 

komplexa och innehåller all den information en person har om ett visst objekt eller andra 

företeelser. Det är liksom en mall som instruerar hur något fungerar eller bör fungera. En del 

av dessa scheman stabiliseras med tiden och är svårare att påverka medan andra scheman som 

inte är lika stabila går lättare att modifiera. T ex vissa fördomar eller förutfattade meningar 

blir svårare att förändra. Likaså gäller då en individ som har hamnat i en varaktig, förvrängd 

och överdriven negativ tankespiral utvecklar ett negativt schema. Personens tankesätt och 

beteende blir svårare att förändra och kan uttryckas i ord eller meningar som dessa här: Jag är 

en förlorare, livet är svårt etc. Om schemat är förvrängt och negativt kan resultatet bli 

olyckligt. (Kåver, 2006).  

 

De kognitiva strukturerna byggs av tidigare erfarenheter av olika objekt, händelser, handlingar 

och hjälper på det sättet individen att schematisera den omvärld denne lever i. Dessa 

strukturer utrustar individen med handlingsberedskap dvs. hjälper denne att handskas med den 

komplexa omvärld han vistas i och bidrar till att få ett sammanhang i tillvaron. Allt detta leder 

till att verkligheten blir en social konstruktion med sammanhang och mening (Kåver, 2006).  

 

Kåver (2006) menar att det inte är konstig att vi ibland tänker negativt men problemet uppstår 

då våra tankar blir ett varaktigt mönster som påverkar och hindrar oss från att leva det liv vi 

vill leva och som vi tror att vi kan leva. Negativa värderingar och självkritik sätter sin prägel 

på tillvaron och skapar uppgivenhet och sorg. Personen upplever sig som värdelös, oälskad 

och på alla sätt oattraktiv. Känslor som är knutna till dessa uppfattningar är skam och skuld. 

Personen i fråga ser omgivningen som krävande och hotfull och dennes tankar och 

värderingar skapar hjälplöshet. Framtidssynen ser dyster ut utan glädje och hopp och att den 

inte kommer att förändras till det bättre. En sådan negativt inställd person kan ha svårt att se 

positivt på saker och ting och har tendens att välja ut en detalj ur ett större sammanhang eller 

hos en person och sedan bilda sig en uppfattning om situationen eller personen utifrån den 

detaljen. Ta till exempel en person som varit på anställningsintervju. Personen i fråga klarade 

av hela intervjun på ett bra sätt förutom en fråga och på basis av denna ”dåligt besvarade” 

fråga drar individen en slutsats att hela intervjusituationen blev misslyckad. Utifrån det kan  
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individen dra förhastade slutsatser, övergeneralisera, förstora upp eller förminska sin insats, 

personalisera dvs. ta på sig hela ansvaret eller skulden för detta. När en person personaliserar 

reflekterar han på följande vis: Det är mitt fel eller jag borde ha kunnat förhindra det 

inträffande. Personen tenderar att sätta en etikett på sig själv, tillvaron eller andra istället för 

att beskriva saker och ting i mer objektiva termer. (Kåver, 2006) 

 

Kåver (2006) utvecklar vidare resonemanget kring negativa tankesättet och menar att negativa 

grunduppfattningar befästs och får kontinuerlig näring genom att information från 

omgivningen bara släpps in om den stämmer med vårt befintliga schema. Man kan tänka sig 

att vi har ett schema om att en viss grupp av människor är på ett eller annat sätt. Någon annan 

kombination eller alternativ släpps inte genom dessa tankebanor och vår åsikt är att alla 

människor av denna grupp är beskaffade på samma sätt. 

 

Utgångspunkter i kognitiva teorier är hur social kunskap framställs, hur en människa tänker, 

hur den varseblir eller uppfattar något, de föreställningar den har, hur den tänker, hur den 

bildar olika begrepp och liknande intellektuella processer, hur vi människor bildar oss en 

tanke- och känslomässig uppfattning om den verklighet vi lever i och hur dessa uppfattningar 

och tankesätt påverkar vårt sätt att agera i olika situationer. När den kognitiva teorin vill 

förklara en individs beteende, läggs tonvikten på individens egna upplevelser och tolkningar. 

Kognitiva strukturer har betydelse då vi försöker sätta människor i olika kategorier, t ex 

placerar vi dem utifrån vissa egenskaper som en typisk medlem av en viss social grupp har. 

Vårt schema omfattar en del missuppfattningar och förutfattade meningar som kan leda till 

fördomar och onödiga missförstånd i de mänskliga relationerna. Dessa missuppfattningar tar 

sin form då vi kategoriserar en person utifrån hela gruppen och tillskriver han/henne felaktiga 

egenskaper. Schemat kan leda till att vi missbedömer de människor vi möter, antigen i negativ 

eller positiva bemärkelse. Huruvida vi tänker eller bedömer en situation eller en individ i en 

negativ eller positiv avseende beror mycket på vår uppväxt, tidigare upplevelser och 

erfarenheter (Kåver, 2006).  

 

Ett annat intressant perspektiv inom den kognitiva läran är det salutogenetiska perspektivet 

som handlar om personligheten och hur vi människor löser olika typer av problem. Det 

salutogenetiska perspektivet har fått mycket uppmärksamhet bland forskare som intresserar  
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sig för personlighet, stress och coping. Genom att undersöka människor som har varit utsatta 

för stora och påfrestande livshändelser identifierade Aaron Antonovsky (ref. i Rydén & 

Stenström, 2000) en faktor som upprepade sig hos individer som klarat sig bra trots alla 

motgångar. Han myntade begreppet KASAM som betyder ”känsla av sammanhang”. Han 

fann att den består av tre delkomponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Hanterbarhet rymmer en känsla av att ha inflytande över sitt liv, någon man kan lita på, egna 

resurser, begriplighet syftar till att uppfatta livet och händelserna i livet begripliga och 

påverkbara samt meningsfullhet som har att göra med om man upplever att det som sker är 

värt att ägna sig åt. Han kom fram till att friskfaktorn salutogen utvecklas och etableras tidigt i 

livet och att den därefter blir stabil. Känsla av sammanhang har samband med både fysisk och 

psykisk välbefinnande, högt självförtroende och hög livskvalitet.  

 

Begreppet diskuteras i relation till arbetslöshet och menar att det kan användas för att förklara 

hur en människa kan reagera om den förlorar ett arbete eller är redan arbetslös. KASAM delas 

in i svag och stark eller positiv och negativ KASAM. Antonovsky menar att människor som 

besitter den svaga KASAM upplever livet och nedgångar som kört och lägger skulden på sig 

själva och passivt fogar sig i sitt öde. Personen i fråga är övertygad att han eller hon inte kan 

påverka eller förändra sin situation eller sitt liv och därför intar en passiv roll och anstränger 

sig inte för att göra något åt situationen. Både de positiva såväl som negativa saker som sker i 

ens liv förläggs på omgivningen. Medan den som besitter den positiva inställningen har lättare 

att klara motgångar. Dvs. den försöker finna vilka möjligheter som nu finns för att klara sig ur 

denna situation. (Rydén och Stenström, 2000) 

 

Dock ville Anna Kåver (2006) påpeka att en individ kan både besitta den inre och yttre 

kontrollen. Mycket beror på vilket situation denne befinner sig i. Man kan tänka sig att 

individen har hög grad av kontroll när det gäller arbetet men tycker själv att han är maktlös 

när det gäller hans sociala relationer eller privata livet. Vissa människor tror på sin egen 

förmåga och gör allt för att lära sig nya färdigheter för att hantera svårigheter i livet. Medan 

andra lämnar över sina problem åt andra t ex en terapeut och tror att denne kommer att fixa 

saker åt honom och detta i tron att han inte kan påverkas sin situation. Då måste terapeuten gå 

in och aktivera individen och få honom att upptäcka att det är hans insatser som är av 

betydelse för behandlingen eller för att uppnå mål. I många fall saknas det initiativförmåga.  

 



Nya vägar till ett nytt jobb 
 
___________________________________________________________________________ 
 

    17 

Hwang och Nilsson (2003) diskuterar sambandet mellan kognition och hanterbarhet av 

arbetslöshet och skriver att arbetslösheten på senare tiden har blivit en realitet för många 

människor och att det är många människor som känner oro inför framtiden som en följd av 

arbetslöshet. Arbetslöshet har medfört att många människor uppvisar ett förhållningssätt som 

liknar det som den amerikanske psykiatern Martin Seligman kallar inlärd hjälplöshet, skriver 

författarna. Seligman (ref. i Hwang och Nilsson, 2003) menar att varje människa har ett 

kontrollfokus, vissa har ett inre kontrollfokus medan andra yttre kontrollfokus. Individer som 

besitter en inre kontrollfokus placerar kontroller över sitt liv inom sig själva och är övertygade 

att de själva kan påverka det som sker i deras tillvaro. Medan de som styrs av det yttre 

kontrollfokus placerar kontrollen utanför sig själv och menar att de inte ha kontroll över sitt 

liv och att det som sker det beror på tillfälligheter eller på att andra människor styr deras liv. 

Detta resonemang gör att många människor slutar försöka påverka det som sker dem. ”De ger 

upp även om det objektivt sett kan finnas möjligheter att lösa problemet, eller vad det nu 

handlar om” (ibid. s. 259). Samma tankegång har Kåver (2006), som diskuterats ovan i 

texten, då hon menade att människor besitter både inre och yttre kontrollfokus. I vissa 

avseende förlägger vi kontrollen på yttre faktorer och i vissa andra avseende på inre kontroll 

beroende på vad saker gäller. 

 

Det diskuteras mycket kring identitet och huruvida en människa skapar sin identitet. Identitet 

beskrivs genom att ställa sig frågor som besvarar vem man är, vad man kan och vad man är 

värd. Identitet gestaltas i relationer till andra människor vilka fungerar som bidragsgivare till 

vår jagbild. Alla uppfattningar om vår identitet är grundade på kommunikation med andra. 

Våra grundläggande behov är att duga, att bli älskad, att i andras ögon vara värdefulla, 

summan av detta skapar en positiv bild av oss själva. Vi har också behov av att tillhöra, vara 

en del av större helhet, att få tillhöra ett nätverk och känna att andra ser oss och räknar med 

oss. Allt detta ger oss ett socialt värde och detta värde har inverkan på vår självvärdering. Ju 

större vikt en person tillmäter den värderande egenskapen desto högre självvärdering 

tillskriver han sig själv. Att få vara med är att känna sig accepterad och att man duger som 

man är. Vi är präglade av vår egen barndom men också under hela livstiden underkastas vi 

förändringar, inre som yttre, som påverkar oss i vår utveckling (Nilsson och Hwang, 2003).  
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4. Metod 
 
4.1. Val av metod 
 
För vår studie har vi valt att använda oss utav kvalitativ metod. Att använda denna metod ser 

vi som det mest lämpligt då avsikten med undersökningen är att få en ökad insikt och 

förståelse kring det problemområde studien behandlar. Genom att utföra ett flertal intervjuer 

blir det möjligt att få tillgång till intressant information kring ämnesområdet som det annars 

kan bli betydligt svårare att erhålla om exempelvis en kvantitativ metod används. Det primära 

syftet med att använda kvalitativ metod är att kunna få tillgång till de intervjuades egna 

berättelser om sina olika erfarenheter. Vår ambition är att vi på så sätt ska ”komma nära” 

intervjupersonerna och få en bättre uppfattning om deras tankar och åsikter kring ämnet. Den 

insamlade informationen kommer sedan att utgöra basen i den tolkning och analys som ska 

ingå i uppsatsen. 

 

Kvale (1997) menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka dess mening. Han menar vidare 

att forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal två parter emellan om ett 

ämne av ömsesidigt intresse. Genom detta mänskliga samspel kan sedan kunskap utvecklas 

genom en dialog. Detta synsätt på kvalitativa forskningsintervjuer ligger helt i linje med vad 

vi själva vill uppnå genom användandet av ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

 

4.2. Hermeneutik 

 

Hermeneutiken är den vetenskapstradition som handlar om att tolka och förstå meningsfulla 

fenomen. Med meningsfulla fenomen menas sådant som kan ha en mening eller har en 

betydelse. Det kan vara texter, språkliga uttryck och mänskliga handlingar. Många av 

människans aktiviteter, deras resultat och betingelserna för dem ges en mening. 

Hermeneutiken är därför en viktig del av samhällsvetenskaperna eftersom de till stor del 

består av meningsfulla fenomen som måste kunna tolkas och förstås. Människor kan ha 

uppfattningar om sin livsvärld, sig själv, andra och samhället i stort vilket kan utgöra ett 

problem vid tolkning. Samhällsforskaren blir ofta tvungen att tolka och förstå det som redan 

tolkats av de sociala aktörerna om sig själva och deras omvärld. Forskare har två inställningar  
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till detta. En tradition säger att man ska bortse från de sociala aktörernas egna beskrivningar 

av sig själva med motiveringen att det skulle vara mer felaktigt. Den andra traditionen tycker 

däremot att dessa beskrivningar är väldigt viktiga då aktörernas uppfattning om vad de gör ger 

mening till deras handlande (Gilje och Grimen, 2003).  

 

En variant av hermeneutiken är den som Anthony Giddens (ref. i Gilje, m.fl. 2003) kallar för 

dubbel hermeneutik. Med det menar han också att samhällsvetenskapen måste utgå från en av 

de sociala aktörerna redan tolkad värld och att man inte kan bortse från deras beskrivningar 

och uppfattningar om sig själva eller omvärlden. Dessutom ska samhällsforskaren forska och 

måste ha förmågan att kunna återskapa de sociala aktörernas tolkningar på ett 

samhällsvetenskapligt språk vilket är baserade på teoretiska begrepp. Giddens menar att man 

inte bara kan grunda sig på aktörernas egna uppfattningar utan forskaren måste själv kunna 

göra sig en egen uppfattning.   

 

En av hermeneutikens grundtankar är att man som social aktör kan inneha mer eller mindre 

förförståelse och bakgrundskunskaper av de fenomen man granskar. Exempel på olika 

områden av förförståelse är: språk och begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga 

erfarenheter. Sammanfattningsvis kan vi säga att då hermeneutiken går ut på att tolka och 

förstå delar av verkligheten är objektivitet inte lika primärt i jämförelse med det positivistiska 

förhållningssättet eftersom man utgår ifrån personers inställningar till vissa företeelser och 

förhållanden, det vill säga deras värderingar. Förhållandet mellan fakta och värderingar kan 

också påverkas utav forskarens personliga omdömen och erfarenheter. Istället för att vara 

neutral bör forskaren istället vara engagerad i det han forskar i (Gilje, m.fl. 2003). 

 

4.3. Förförståelse 

 

Olika slags kunskaper och livserfarenheter som forskaren har bildar hans förförståelse och om 

han inte har denna går det inte förstå exempelvis texter eller sociala fenomen. Vi menar med 

det att förförståelsen är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en riktning för vår 

forskning och den styr oss i vårt val av forskningsprojekt. Gilje och Grimen skriver att en 

grundtanke inom hermeneutiken handlar om att vi alltid förstår saker och ting mot bakgrund 

av vissa förutsättningar. Om man exempelvis själv har erfarenheter från ett visst område så  
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har man vissa förkunskaper som en person utan denna erfarenhet inte har. De 

förutsättningarna som vi har bestämmer det som är förståeligt och det som är oförståeligt.  

Förförståelsen är ett nödvändigt villkor för förståelse bland annat när vi ska tolka en text eller 

ett fenomen. Om vi inte har någon förförståelse kommer vår undersökning inte ha någon 

riktning. Då vet vi inte heller vad vår uppmärksamhet skall riktas mot. Mot den bakgrunden är 

det viktigt att framhålla att den information vi samlar in genom exempelvis intervjuer är 

subjektivt medvetna val, påverkade av olika livserfarenheter, värderingar och kunskaper. Vår 

arbetsmetod är subjektivt präglad då vi har en hermeneutisk utgångspunkt och då man inte 

kan vara helt objektiv och strikt rationell när man förhåller sig till sin information. Det är 

också viktigt att tänka på att behandla materialet så objektivt som möjligt och redogöra för vår 

subjektivitet och förförståelse (Gilje, m.fl. 2003).  

 

Tre element som Gilje och Grimen (2003) tar upp som kan ingå i en aktörs förförståelse är 

följande: begrepp, språk och trosuppfattningar. Med detta menas att aktören ser världen 

genom de begrepp som hans språk ställer till förfogande. Vi har olika språk, detta gör att 

aktörerna kommer att använda sig av olika begrepp. Det andra elementet trosuppfattningar 

handlar om att vi människor har uppfattningar om olika saker så som naturen, samhället, 

varandra och sig själv. Trosuppfattningar bestämmer vad aktören tar för givet och vad han 

tycker är problematiskt. Det sista elementet är individuella personliga erfarenheter. Här skiljer 

sig erfarenheterna sig från aktör till aktör beroende på vilken miljö de vuxit upp i. Individen 

tolkar världen utifrån de erfarenheter de själva gjort. De erfarenheter som en aktör har av en 

annans aktörs handlingssätt är särskilt viktigt för den personliga erfarenheten. Dessa 

kunskaper om världen behöver inte vara helt medvetna och många gånger är det just den 

outtalade kunskapen som styr våra tolkningar av olika händelser. Denna tysta kunskap måste 

man vara uppmärksam på och vara medveten om när man tolkar och analyserar sitt material. 

 

Vår förförståelse kring ämnet vi planerar att skriva om är relativt begränsad. En viss 

förförståelse kan vi säga att vi har då båda varit arbetslösa kortare perioder och även skrivit 

uppsatser om arbetslöshet tidigare. De olika erfarenheter vi gjort under denna tid har givit 

upphov till åtskilliga reflektioner som i sin tur väckt ett intresse för att tillägna oss mer 

kunskaper och hur eventuella problem kan uppstå och hanteras. Dessa kunskaper och insikter  
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kan därför vara betydelsefulla tillgångar i arbetet med denna uppsats. De kan bli till stor nytta 

i kontakterna med de respondenter som kan ställa upp för de intervjuer som vi planerar att 

genomföra. I den efterföljande tolkningen och analysen av svaren blir det sedan viktigt att 

upprätthålla ett objektivitet och inte låta subjektiviteten ha för stor påverkan. Gilje och 

Grimen framhåller att just förförståelsen är ett nödvändigt villkor för förståelse därför att när 

en text eller fenomen ska tolkas måste man börja med vissa idéer om vad det är man ska se 

efter. Har man inte dessa idéer blir det svårt att ge en undersökning den riktningen som man 

som forskare eftersträvar. 

 

4.4. Etiska riktlinjer 

 

Etiska koder betyder att forskaren redan på planeringsstadiet ska vara vaksam för de kritiska 

och känsliga problem som kan dyka upp under undersökningen. Informerat samtycke går ut 

på att man informerar undersökningsinformanterna om undersökningens generella syften, 

undersökningens uppläggning, risker och fördelar med att vara deltagare i undersökningen.  

Dessutom måste forskaren informera om att deltagande är frivilligt och att intervjuperson kan 

dra sig ur undersökningen när som helst. Här ingår det också att avgöra om hur mycket 

information som ska ges och när den ska ges.  Intervjuperson avgör själv vad som den vill 

dela med sig och intervjuaren får på inget sätt vilseleda intervjuperson eller ljuga och 

intervjuns specifika syfte eller liknande. Konfidentialitet innebär att privata data som skulle 

kunna avslöja eller identifiera undersökningspersonen inte kommer att redovisas. Ingenting 

som kan röja undersökningspersonens integritet och identitet för redovisas. Konsekvenserna 

av en intervjuundersökning måste uppmärksammas, vad gäller både den möjliga skadan för 

undersökningspersonerna och de förväntande fördelarna med att delta i undersökningen. 

Undersökningsperson kan öppna sig för mycket under en intervju och sedan ångra det 

uttalande. Intervjuaren bör vara medveten om att intervjuns öppenhet och intimitet kan vara 

förförisk och få de intervjuade att avslöja saker som de senare kommer att ångra. Den 

personliga närheten i intervjusituationen ställer hårda krav på intervjuaren känslighet när det 

gäller hur långt hon ska gå i sina frågor (Kvale, 1997).  
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4.5. Urval 

 

Vår undersökning grundar sig på nio intervjuer. De personer som vi fick tillfälle att intervjua 

vid vårt besök på Drivet var dels deltagare i arbetsmarknadsprojektet såväl som några ur 

personalen. Vi hade redan tidigare tagit kontakt med en utav yrkescoacherna i syfte att få mer 

kunskap om verksamheten. Efter att en av oss hade samtalat mer med honom om ämnet så 

väcktes nyfikenhet hos oss båda. Vi frågade om vi kunde komma till deras arbetsplats och få 

en inblick i hur deras verksamhet fungerar. Denna person var positivt inför möjligheterna att 

berätta om sin verksamhet och hur de arbetar. Då vi främst var intresserade av hur de 

arbetslösa upplevde det att delta i ett sådant projekt så var vi i första hand ute efter att intervju 

de arbetslösa deltagarna. Vi var givetvis även intresserade av att intervjua yrkescoacherna 

själva eftersom det enligt oss själva skulle kunna ge oss mer förståelse och bättre helhetsbild 

av hur de går tillväga för att hjälpa deltagarna tillbaka till arbetslivet.  

 

När vi kom dit första gången fick vi tillfälle att sitta ned och prata mer med dem som arbetade 

där. Vi berättade om vårt syfte med uppsatsen och vad vi ville undersöka. De tyckte att det var 

en bra ide och gav oss ytterligare information om verksamheten och projektets riktlinjer. Vi 

framförde vårt önskemål om att få intervjua fem eller sex deltagare som de valde ut åt oss.  

Det tyckte de inte att det skulle vara några problem, utan de föreslog att vi kunde gå ut och 

presentera oss själva för gruppen och beskrev vårt uppsatsarbete. Inför den samlade gruppen 

återgav vi en kortfattad redogörelse om oss själva och att vi studerade socialpsykologi på 

Högskolan i Halmstad. Vi talade om för dem att vi var mycket intresserade av att intervjua 

några utav dem och frågade helt enkelt om det var några som kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju. På så sätt blev nu vårt urval mer slumpmässigt och inte ett bestämt urval som vi 

hade tänkt oss från början. Vi såg dock inte detta som en nackdel utan tvärtom en fördel då vi 

tror att fick kontakt med dem som verkligen ville och hade något att berätta om sig själva och 

sina erfarenheter. Inledningsvis visade det sig dock inte vara helt enkelt att etablera kontakt 

med dem då flertalet var relativt avvaktande. Ett par av killarna började prata med oss om 

arbetslöshet i allmänhet och om sin situation och vi tog tillfället i akt att fråga om de kunde 

tänka sig att bli intervjuade. Vi tänkte att detta var en lovande start men vi kände ganska snart 

ett starkt motstånd eller rättare sagt avståndstagande från de kvinnor som var närvarande. En 

av kvinnorna meddelade att hon måste avvika eftersom hon hade en annan intervju att passa.  
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Nästan direkt hon reste sig upp följde de andra kvinnorna med och gick ut ur rummet. Endast 

männen stannade kvar. Vi blev lite ställda och visste inte hur vi skulle tolka denna reaktion. 

Vår tanke var att vi skulle få intervjua lika många män som kvinnor. Nu fick vi återgå till vår 

ursprungliga plan att be coacherna att försöka ”övertala” personerna om att ställa upp. Vi fick 

en känsla av att de möjligtvis var lite misstänksamma så då bad vi coacherna att berätta om att 

det vi var ute efter inte var något farligt och att de inte behövde vara oroliga eftersom de vi 

intervjuar är garanterade anonymitet. Vi kunde i alla fall bestämma tid med tre av de killarna 

vi hade började prata med och därmed hade vi i alla fall kommit igång med intervjuprocessen.  

 

4.6. Intervjuprocess 

 

De intervjuer vi genomförde fick vi lov att göra på plats i Drivets lokaler, vilket underlättade 

för oss eftersom vi då kunde vara under där en hel förmiddag eller eftermiddag. Detta tyckte 

vi var ett plus då vi fick tillfälle att göra flera intervjuer vid varje besökstillfälle istället för att 

göra dem en och en vid skilda tidpunkter. Intervjuerna genomfördes därefter inom loppet av 

en vecka vid tre olika tillfällen. Att avtala tider som passade blev heller inget problem då de 

arbetslösa som deltagare i projektet ändå var närvarande under hela denna tidsperiod. Vi 

upplevde det inte som att vi störde dem i deras jobbsökande utan istället verkade de positivt 

inställda och såg nog det som en trevlig omväxling mot det de brukade göra. Någon av 

coacherna var också alltid på plats och då passade vi även på att intervjua dem när tillfälle 

gavs. Ett annat plus var också att vi fick möjlighet att göra alla intervjuer i ett enskilt rum där 

vi kunde sitta ostörda. Det är alltid en fördel med en lugn och tyst miljö att samtala i istället 

för att behöva bli störda av förbipasserande eller ringande telefoner. I inledningsskedet av 

intervjuerna berättade vi för intervjupersonerna något mer utförligt om syftet med vår uppsats 

och försäkrade dem återigen om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och anonymiseras. 

 

Vid alla intervjutillfällena använde vi oss av en digital Minidisc-spelare med 

inspelningsfunktion för att få en komplett dokumentation av vad som sades under samtalens 

gång. De inspelningar vi gjorde blev lyckade och med bra ljudkvalité vilket är en stor fördel 

vid transkriberingen av materialet. Senare överförde vi dessa inspelningar till våra datorer och 

lyssnade av dem i ett särskilt ljudredigeringsprogram vilket sparade mycket tid för oss under  
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transkriberingsarbetet. Detta tycker vi är en användbar metod med många fördelar jämfört 

med om vi skulle behöva sitta och lyssna av direkt från Minidisc-spelaren. Ett 

inspelningsförsök misslyckades dock då en teknisk komplikation i kombination med den 

mänskliga faktorn gjorde att en intervju aldrig blev inspelad. Detta såg vi dock inte som något 

problem då vi i efterhand antecknade de viktigaste intrycken och kommentarerna ur minnet. I 

övrigt var intervjuerna utformade på ett semikonstruerat sätt med två olika intervjuguider för 

deltagare respektive yrkescoacher. Vi ville på detta sätt få bättre möjligheter att även följa upp 

med andra frågor utifrån det våra respondenter berättade. 

 

4.7. Reflektion över metodval 

 

Enligt Allwood menar forskare att kvalitativa metoderna har som kärna att vara explorativa, 

emancipativa, (inte laboratoriebaserade), och tolkande. Datan som används är ord och det är 

deras mening som är den kvalitativa ansatsens studieobjekt. Kvalitativ forskning tar avstånd 

från generalisering (dvs. att resultatet kan generaliseras till personer, platser och tider). Detta 

är något omöjligt eftersom den sociala verkligheten inte är helt stabil utan ständigt förändras. 

Detta är något som kan vara av betydelse när vi ska analysera de intervjuresultat vi kommer 

att få. Allwood skriver också att i ett sociokulturellt perspektiv där tänkande och 

kommunikation studeras så ingår tre olika komponenter: individen, språkliga och fysiska 

redskap samt kontexten. Han menar att ingen av dessa kan studeras för sig utan en samverkan 

mellan dessa är nödvändig. Detta är något vi instämmer med och kommer att ha i åtanke i vårt 

uppsatsarbete. (Allwood, 2004) 
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5. Resultat 

 

Det insamlade empiriska materialet har vi valt att presentera utifrån fyra olika teman som vart 

och ett beskriver olika aspekter av vad våra intervjuade arbetslösa och yrkescoacherna 

berättade under samtalen. Dessa fyra teman är följande: reflektioner kring arbetslöshet och 

dess orsaker, målsättningar och förväntningar, intryck från deltagandet i projektet samt 

yrkescoachens roll. 

 

5.1. Reflektioner kring arbetslöshet och dess konsekvenser 

 

Att vara arbetslös och förbli det under en längre tidsperiod kan för många vara en väldigt 

negativ upplevelse då det påverkar dem själva och deras liv i en rad olika hänseenden. Det kan 

gälla hur man själv mår, förhållandet till familj och vänner eller hur man uppfattar att andra 

människor bemöter en. Vi ville veta mer om vad våra intervjupersoner hade för erfarenheter 

och ställde därför några frågor med tanke på detta. En respondent berättade så här när han 

beskrev vad det innebar för honom att vara arbetslös: 

 

”För mig är det så att en man ska kunna försörja sin familj och sina barn. Så känner jag 

inom mig när man är fostrad så. Så plötsligt kan jag inte ge dem en krona.” 

 

Han berättade vidare att arbetslösheten har för honom inneburit en rad problem både 

ekonomiskt och socialt. Han menar att hans liv i hög grad har påverkats till det sämre i och 

med arbetslösheten. Tidigare hade han varit fullt sysselsatt både som anställd och som egen 

företagare och den stora omställningen till att inte ha ett arbete har varit svår. Han beskriver 

det så här:    

 

”Jag är frånskild och är ensam. Det har med allt det här som har hänt att göra. Jag 

gick ifrån bara för jag skämdes. Jag orkade inte vara hemma och inte ha något att göra 

för jag var arbetsnarkoman innan. Det tog tid innan jag kunde prata om det och vara 

ärlig och berätta för mina barn. Nu vet de om det men innan skämdes jag.” 
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En del arbetslösa kan ofta känna känslor av skam eller att de känner att det finns negativa 

attityder gentemot dem från olika håll. Vi frågade våra intervjupersoner om de hade upplevt 

att det finns några negativa attityder mot arbetslösa. En respondent svarade: 

 

” I samhället finns fördomar, ja. Typ att nu går han arbetslös, nu är han på socialen, 

den jäveln, vi betalar skatt. Men de tänker inte att jag har betalat skatt i 35 år och jag är 

53 år gammal. Så man är inte barnet, precis. Så man har gått igenom och jobbat rätt 

länge och betalt skatt mycket. Massor.” 

 

Av detta citat förstår vi att respondenten känner det som att vissa personer i hans omgivning 

tycker att han är en belastning men att han själv inte ser det så. Upplevelsen av oförstående 

och negativa attityder kan de arbetslösa känna av ifrån flera håll. En av de andra 

respondenterna upplevde med tanke på den nya regeringens förslag till att förändra a-kassan 

att det kändes som något väldigt negativt direkt riktat till arbetslösa som grupp. Han berättade 

detta för oss: 

 

”Det liknar nästan det som det känns att hela nya borgerliga regeringen grundar sitt 

på: ”Det är kasst att vara arbetslös”, ungefär. Är man det så ska man absolut inte ha 

det bra utan då ska man ha det ännu sämre. Det känns som att man blir trampad på 

faktiskt. Nej, jag tycker inte det känns sådär himla kul.” 

 

En annan intervjuperson tycker inte att han upplever att det finns några direkt negativa 

attityder i samhället utan nämner istället hur de han känner i vis mån påverkar honom genom 

att berätta och visa hur bra de har det. Han svarade: 

 

”Nej, men de som jag känner kanske ibland, de är stolta, de har fast jobb, de har bilar 

de köpt på kredit eller avbetalning, de kan gå på semester när de vill. Inte jag.”   

 

Bland de arbetslösa vi intervjuade förstår vi också att det finns delade meningar om vad de 

tycker om Arbetsförmedlingen. De flesta är dock positiva till Arbetsförmedlingen och de 

arbetsförmedlare de kommit i kontakt med och förstår att det ofta inte är någon lätt uppgift  
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Arbetsförmedlingen har när det gäller att finna arbete till alla arbetssökande. Några känner 

dock att de inte har fått den hjälp de önskat. En respondent uttryckte det så här: 

 

”Arbetsförmedlingen har inte kunnat hjälpa mig, bara komma dit och få stämpla, jag får 

bara stämpelkort. Jag har inte fått jobb någon gång. Jag har fått jobb själv de som jag 

sökt själv.” 

 

En intervjuperson var missnöjd med hur han blivit bemött tidigare då han bland annat tyckte 

att hans tidigare arbetsförmedlare inte var uppmärksam på att han hade en arbetsskada som 

medförde att han inte kunde utföra vissa arbetsuppgifter. På Drivet känner han att kontakten 

med yrkescoacherna är bättre. Han berättade: 

 

”Detta är helt annat än Arbetsförmedlingen. Man kommer de här närmare än man 

kommer de på Arbetsförmedlingen. Man får inte så mycket hjälp från dem. Även om de 

vet att man har ett dåligt knä så ville de att man ska hoppa på ett jobb som man inte 

klarar av.” 

 

Gemensamt för alla deltagare på Drivet är dock att de alla har arbetsförmedlare som 

regelbundet följer upp hur det går för dem. Det är inte så att coacherna tar över denna roll utan 

deras uppgifter är just att ”coacha” och aktivt försöka finna sätt som kan resultera i ett jobb för 

de arbetslösa. Flera av de arbetslösa berättade för oss att de är ganska hoppfulla trots allt till 

att hitta ett nytt jobb. En respondent sade så här: 

 

”När man jobbar är man mer stabil och tjänar mer. Det är annorlunda när man är 

arbetslös, en obehaglig situation. Men man ska kämpa och tänka positivt.” 
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5.2. Målsättningar och förväntningar 
 

Våra intervjupersoner uttryckte olika synpunkter om hur de upplever det att vara arbetslös 

men gemensamt för dem alla var att de verkligen ville hitta ett arbete. Men utifrån vad de 

berättade för oss så är det många olika faktorer som inverkar och utgör hinder för dem. 

 
” Förväntningar, det är att få ett arbete. Men som sagt är det inte lätt.” 

 
Detta citat återger i mångt och mycket vad flera av de arbetslösa känner när det gäller 

möjligheterna att få arbete. En intervjuperson berättade att han har en del skador och att det 

troligen påverkar hans chanser till ett arbete: 

 

”Inte så stora möjligheter med de skador jag har. Med bara knäet och ryggen … man 

hoppas att det kan komma någonting, men fast anställning tror jag inte.” 

 

En annan intervjuperson har också varit drabbad av skador och överväger som alternativ att 

utbilda sig. Så här sade han: 

 

”Men vi har ju alternativ B också. Om inte jag… för oftast beror det på mig själv, om 

jag orkar med mina skador och kan jobba med dem. Gör jag inte det då går vi tillbaks 

till B och då utbildar jag mig till chaufför.” 

 

Att påbörja en ny utbildning skulle kunna vara något som kan ge större möjligheter på 

arbetsmarknaden tycker en del av intervjupersonerna men samtidigt är några av dem tveksamt 

inställda till att utbilda sig till något annat då de kan bli tvungna att låna pengar. Så här 

berättade en respondent: 

 

”Ja, och jag är också intresserad av att gå i vårdskola men man måste låna pengar. Jag 

vill inte låna.” 

 

En annan respondent kände på ett liknande sätt men tog även upp ett par andra faktorer som 

låg till grund för hennes tveksamhet: 
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”Utbildning där man måste låna pengar vill jag inte. Jag är inte ung och vill inte låna 

pengar och svårt att sitta i skolan.” 

 

Av detta korta citat framgår det att intervjupersonen även ser sin ålder som ett skäl till att inte 

kunna utbilda sig eftersom hon är medveten om att studieskulderna kan bli höga. Tidigare 

under intervjun har hon även nämnt att hennes rygg är dålig och vi tolkar det som att det är det 

hon menar med att det är svårt att sitta i skolan.  

 

En av de andra intervjuade deltagarna berättade för oss att han före sin arbetslöshet försökt 

studera på Högskolan men blivit tvungen att sluta av olika anledningar. Han reflekterar också 

över om åldern kan vara av betydelse när han söker arbete: 

 

”Men det är inte lättare av att man har kommit över 40-gränsen om man säger så. Att få 

jobb på en arbetsmarknad där de oftast förväntas vara väldigt unga egentligen, om man 

ska räkna IT-branschen eller liknande, så är det nog gärna så att man ska vara lite 

hungrig som det heter.” 

 

För den här deltagaren verkar det ändå finnas en del positiva tecken som kan öppna upp för 

nya möjligheter. Han berättar för oss att han är väldigt datorintresserad och kan tänka sig att 

jobba inom den branschen. På Drivet har han fått chansen att prova på en deltidstjänst som 

datalärare och som sådan hjälper han nu de övriga deltagarna att bli bättre på datorer. Detta 

ser han som något mycket positivt då det ger honom både arbetslivserfarenhet och något 

vettigt att göra. Vi frågade om vad han tror det kan leda till: 

 

”Ja, förhoppningsvis att det ska kunna leda till ett jobb eller någon sysselsättning. På så 

sätt är jag ju delvis på väg i och med den här deltidstjänsten. Sen får man väl se vad 

man kan hitta nåt mer annat.” 

 

Efter att vi har intervjuat våra respondenter förstår vi att det inte är någon lätt uppgift att hitta 

arbete till dem som varit arbetslösa en längre tid. Deltagarna har ofta oddsen emot sig då det 

gäller utbildning, ålder eller skador och att med det utgångsläget få dem i arbete kräver en hel 

del arbete från coachernas sida. Målsättningen för Drivet är att bryta dessa personers  
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inaktivitet och i första hand hitta arbete eller i andra hand någon annan aktivitet. Vi ville få 

veta mer om hur de arbetar för att uppnå detta och kunna hjälpa deltagarna till ett arbete och 

frågade därför dem om den saken. 

 

På frågan om vad yrkescoacherna ser som Drivets huvudsyfte svarar en av dem: 

 

”Huvudsyftet? Det är att få ut deltagarna i arbete.” 

 

Att hitta arbete är det övergripande målet både för de arbetslösa deltagarna och för 

yrkescoacherna som hjälper dem. Det coacherna strävar efter är att finna olika sätt som stärker 

deltagarna för att kunna ge dem ökade möjligheter på arbetsmarknaden. En av coacherna ser 

det så här: 

 

”Den absolut viktigaste biten av det hela, som jag ser det, det är ju att synliggöra 

deltagarna. Det är den absolut viktigaste biten. Att de blir sedda, det är det viktigaste 

och att de känner att vi lyssnar på dem. Det är en jätteviktig bit på vägen till målet som 

är ett arbete.” 

 

Yrkescoacherna talade under intervjuerna om vilka aktiviteter som ingår i den dagliga 

verksamheten på Drivet och bland dem är samtalen med deltagarna en viktig bit som de 

fokuserar på. Tanken bakom detta är dels att få bättre kännedom om deltagarna men även att 

stärka deras självförtroende. Så här berättar en coach: 

 

”Men den viktigaste uppgiften egentligen, som jag ser det, det är det som kommer fram i 

det dagliga samtalet med deltagarna där man får dem själva att aktivera sig, att höja 

deras självförtroende genom hela Drivets verksamhet så att de själva kan gå ut och visa 

upp sig för det är ju så det fungerar i arbetslivet.” 

 

Han berättar vidare: 

 

”Jag tror det är alla de delar som ingår i projektet som gör så att en deltagare kanske 

kan ändra inställning och tänka mer positivt.” 
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5.3. Intryck från deltagandet i projektet 
 

Syftet med vår undersökning var att vi ville få kunskaper om hur verksamheten vid Drivet 

fungerar och vad de arbetslösa tycker om att vara deltagare i projektet. Vi ville även veta mer 

om Drivets aktiviteter och frågade därför dem om vad gjorde och vad de kände att de fick ut 

av det. En deltagare som varit utan arbete en längre tid berättade för oss: 

 
”Här är de hjälpsamma, de hjälper dig till 100 %. Framför allt när man har varit borta 

så länge från jobbet så är man rädd, man är bränd. Självförtroendet är totalt nere. När 

du har någon med dig då får du mod att säga precis vad du känner och marknadsföra 

dig själv till själva företaget, vad du duger till. Sen är det praktikjobb för att bevisa vad 

du kan.” 

 
Den här intervjupersonen tyckte att han hade fått ett bra stöd under den tid han varit i projektet 

och kände att det hade haft en positiv effekt på honom. När vi intervjuade honom berättade 

han att snart skulle få komma ut på en praktikplats och prova på ett jobb. En annan deltagare 

som vi intervjuade hade också fått den möjligheten vilket så småningom ledde till en 

deltidstjänst i projektet. Han berättade: 

 
 

”Det är via AF som jag har kommit hit. Jag blev tillfrågad om jag var intresserad av att 

gå på något sånt här. Jag tyckte det var bra och det har det på sätt och vis faktiskt visat 

sig vara också. I alla fall för min del för jag har haft lite tur eller vad man ska kalla det 

för de hade en datalärare här som slutade och då fick jag chans att ta en deltidstjänst 

som datalärare.” 

 

En intervjuperson gjorde en jämförelse med de intryck han hade sedan tidigare och sade: 

 

”Tycker det är bra, man får rätt så bra hjälp, de gör så gott de kan, de kan liksom inte 

göra mer än vi gör. Det är stöd det är bra stöd. Det blir inte samma som 

Arbetsförmedlingen där får man göra det mesta själv.” 

 

Alla intervjupersoner berättade för oss att de överlag tyckte att Drivets aktiviteter var 

intressanta och kände att de gav dem något i utbyte. Yrkescoacherna informerade oss om att  
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de dagliga aktiviteterna dels består av mer vanliga inslag som att söka jobb via platsannonser 

och att lära sig skriva CV samt även friskvård, studiebesök på företag och inbjudna föreläsare. 

Dessa kringaktiviteter förstod vi på intervjupersonernas redogörelser var väldigt uppskattade 

och något som de upplevde som givande. En respondent sade: 

 
”Ja, jag tycker det har varit intressant faktiskt. Som nu sist hade vi någon som föreläste 

om hälsa och träning. Det var mycket om det här med fettförbränning och sådana saker 

men det var intressant att få lite mer så… för det är ju ändå en rätt viktig del också att 

man har lite kondition för att kunna orka med.” 

 
På Drivet strävar yrkescoacherna efter att just friskvård ska vara ett stående inslag i 

verksamheten både i teori och praktik. Bland annat får de deltagare som vill gå på promenader 

eller träna på Friskis & Svettis. En av intervjupersonerna tyckte detta var bra:  

 

”Så dels den förändringen att jag tycker att jag har fått bättre kondition plus att jag har 

fått upp självförtroendet och det betyder himla mycket plus då den sociala kontakten 

med andra människor.” 

 

Flera av de intervjuade deltagarna poängterar att de tycker det är positivt att få vara med i 

Drivet just för de sociala kontakternas skull. En del upplevde att de blivit lite ensamma och 

inaktiva som arbetslösa men att de nu kände att det var positivt att få träffa andra som också 

var i samma situation som de själva. En respondent uttryckte det så här: 

 

”Det är kul att träffa folk. Vi har ju varit och bowlat och så, det är inte bara 

arbetssökaraktiviteter, man engagerar sig lite socialt, om man säger så.” 

 
En respondent kände också att gemenskapen med andra deltagare var bra och sade: 
 

  
”Jag tycker att det är bra att man träffar andra människor. Lättare att hitta jobb här än 

om man hade suttit hemma. Man är mer aktiv när man går hit.” 

 

En person tyckte att det ibland kunde vara svårt att berätta för andra om sin arbetslöshet och 

menade att det därför kändes bättre att kunna anförtro sig åt andra arbetslösa: 
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”Ja, precis och man behöver ju inte skämmas utan man kan slappna av. Här kan jag 

slappna av och berätta och tala om hur det var.” 

 

Givetvis är dagarna på Drivet inte enbart trevliga och intressanta utan ibland kan det också bli 

tråkigt och enformigt vilket en deltagare nämner: 

 

 ”Det som jag upplever som mindre bra är väl att det vissa tider blir mycket dötid då 

man bara sitter och… visst, det är väl kul att sitta och snacka men man kan inte mer än 

att sitta… sitter du uppkopplad på Internet så tar det inte många minuter att söka efter 

de jobb som finns.” 

 

Liknande kommentarer fick vi även från några av de andra intervjupersonerna men det är 

viktigt att förstå, menade en av yrkescoacherna, att verksamheten inte ska ses som någon 

fritidsstuga eller café utan att målet är att de ska få ut deltagarna i arbete. Han förklarade: 

 

”Det ska vara väldigt trevligt på Drivet men det ska inte vara så trevligt så att man vill 

vara kvar. Det är ett väldigt viktigt och intressant citat från en arbetsförmedlare som 

sade detta. Det var riktigt bra.” 
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5.4. Projektet och yrkescoachernas roll 
 

I de tidigare avsnitten har vi främst redogjort för vad de arbetslösa deltagarna berättat för oss 

vid intervjutillfällena. Vi talade också med projektledaren och yrkescoacherna för att få en så 

bra uppfattning som möjligt om hur de arbetar och vilken hjälp de kan erbjuda till dem som 

varit arbetslösa länge och söker efter ett nytt jobb. En viktig bit i detta arbete är att finna sätt 

som både stärker individen och stärker hans eller hennes möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden. Yrkescoacherna genomför bland annat intervjuer individuellt med varje 

deltagare i syfte att upprätta en handlingsplan som kan resultera i ett arbete eller annan 

sysselsättning. En yrkescoach förklarade:  

 

”Först och främst får man se till att veta vilka deltagare man har. Du måste veta vilken 

bakgrund de har. Vad de har för förutsättningar, för varje deltagare. Det är en rätt 

viktig bit också.” 

 

En yrkescoach beskriver det så här: 

 

 ”Vi försöker komma dem lite närmare inpå livet för att förstå vad problemen är, varför 

det inte har fått jobb etc.” 

 

De berättar vidare att projektet bedrivs processinriktat och att deltagarna ska genomgå tre steg 

– vem är jag och vad kan jag, vad vill jag och hur når jag dit. I detta ingår då aktiviteter som 

att lära sig skriva CV, söka information men även moment som positivt tänkande, att våga tala 

med mera. En viktig bit är att på olika sätt förbereda deltagarna på att klara av att söka jobb.  

En yrkescoach berättar: 

 

”Sen den andra biten är coachingbiten kan man väl säga, där vi då hjälper deltagarna 

att skriva cv:n, göra en intresseanmälan, förbereda dem helt enkelt för inträdet in i 

arbetslivet. Anställningsintervjuer övar vi också rätt mycket på så att de vet hur man ska 

bete sig i själva intervjusituationen. Sen att bete sig allmänt bra och ödmjukt som man 

beter sig i resten av livet, det är det handlar om.” 
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En annan viktig bit som ingår i verksamheten är friskvårdsbiten som är tänkt att vara ett stöd 

både fysiskt och psykiskt för deltagarna. Så här beskriver en av yrkescoacherna vad det kan 

handla om: 

 

”En tredjedel handlar om friskvård och där är då Slottsmöllehälsan inblandad, det är ju 

en väldigt viktig bit just i början, och de gör de enskilda profilerna där de tittar på 

deltagarnas fysiska och psykiska status. De har också sådana här gruppsamtal eller 

pepp-grupper som vi kallar det. De är då 5-6 stycken i en grupp som sitter och försöker 

”peppa” varandra och dela med sig till andra. Det är lite av det att förstå att andra är i 

samma situation, och varför man hamnat i det och vad man kan göra åt det och försöka 

få in en målbild.” 

 

Att vara långtidsarbetslös kan för många människor vara väldigt påfrestande och vi frågade 

därför yrkescoacherna om hur de har uppfattat att deltagarna mått när de kommit till Drivet. 

En svarade så här: 

 

”Det är också väldigt svårt att svara på men överlag tycker jag inte det har varit någon 

katastrof på något sätt, tycker jag inte. Det är vissa som har mått riktigt, riktigt dåligt. 

Men av de 35 som varit hos oss är det kanske 5-6 stycken som vi har fått jobba stenhårt 

med i 2-3 månader, bara för att få dem att må bättre.” 

 

Dessbättre är det inte så många som mått riktigt dåligt men vi har ändå förstått av både 

deltagarnas och yrkescoachernas berättelser att det finns hel del problem att ta hänsyn till: 

 

”Det är olika omständigheter, det är det ju. Utbildning är en sak, givetvis. Har man 

utbildning så har man generellt sett lättare att få ett arbete. Om vi har 50 % invandrare 

så kan man kanske se språket som ett problem, så kan det vara. Det är ingen helt enkelt 

fråga. Varje deltagare har sina problem. Det finns nog lika många orsaker som 

deltagare, faktiskt. Det är en blandning av olika saker.” 
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I många fall har de arbetslösa slussats runt i olika aktiviteter tidigare eller ibland haft olika 

slags praktikjobb som inte resulterat i något fast jobb vilket har gjort dem besvikna både på 

arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Andra orsaker som gör att vissa av de arbetslösa har det 

svårt kan vara att de har skador eller har personliga problem. Vi förstod på de intervjuade 

yrkescoacherna att det inte är helt lätt att finna de lösningar för var och en som kan leda till ett 

jobb. På frågan om de ändå tycker att de uppnår de ambitioner de har svarade en av 

yrkescoacherna: 

 

”Ja, ambitionerna är ju att de ska komma ut i arbete och vi har fått ut 22 stycken. Det är 

ju det man gläds över för det är vårt mål. Sen finns det ju andra aspekter att väga in 

men nummer ett är att de ska komma ut i arbete, som jag ser det.” 

 

Vi var intresserade av hur yrkescoacherna tyckte att kommunikationerna fungerar mellan 

coach och deltagare och frågade därför om detta: 

 

”Den bästa kontakten får man inte när vi sitter i personliga samtalen utan när vi umgås 

med dem på promenader, dricker kaffe… då tycker jag att man får en bra kontakt. 

Under de personliga samtalen blir mycket fokuserat just på upplägg av hur du ska söka 

arbete. Jag tror att jag får bra kontakt med de flesta. När man är i vardagliga 

situationen så känner man mer efter hur de är som personer, hur de reagerar på vissa 

saker och då kan man förstå bättre vad det är som har hänt och varför de inte fått ett 

arbete.” 

 

Yrkescoachen uttryckte det så här på en fråga om vad hon såg som sin viktigaste uppgift: 

 

”Min viktigaste uppgift… att jag kan lyssna på dem från deras sida, vad är det som har 

gått snett förut… och att jag har resurser härifrån som kan hjälpa dem med det…” 
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6. Analys 

I analysen som följer ämnar vi redogöra för vårt insamlade empiriska material och 

sammankoppla det med de teoretiska utgångspunkter som presenterades i teorikapitlet. Det är 

vår avsikt att försöka rapportera och återge det som vi anser är socialpsykologiskt väsentligt 

för ämnesområdet och sammanlänka det med teori, tidigare forskning och våra egna 

reflektioner och uppslag.  

 

I vår analys och socialpsykologiska tolkning är det vår ambition att huvudsakligen använda 

oss av Charles Cooley, Thomas Scheff och Johan Asplunds teorier i syfte att få hjälp att 

besvara vår problemformulering. I uppsatsens teorikapitel har vi även tagit med några teorier 

och begrepp utifrån ett kognitivt perspektiv eftersom vi anser att dessa kan ge intressanta och 

kompletterande förklaringar till delar av våra intervjupersoners berättelser. Analysdelen är 

utformad i två temaindelningar; erfarenheter av att vara arbetslös och samarbetet mellan 

deltagare och yrkescoacher. 

 

6.1. Erfarenheter av att vara arbetslös 

 

Ett flertal av dem vi intervjuade upplever att arbetslöshet medför många negativa 

konsekvenser då de känner att det inverkar på deras liv i flera avseenden. Dessa negativa 

följder kan bland annat gälla deras självförtroende, sociala kontakter samt den ekonomiska 

situationen. Att vara overksamma och inte ha någon meningsfull sysselsättning upplevs som 

påfrestande för såväl det psykiska välbefinnandet som självförtroendet. Detta är för många en 

stor omställning mot hur de deras liv gestaltade sig tidigare då de varit yrkesverksamma och 

kunnat försörja sig själva. Mot bakgrund av detta resonemang tycks det lättare att förstå deras 

situation och tankegångar. Som arbetslös är det lätt att känna sig utanför samhällets 

gemenskap och som en belastning då de upplever att de inte själva får bidra till samhället. 

Teoretiskt vill vi inledningsvis knyta an till Charles Cooleys (1981) begrepp primärgrupp som 

innebär att närhet och samhörighet med de mest närstående är av stor betydelse för vidare 

utveckling. I takt med det moderna samhällets utveckling har primärgruppen minskat i 

betydelse och istället har sekundära grupper fått större inflyttande. Då vårt samhälle blir mer 

präglat av en ökad individualism har den enskilda människan i många avseenden blivit 

utlämnad åt sig själv och sin egen förmåga. I exempelvis det tidigare jordbrukssamhället var  



Nya vägar till ett nytt jobb 
 
___________________________________________________________________________ 
 

    38 

det lättare att finna sin plats då valmöjligheterna var mer begränsade. I dagens postmoderna 

samhälle måste människor själva ta viktiga beslut i frågor som gäller utbildning och 

yrkeskarriär. Denna utveckling kan medföra problem både för samhället och för individerna 

då alla människor inte har samma förutsättningar och möjligheter att anpassa sig till dessa nya 

samhällsvillkor.  

 

När vi talade med de arbetslösa på Drivet var vi intresserade av ta reda på vilka faktorer som 

kunde anses utgöra olika hinder för dem när det gällde att finna ett arbete. Några av dem var 

medvetna om att deras ålder kunde vara ett hinder i fråga om att få ett tillträde till ett arbete. 

Andra orsaker de var medvetna om var att de kunde ha brister i sin utbildning eller drabbats 

av olika skador vilket försvårar för dem att ta vilket arbete som helst. Mot bakgrund av detta 

resonemang är det lättare att förstå en av våra respondenter som berättade att han skämdes för 

sin arbetslöshet och hade svårt att berätta om detta för sina närstående. Han hade tidigare haft 

en stark yrkesidentitet och varit stolt över att kunna försörja sig och sin familj.  Flera av de 

andra intervjupersonerna hade liknande erfarenheter då de före sin arbetslöshet hade varit 

yrkesverksamma under åtskilliga år. Från att ha varit yrkesverksam i ett flertal år till att stå 

utan en yrkesidentitet leder, för många av dem, till att man känner en skam över att vara 

arbetslös och tappar självförtroendet.  

 

Thomas Scheffs (1990) teorier innehåller bland annat begreppsparet skam och stolthet. Med 

det förklaras hur de sociala banden uppstår. Människans båda grundkänslor är just skam och 

skuld. När man som människa känner skam över någonting så är det en indikation på att de 

sociala banden är sköra. Känner man däremot stolthet så tyder det på att de sociala banden är 

bra och kan stärkas. Att vara arbetslös upplevs ofta som att man inte kan leva upp till de 

normer som råder i samhället och skamkänslor kan då uppstå som utgör ett hot mot de sociala 

banden individer emellan. Att arbeta med att stärka deltagarnas självförtroende är därför ett 

viktigt inslag i projektets verksamhet, poängterar yrkescoacherna.  
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6.2. Samarbetet mellan deltagare och yrkescoacher 

 

Arbetslösa människor omnämns i många sammanhang i anonyma former som just ”de 

arbetslösa”. Det kan vara när de beskrivs som grupp av exempelvis tv, tidningar eller politiker 

men även hur människor i allmänhet omtalar dem. Beroende på sammanhanget kan ibland 

dessa omdömen tolkas som rena fördomar eller som negativa attityder gentemot arbetslösa. 

Några av våra intervjupersoner kände sig utpekade och vi fick indikationer på att de upplevde 

det som väldigt negativt. Med utgångspunkt i detta kan därför Johan Asplunds (1987) teorier 

vara användbara i syfte att försöka förstå människan som samhällsvarelse. 

 

Med sitt begrepp social responsivitet menar Asplund (1987) ett tillstånd av lekfullhet och 

experimentlusta. Men när det uppstår hinder för detta uppstår istället det han kallar för asocial 

responslöshet. Dessa två tillstånd vill vi koppla till vad några av respondenterna berättade för 

oss i intervjuerna. Under sin tid som arbetslösa har de ofta på många sätt försökt att hitta ett 

arbete utan att lyckas. De har ställt upp på många av de krav Arbetsförmedlingen ställt på dem 

som att noga upprätta handlingsplaner och hoppfullt söka de jobb de blivit anvisade. En av 

intervjupersonerna talade exempelvis om att han under ett års tid haft ett projektjobb som 

Arbetsförmedling ordnat vilket dock inte resulterade i någon fortsättning. Detta var en 

besvikelse och han menade att det mer kändes som att han blivit utnyttjad än att han verkligen 

hade haft en chans att få ett fast jobb. Ett första intryck vi fick av honom och några av de 

andra intervjupersonerna var att de tycktes vara något håglösa eller uppgivna. Vi tolkar dock 

inte detta som ett tecken på utbränning som Asplund gör i sin teori utan mer att de är 

påverkade av de många negativa besked de tidigare fått vilket fått dem att bli mindre 

optimistiska.   

 

Denna berättelse är inte unik för honom utan är något fler av deltagarna vi talade med hade 

liknande erfarenheter av. Man kan säga att de arbetslösas initialt positiva och 

förhoppningsfulla inställning övergått till en mer negativ och skeptisk. Utifrån Asplunds 

(1987) begrepp har de gått från att vara socialt responsiva till att bli asocialt responslösa. 

Asplund menar vidare att den postmoderna människan tenderar att bli abstrakta 

samhällsvarelser präglade av den rena socialiteten. Med det menar han att individen tvingas  
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bort ifrån en direkt och spontan social responsivitet och istället övergår till en mer abstrakt 

roll. Faran blir då att det blir svårare att visa omtanke med abstrakta samhällsvarelser, leva sin 

in i eller behandla dem på ett personligt sätt, menar Asplund (1987). De arbetslösa menar vi är 

en grupp i samhället som verkligen får känna av hur det är att bli betraktade som abstrakta 

samhällsvarelser då de ofta blir behandlade på ett sätt som de upplever som opersonligt och 

okänsligt. Deltagarna uttrycker för oss att de känner att de som arbetar på Drivet bemöter dem 

på ett respektabelt och tillmötesgående sätt och att de är vänliga och hjälpsamma.  

 

Yrkescoacherna säger själva att varje människa är unik med egna speciella erfarenheter och 

speciella behov och att man aldrig kan säga att man får en kunskap om en individ om man 

enbart sitter bakom sitt skrivbord. Utan det gäller att lära känna en person på en mer personlig 

nivå. Med hänsyn till det har det inrättats en del aktiviteter i syfte att lära känna deltagare på 

ett mer informellt sätt och för att ta reda på vad personerna i fråga har för potentialer och 

svagheter. När man har lärt känna en individ då lägger man upp ett handlingsplan utifrån 

individens egna behov och förutsättningar, menar coacherna på Drivet. Detta resultat gå i linje 

med tidigare forskning (Isaksson, Stål, Swedberg, 1993) där den betonar vikten av att ha ett 

gott förhållningssätt och bemötande. Detta i sin tur leder till ett gott samarbete mellan 

grupperna, det vill säga yrkescoacher och deltagare, samt att man framgångsrikt uppnår 

projektets mål.  

 

Vi var även intresserade av att tillämpa kognitiv teori i vår undersökning. Utifrån vårt 

empiriska material vill vi försöka tolka och förstå delar av deltagarnas tankar, känslor och 

handlandet, med hjälp av kognitiv teorin.  Enligt yrkescoacherna på Drivet har en del av dessa 

deltagare relativt dålig självkänsla och självförtroende. Under intervjuprocessen har även vi 

upplevt att en del av dessa individer har en något negativ inställning till samhället och att de 

känner sig svikna av samhället. En anledning som kan ligga till grund för det kan vara deras 

dåliga erfarenheter i deras tidigare liv och i möten med andra institutioner som 

Arbetsförmedlingen. Detta går i linje med Kåver (2006) som menar att människor som har 

upplevt mycket motgångar i sitt liv har en tendens att förlora tron på sig själv och få dåligt 

självkänsla och självförtroende. Alla människor är någon gång negativa i sin syn på saker och 

ting men upplever man mycket negativt i livet finns det risk att man fastnar i en negativ cirkel  

av tankar. Dessa i sin tur kan påverka och begränsa människor i deras utveckling och ge dem 

känslor av värdelöshet, uppgivenhet och sorg.  
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Antonovsky (ref. i Rydén och Stenström, 2000) diskuterar kring huruvida människor löser 

sina problem och menar att det finns två olika sätt att hantera en stressfull situation. En del 

människor har en benägenhet att antingen lägga skulden på sig själv för sitt 

lyckande/misslyckande medan andra förlägger skulden på sin omgivning. Vilken alternativ 

man tillämpar beror på vilket KASAM individen i fråga besitter. Antingen besitter människor 

en inre kontroll där skulden läggs på sin egen oförmåga eller att individen styrs av yttre 

kontroll och förlägger skulden på yttre omständigheterna som samhället eller andra i ens 

omgivning. Uppfattning är att en del av våra informanter styrs av den yttre kontrollen med 

tanke på att de känner att de inte kan påverka sin situation i något större utsträckning. De är 

väl medvetna om att olika hinder som ålder, skador eller brist på utbildning gör det svårare att 

finna ett jobb på en redan hård arbetsmarknad.  

 

Vad vi förstår av de yrkescoacherna berättat så är de väl medvetna om att de arbetslösa 

deltagarna har både positiva och negativa känslor och tankar med sig i bagaget vilket är något 

de måste ta hänsyn till i arbetet med att hjälpa och stödja deltagarna. Mycket av arbetet går ut 

på att stärka och motivera deltagarna samt att uppmuntra dem till att bli mer självständiga, 

initiativrika och ansvarstagande.  
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7. Diskussion 

 

I vår undersökning har vi fått ta del av ett antal människors egna erfarenheter av att vara 

arbetslösa. Inledningsvis vill vi redogöra något om de människor vi träffade och vad de hade 

för bakgrund. Gemensamt för dem samtliga var att de varit långtidsarbetslösa och genom 

arbetsförmedlingen kommit till Drivet i hopp om att lösa sin arbetslöshetssituation.  

 

När vi först träffade våra intervjupersoner upplevde vi några av dem som något reserverade 

och skeptiska. Denna uppfattning fick vi med anledning av att de till en början inte var så 

talföra och tillmötesgående vilket dock ändrades efteråt när vi presenterade oss och berättade 

om våra avsikter. Många frågor bemöttes kort med antigen ett ja- eller ett nej-svar. Ibland gav 

intervjun intryck av att vara mer som ett förhör än som en dialog eller berättelse. Vi förstår att 

en del av dem hade svårt att öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter med omvärlden. 

Att vara arbetslös upplevs av många som en svår belägenhet som är förbunden med en del 

skuld- och skamkänslor vilket kan bidra till att en del ha svårt att prata om det. De har fått 

erfara en hel del negativa saker sedan de blivit arbetslösa med följden att deras inställning till 

saker och ting och andra människor blivit mer negativ. Många av de motgångar som 

människor blir drabbade av under sin livstid kan påverka honom eller henne i utvecklingen 

och sätter sina spår i personen och i personligheten. Många av dem har exempelvis blivit 

slussade från ena aktiviteten till den andre utan det har lett till något större framgång på 

arbetsmarknaden. Mot bakgrund av deras förflutna har vi större förståelse för deras 

reserverande beteende, distansering och skepticism. Vi vill dock påpeka att de flesta av våra 

intervjupersoner inte var svåra att tala med utan tvärtom öppna och mycket kommunikativa. 

 

Vi tycker därför att vi fick bra kontakt med de flesta intervjupersonerna och att intervjuerna 

blev lyckade. Den information vi fick av respondenterna gav oss ett bra underlag för vår 

undersökning och gav en hel del insikter i hur de tänker och agerar som arbetslösa personer. 

Det vi tycker har varit intressant att få kunskaper om är dels de tidigare erfarenheterna men 

även deras intryck av att vara på Drivet. Samtliga av deltagarna uppskattar att yrkescoacherna 

är vänliga och hjälpsamma och de upplever att de som arbetar på Drivet i jämförelse med dem 

som arbetar på Arbetsförmedlingen har ett bättre förhållningssätt till dem. Vi förstår att de  
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uppskattar Drivets verksamhet och att de tycker att det är intressant att ta del av aktiviteterna 

där. För övrigt poängterar de att de är mycket nöjda med det arbete som Drivet uträttar och 

menar att yrkescoacherna gör sitt bästa för att hjälpa dem. De menar att yrkescoacherna på 

Drivet tar sig tid att lyssna och hjälpa dem med de saker de kan.  

 

Vi vill understryka att detta är deltagarnas egna åsikter då vi förstår att Arbetsförmedlingen 

och de enskilda arbetsförmedlarna har en stor arbetsbörda och begränsad med tid att avsätta 

för var och en. Detta faktum och att Arbetsförmedlingen vill att varje arbetssökande försöker 

klara sig själv så mycket som möjligt förstår vi dock ger upphov till ett visst missnöje. 

Yrkescoacherna på Drivet har däremot större möjlighet att sätta sig in i varje enskild 

deltagares situation och utifrån det utarbeta en handlingsplan som förhoppningsvis kan leda 

till ett nytt jobb.  

 

Vi har kommit till dessa slutsatser; Att få de arbetslösa att inse att deras egen insats i 

jobbsökandet är en viktig bit i det yrkescoacharna försöker lära ut. Målet är att bygga upp dem 

successivt i fråga om självförtroende, motivation och att de ska bli mer initiativrika för att 

aktivt kunna söka jobb på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. En del arbetslösa har den 

inställningen att Arbetsförmedlingen eller Drivet har som funktion att ordna ett arbete åt dem 

utan att de behöver anstränga sig själva. Detta tror vi dock är fullt möjligt då vi förstår på de 

deltagare vi intervjuat att de känner att de har förändrats till det bättre i olika avseenden. 

Hälsomässigt menar en del av dem att de mår bättre både fysiskt och psykiskt. Deras 

välbefinnande har ökat bland annat genom att de fått bättre sociala kontakter men även att 

deras förhoppningar om få ett jobb har stärkts. Yrkescoachernas engagemang upplever de som 

mycket värdefullt då de känner att de ge sig tid att lyssna och hjälpa dem på bästa möjliga sätt.   

 

Vi känner att vi har fått mycket större förståelse för de människor vi mött som är drabbade av 

arbetslöshet och att det många gånger finns bakomliggande orsaker vilket gör att människor 

tappar tron framför allt på sin egen förmåga men också tron på att andra kan hjälpa dem.  
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Intervjufrågor till deltagare 

 

Namn  

Ålder 

Skulle du kunna berätta något om dig själv och hur ditt liv är just nu?  

Vad tycker du om Drivet?  

Vilka förväntningar har du på Drivet? 

Hur länge har du varit här på Drivet och vad har du fått göra under den tiden? 

Kan du berätta något om aktiviteterna på Drivet, får du ut något av dem? 

Finns det något du tycker är särskilt bra eller dåligt? 

Känner du att du får bra kontakt med dem som jobbar här? 

Tycker du att du får den hjälp du förväntade dig? 

Var tycker du om att delta i gruppaktiviteter, känns det bra att träffa andra arbetslösa? 

Känner du att du lär dig något nytt? 

Tycker du att du själv har förändrat dig på något sätt, exempelvis skriva bättre CV, kan ta 

egna kontakter, lättare tala med arbetsgivare, provat göra något annat? 

Vad tycker du om arbetsförmedlingen? 

Tycker du att det är någon skillnad på hur AF arbetar mot hur Drivet arbetar?  

Upplever du att du får mer/mindre stöd på Drivet? 

Finns det något som du saknar eller skulle vilja ändra på i Drivets verksamhet? 

Hur länge har du varit arbetslös?  

Hur har du mått under tiden som arbetslös?  

Upplever du att det finns negativa attityder mot arbetslösa? 

Tycker du att det känns svårt att berätta för andra människor att du är arbetslös? 

Vad har du arbetat med tidigare? 

Kan du tänka dig att ta ett annat slags jobb eller börja en utbildning? 

Vilka förhoppningar har du om att få ett jobb? 

Känner du oro inför framtiden (med tanke på jobb, försämringar a- kassa mm)? 

Har du något du själv skulle vilja tillägga?   
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Intervjufrågor till personalen 

 

Namn 

Befattning  

Kan du berätta om vad Drivet är och vad ni gör? 

Vilka kategorier arbetslösa är det ni har här? 

Är de här frivilligt eller är det mer ett krav Arbetsförmedlingen ställer på dem? 

Hur uppfattar ni att deltagarna mår när de kommer hit?  

Hur bemöter ni dem då och hur är ert förhållningssätt sedan? 

Vad är det mer konkret ni gör för att stödja de arbetslösa? 

Hur fungerar kommunikationen coachdeltagare, känner du att du når ut till deltagarna? 

Hur omfattande är det stöd ni kan erbjuda, finns det fall där ni känner att en deltagare 

egentligen behöver mer specialiserad hjälp från exempelvis psykolog? 

Tycker du att ni uppnår de ambitioner ni har och att deltagarna blir mer kunniga och 

motiverade mm? 

Vad ser du som din viktigaste uppgift? 

Har du något du själv skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


