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Sammanfattning  
Uppsatsen utgör en utvärdering av en kommunal arbetsmarknadspolitisk åtgärd/insats 

benämnt Personlig Utvecklings Tjänst (PUT- tjänst, PUT) som riktas till långtidsarbetslösa 

och socialbidragsberoende invandrare i Uddevalla kommun. Åtgärden/insatsen innebär att ett 

visst antal individer erhåller visstidsanställning inom kommunens verksamheter i syfte att 

bland annat få arbetslivserfarenhet i Sverige och referenser. Syftet med studien är att fördjupa 

förståelsen för hur några av de som haft PUT- anställning upplevde den. Deras upplevelser av 

insatsens/anställningens påverkan på livssituationen avseende ekonomi, sociala nätverk och 

aktiviteter samt upplevelsen av bemötandet på PUT- arbetsplatserna ställs i centrum. Sålunda 

fokuseras de intervjuades resonemang kring sin livssituation beträffande övergången från 

socialbidragstagande och långtidsarbetslöshet till visstidsanställning och egenförsörjning 

genom insatsen PUT. Studien undersöker också huruvida de intervjuade utökat sitt sociala 

nätverk till att inkludera fler personer med svensk bakgrund medelst PUT- anställningen. 

Även de intervjuades upplevelser av PUT och dess betydelse i vägen mot integration i 

arbetsmarknaden lyfts fram. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 10 personer som haft 

PUT- tjänst med ambitionen att kunna uppnå syftet med studien. I intervjuerna framkom att 

informanterna upplevde tidsperioden de hade PUT som positiv med särskild betoning på att 

deras ekonomiska situation förbättrades avsevärt. I syfte att bibehålla eller utöka olika former 

av kapital, använder informanterna olika strategier och de framför upplevelser av 

stigmatisering och distinktioner av varierande slag. I analysen av resultatet, förenas Bourdieu 

(1999), Goffman (1972) och Elias och Scotson (1999). Flera konstateranden görs i 

diskussionsavsnittet och slutsatsen att behov att genomföra vissa förändringar av insatsen 

dras, varför det i uppsatsen också lämnas förslag på hur PUT skulle kunna förändras i syfte att 

få ännu kraftigare och bättre slagkraft på arbetslösheten bland socialbidragstagande och 

långtidsarbetslösa invandrare. I detta sammanhang refereras också till den tidigare forskning 

som presenteras i uppsatsen, vilken behandlar problemområdet invandrare och deras 

inkludering/exkludering från arbetsmarknaden på grund av deras grupptillhörighet.  

 

Nyckelord: Personlig Utvecklings Tjänst, arbetsmarknadspolitiska åtgärder  /  insatser, 

invandrare, inkludering  /  exkludering, utanförskap, arbetsmarknad, etablering på 

arbetsmarknaden, kommunal arbetsmarknadspolitik. 
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Summary 
The essay is an evaluation of a local government action to promote employment / operation 

called Personlig Utvecklings Tjänst/PUT-tjänst, PUT (Personal Development Employment / 

PUT- employment) directed to long-term unemployed and welfare dependent immigrants in 

Uddevalla Municipality. The action / operation means that a certain number of individuals 

receive fixed temporary employment inside the municipality's operations/activities in order to, 

inter alia, get work experience in Sweden and references. The purpose of this study is to 

deepen the understanding of how some of those who have had PUT employment experienced 

it. Their experiences of the local government action / employment and its impacts on living 

conditions, in economic, social networks and activities, and experience of the encounter on 

the PUT workplaces is targeted. The focus is on the interviewees discussions about their lives 

about the transition from welfare dependency and long-term unemployment to fixed-term and 

self-sufficiency through the action PUT. The study also examines whether the respondents 

expanded their social networks to include more people with Swedish background through the 

PUT employment. Also the interviewees' experiences of the PUT and its importance in the 

road to integration into the labor market are highlighted. Qualitative interviews were 

conducted with 10 people who had PUT employment with the ambition to achieve the aim of 

the study. The interviews revealed that respondents felt the time period they had PUT- 

employment to be positive with special emphasis on their economic situation improved 

considerably. In order to maintain or expand various forms of capital, the respondents use 

different strategies and they express experiences of stigma and distinctions of various kinds. 

The analysis of results, combined Bourdieu (1999), Goffman (1972) and Elias and Scotson 

(1999). Several conclusions were made in the discussion section and settled that the need to 

implement certain changes in operation is necessary. Therefore, the paper also contains 

proposals on how the PUT could be changed in order to get even stronger and better clout in 

unemployment among welfare dependency and long-term unemployed migrants. In this 

context is also referred to the previous research presented in the paper, which deals with the 

problem area immigrants and their inclusion / exclusion from the labor market because of 

their group affiliation. 

Keywords: Personal Development Employment, labor market policy measures / actions, 

migrants, inclusion / exclusion, alienation, labor, establishment on the labor market, local 

labor market policies.                                                      
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Förord 

Utan informanternas frivilliga medverkan i studien, hade den inte kunnat genomföras. Stort 

tack för er hjälp alla tio! Tack för att ni hittade tid för genomförandet av intervjuer! Ett stort 

tack vill jag rikta till Helene Albertsson på Arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla för ett 

gott och effektivt samarbete. Tack Helene för alla gånger du bistod mig med eftersökt 

information, men också för ditt sätt att tala om PUT, vilket väckte intresse för fortsatt 

engagemang och beslutet att göra en utvärdering! 

 

Uppsatsen avslutar ett års heltidsstudier på Magisterprogrammet i sociologi vid Högskolan i 

Halmstad. Denna tid har varit mycket lärorik och synonymt med ständiga tentamina . Sålunda 

framgår att utbildningen ställt höga krav på disciplin och stort engagemang på studenter, men 

också på lärare. Därför vill jag rikta ett särskilt tack till Åke Nilsén, som också varit min 

handledare i examensarbetet. Tack Åke! Tack för ditt intresse i mitt uppsatsarbete, det 

betydde mycket!  

 

Underförstått har utbildningen stulit mycket engagemang från andra sfärer i mitt liv. Mina 

föräldrar Hajrullah och Sevdi Bahtiri samt min syster Merita Bejta har flertalet gånger gett 

bidrag till möjligheten att kunna bedriva mina studier och färdigställa examensarbetet i tid 

genom barnpassning och annan hjälp. Ett varmt och hjärtligt tack för det! Utan Er hjälp hade 

det varit svårare och det hade säkerligen tagit mer tid. Min störta tacksamhet här vill jag rikta 

till mina föräldrars ansträngningar att göra mig driftig genom att oupphörligen motivera under 

hela livets gång och stimulera till utveckling i min person, men framförallt tack för Ert stöd 

under den tidsperiod jag tillägnade examensarbetet. Tack ”Balok” och ”Nana” och mina 

syskon; Shqipe, Merita, Fitim, Fitore, Kujtim, Leonora och Nderim, som alla på sitt säregna 

sätt medverkat i att jag blivit en individ som aldrig ger upp. Är det något jag vill föra vidare 

till mina ögonstenar Blina och Blini, så är det Ert sätt att visa att familjen är viktigast genom 

att ställa upp i våt och torrt!   

 

Min man och bättre hälft, Fatmir Ibishi, är en av de mest omtänksamma och hjälpsamma 

individer som finns i mitt liv. För det är jag mycket glad och tacksam! Tack Fatmir för det 

stöd du givit mig genom studierna och föreliggande examensarbete! Tack för att du gav mig 

utrymmet att färdigställa examensarbetet i tid genom att nästan hela tiden själv skötta 
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hushållet och barnen och dessutom ordna så att jag kunde ha lugn och ro samt möjlighet att 

återhämta mina krafter!  

 

Mina barn Blina och Blini är de värdefullaste av alla gåvor jag fått i livet och för dem är jag 

evigt tacksam! Därför tillägnar jag examensarbetet dem och minnet av Blinas besvikelse över 

mammas nästan ständiga sittande framför datorn eller sittande någon annanstans med huvudet 

nedböjt över böcker eller papper det senaste året och uttrycket ”När ska du sluta dina dumma 

läxor?” mitt i en intensiv fas i uppsatsarbetet.  Nu Blina! Nu kan vi leka mer tillsammans och 

jag gottar mig i att framöver kompensera Dig och Blini för alla gånger Ni var tvungna att ha 

en trött och ibland även grinig mamma! Vi börjar med en resa till vackra Kosova och njuter 

av sommaren där tillsammans – utan att jag måste ”göra läxor hela tiden”! Mami ju thot: Ju 

dua sa s´ka më! 
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1. Inledning 
När jag började fundera på vad mitt examensarbete ska handla om, kretsade mina tankar 

mycket kring arbete och invandrare. Jag kom att tänka på hur en del invandrare jag känner 

berättar för mig att de inte lyckas hitta jobb, trots väldiga ansträngningar. De säger att jag är 

duktig som studerar på högskolan, vilket de menar underlättar vägen mot erhållandet av en 

anställning. Ofta låter det ungefär så här: ”Vad bra att du läser på högskolan, du kommer få ett 

bra jobb, medan vi kanske får leva på socialbidrag hela livet eller i bästa fall få det jobb som 

svenskar inte vill ha”. Det här cirkulerade i mitt huvud och jag såg det som ett tecken på vad 

jag borde fokusera på i mitt examensarbete. Jag blev nyfiken på hur man i den kommun jag är 

bosatt i, Uddevalla kommun, arbetar för att stötta invandrare som kommit hit i vuxen ålder i 

vägen mot integration i arbetslivet. Därför fick jag idén att rikta ett email till 

Arbetsmarknadsavdelningen, där jag erbjöd mig att göra uppsatsen i samarbete med dem, ifall 

det fanns något de ville få studerat. Svaret blev positivt. Chefen för 

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) skrev att Uddevalla kommun har en 

arbetsmarknadspolitisk insats som heter Personlig Utvecklings Tjänst (PUT), som riktas mot 

långtidsarbetslösa, socialbidragstagande invandrare. Denna insats är avsedd att underlätta 

etableringen på arbetsmarknaden eller uppmuntra till vidare studier för denna grupp. AMA 

ville gärna göra en utvärdering av insatsen och gav mig så att uttrycka det ”fria händer” att 

forma den som jag vill själv. De sade att allt studerande beträffande PUT är av intresse. 

Sålunda väcktes engagemanget att titta på insatsen närmare, för att se om det finns något jag 

finner intressant att studera genom en sociologisk synvinkel.  

Det är allmänt erkänt i vårt land att arbetslösheten bland utrikesfödda är högre än bland de 

infödda och likaså kostnaderna för de bistånd dessa måste få, då de inte kan försörja sig själva 

genom lönearbete. Enligt mången forskning exkluderas invandrare från arbetsmarknaden (se 

Neergaard, 2006). Att vara arbetslös innebär att man är avskärmad från en stor och mycket 

viktig del av samhällslivet. Bolinder (2006) definierar lönearbete som något som i det 

moderna samhället har en central roll. Det är en länk mellan individ och samhälle som 

värderas högt av alla i allmänhet och av arbetslösa i synnerhet. Således innebär arbetslöshet 

för de allra flesta att befinna sig i en situation som inte är önskvärd, menar Bolinder vidare 

och jag ansluter mig till detta förhållningssätt i betraktelsen av begreppet arbete, eftersom häri 

inbegrips ett utanförskap orsakat av arbetslöshet. För gruppen invandrare beskrivs detta 

utanförskap i termer av rasifierad exkludering från arbetsmarknaden av Neergaard (2006).  
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Efter informationssökning om insatsen PUT och Uddevalla kommun, fann jag att 

utanförskapet bland invandrare är stort och behovet av integration minst lika stort. I syfte att 

motverka utanförskapet för arbetslösa invandrare som lever med ekonomiskt bistånd 

(socialbidrag), har den arbetsmarknadspolitiska insatsen PUT således utformats. Denna insats, 

som initialt var ett projekt, innebär att invandrare som varit långtidsarbetslösa och är 

socialbidragstagare, kan få tillfällig anställning inom kommunens verksamheter, där det 

föreligger personalbrist och framtida rekryteringsbehov samt utbildningsmöjligheter.  Den 

tillfälliga anställningen erbjuds till 15 personer per år, varar längst ett år, är A- kasse 

grundande och genererar arbetslivserfarenhet, avtalsenlig lön som också utgår från en lönebox 

som styrs av ålder, arbetstiden är förlagd på dagtid, det generar semesterersättning samt 

referenser (www.uddevalla.se och AMA, 2011).  

Så fort jag blev upplyst om PUT och dess syfte, fängslades jag av den och mina sociologiska 

glasögon får mig att se ett problemområde som utgörs av utestängning av invandrare från 

arbetsmarknaden (långtidsarbetslöshet) och dessas försörjning. Utanförskapet som förknippas 

med exkludering från arbetsmarknaden baserat på invandrarskap/etnisk bakgrund, kopplas till 

ekonomisk förlust, men även till mistande av flera andra viktiga sociala rättigheter enligt de 

los Reyes (2006). 

Mot bakgrund av detta, väcktes flera frågor och önskan att få ta del av hur de som haft PUT- 

anställning upplevde densamma. Därför bestämde jag mig för att genomföra en studie och 

anta de PUT- anställdas perspektiv i den, eftersom min mening är att en betydelsefull 

utvärdering utgörs av en sådan som utgår från de som berörs av den mest. I detta fall innebär 

det att de PUT- anställda genom sitt eget perspektiv i fråga om utvärdering av insatsen, kan 

bidra med den mest värdefulla informationen härvidlag. Därför är ambitionen i uppsatsen, 

som framöver även betecknas studie och/eller utvärdering, att lyckas fånga och presentera de 

PUT- anställdas synvinkel gällande PUT, för att sedan analysera och diskutera utifrån mina 

sociologiska glasögon.   

2. Syfte, avgränsning och frågeställningar 
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för hur några av de som haft PUT- tjänst 

upplevde den. Eftersom 15 personer per år får PUT- anställning och uppsatsen måste 

färdigställas inom relativt kraftigt inskränkt tidsutrymme, måste urvalet avgränsas. Enligt 

information från Arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla behandlade den senaste internt 

http://www.uddevalla.se/
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genomförda utvärderingen av PUT dess utfall för de som var PUT- anställda åren 2006 och 

2007. Därför beslutade jag, utan påverkan från AMA, att de som hade PUT- anställning 

nästkommande år, alltså år 2008 (19 personer sammanlagt, då brytpunkten för ”ett år” inte 

följer kalenderåret) får bli de vars upplevelser ställs i centrum i uppsatsen, med motiveringen 

att dessa hunnit avsluta sin PUT- anställning och reflektera över den. Således blir det också 

möjligt att upprätthålla en kontinuitet i utvärderingen av insatsen PUT hos AMA, även om 

något sådant önskemål inte lämnats från AMA. Sedan tänker jag också att de som haft PUT- 

anställning ännu längre tillbaka i tiden kan ha svårare att minnas den tidsperiod de var PUT- 

anställda i samma utsträckning som de utvalda. Fokus riktas mot de PUT- anställdas 

upplevelse av insatsens/anställningens påverkan på livssituationen avseende ekonomi, sociala 

nätverk och aktiviteter samt upplevelsen av bemötandet på PUT- arbetsplatserna. Beträffande 

sociala nätverk är jag särskilt nyfiken på huruvida det utvidgats till att omfatta fler personer 

med svensk bakgrund eftersom PUT- anställningen medger att de anställda får tillfälle att 

träffa och lära känna fler personer med svensk bakgrund. Genom en kvalitativ studie vill jag 

således ta reda på hur de som hade PUT- tjänst 2008 resonerar kring sin livssituation avseende 

övergången från socialbidragstagande och långtidsarbetslöshet till visstidsanställning och 

egenförsörjning genom insatsen PUT.  Följaktligen är frågeställningarna:  

 Hur upplevde de som hade PUT år 2008 att den tillfälliga anställningen påverkade 

deras livssituation avseende ekonomi, sociala nätverk och sociala aktiviteter? Hur 

förändrades situationen? Har deras sociala nätverk utvidgats till att inkludera fler 

personer med svensk bakgrund genom de nya kontakterna på PUT- arbetsplatserna? 

 Hur upplevde de som hade PUT år 2008 den tillfälliga anställningen och vilken 

betydelse tillskriver dem denna insats i strävandet mot anställning/integration i 

arbetslivet? Hur blev de bemötta på PUT- arbetsplatserna och erhölls några referenser?  

3. Disposition 
I nästkommande avsnitt medvetandegörs förförståelsen till studiens tema. Därefter beskrivs 

bakgrunden till studien, där läsaren ingående görs förtrogen med historik om invandrare i 

Sverige med betoning på arbetsmarknaden, socialbidragstagandet bland invandrare med mera. 

Även den arbetsmarknadspolitiska insatsen PUT, som genom studien är föremål för utredning 

presenteras detaljerat, med dess historik inkluderad. I därefter kommande avsnitt ges en 

presentation av tidigare forskning som berör problemområdet och handlar således om 
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invandrares exkludering från arbetsmarknaden samt om upplevelser av socialbidragstagande. 

Sedan kommer teoriavsnittet, där det redogörs för relevanta begrepp utdragna ur Goffman 

(1972) teori om stigma, Bourdieu (1999) teori om kapitalarter och habitus samt Elias och 

Scotson (1999) teori om hur maktskillnader mellan etablerade och outsiders vidmakthålls. I 

nästkommande redogörs för studiens metodologiska resonemang och använda 

forskningsmetoder. Sedan redovisas den empiriska studiens resultat genom teman som 

redovisas med utgångspunkt från de frågor som ställts och begreppsteorierna som utvalts. I 

analysavsnittet följs ungefär samma mönster. Ytterligare analys görs i diskussionsavsnittet, 

där resultatet ställs mot tidigare forskning och slutsatser dras. Följaktligen görs flera 

konstateranden och i nästkommande avsnitt lämnas förslag på förändringar av insatsen PUT 

mot bakgrund av resultatet och analysen. Avsnittet därefter innehåller ett slutord och följs av 

nästkommande rubrik där förslag till vidare forskning lämnas. Referenser kommer därefter, 

följt av bilagor.  

4. Förförståelse 
Alvesson och Sköldberg (2008) håller före att förförståelse handlar om forskaren och dennes 

subjektivitet. Följaktligen innebär detta att mina sociologiska glasögon kan färgas av min 

förförståelse till studiens tema. Jag har själv invandrat i landet och känner flera andra 

invandrare som enligt inledningen till uppsatsen berättar om sina problem med att lyckas 

etablera sig på arbetsmarknaden. Således vill jag här poängtera att den tolkning som görs i 

studien baseras på min subjektiva tolkning av empirin och hur jag uppfattar problemområdet. 

Ändock är ambitionen att lyfta fram de intervjuades perspektiv, så som jag personligen 

begriper det. 

5. Bakgrund  
I föreliggande avsnitt återges en kortfattad historik kring invandrare i Sverige och den 

problematik som föregått skapandet av den arbetsmarknadspolitiska insatsen PUT; 

arbetslöshet och socialbidrag/försörjningsstöd. Således framställs initialt en historik gällande 

invandrare med betoning på arbetsmarknaden. Sedan beskrivs problematiken med 

arbetslöshet och socialbidragstagande bland invandrare på en riksnivå, för att därnäst 

trappas ner till en lokal nivå. Detta följs av en mer ingående beskrivning av Uddevalla 

kommuns vision mot hållbar utveckling, Arbetsmarknadsavdelningen och uppkomsten av den 

arbetsmarknadspolitiska insatsen PUT.  Eftersom uppsatsens art är sådant att dess empiri 
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kunnat insamlas medelst ett samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla 

kommun, är det nödvändigt att göra läsaren förtrogen med denna information.     

5.1 Invandrare – en historik med fokus på arbetsmarknaden 

Enligt Höglund (2002) har Sverige aldrig i strikt mening varit ett etniskt homogent land. 

Höglund beskriver i sin artikel ”Invandrarna och arbetsmarknaden” hur invandringen i landet 

sett ut genom historien. Författaren håller före att invandring och mindre eller större 

folkomflyttningar varit vanligt förekommande ända sedan inlandsisen började dra sig tillbaka 

för ungefär 10 000 år sedan. Dock tillägger densamme att den tidiga invandringen inte hade 

något större format. I det område som motsvarar dagens Sverige utgjorde invandrare ungefär 

2-3 procent av befolkningen vid mitten av 1600- talet. Det var först under slutet av 1980- talet 

och början av 1990- talet som invandringen ökade avsevärt och fick ett omfattande format då 

flyktinginvandringen växte kraftigt på grund av konflikterna i Mellanöstern och på Balkan. 

Inom denna tidsperiod invandrade ungefär 30 000 flyktingar och anhöriga varje år. 1994 kom 

över 70 000 personer från det snabbt sammanfallande Jugoslavien (Höglund, 2002).  Eriksson 

(2011) håller före att ungefär 2, 9 miljoner människor har invandrat i landet sedan 1945. 

Samtidigt har 1, 6 miljoner utvandrat enligt Eriksson. 

Vidare håller Höglund före att invandringen historiskt ofta haft förgivet tagna samband med 

näringsverksamhet och arbete. De erfarenheter och det kapital som många av invandrarna 

medförde hit, har spelat en mycket betydelsefull roll för landets ekonomiska och kulturella 

utveckling. Ytterligare andra invandrare har företrädesvis bidragit med sin arbetskraft. 

”Oavsett vilket, har olika invandrargrupper överlag givit viktiga bidrag till vårt lands 

ekonomiska och kulturella utveckling” (Höglund, 2002, s. 402). Dock har invandrare och 

flyktingar under den senare av 1980- talet och under 1990- talet haft en svagare anslutning till 

svensk arbetsmarknad, till skillnad från många tidigare perioder (Höglund, 2002). 

Enligt Eriksson (2011), drabbades utrikesfödda mycket hårt av 1990- tals krisen (en 

ekonomisk kris som drabbade landet). Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och 

utrikesfödda var i storleksordning 20 procentenheter. Sysselsättningsgapet i sysselsättning 

mellan dessa två grupper är fortfarande betydande även under 2000- talet. Utrikesfödda lyckas 

betydligt sämre med etablering på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge. 

Sysselsättningsgraden var högre för utrikesfödda än för inrikes födda fram till början av 1970- 

talet. Detta, menar författaren, kan förklaras av att många hade jobb som väntade när de kom 
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hit. Dock förändrades situationen från 1970- talet till att innebära att de utrikesfödda alltid 

haft en lägre sysselsättning i jämförelse med de inrikes födda (Eriksson, 2011). 

Behtoui (2006) håller före att vi i Sverige har en lag som ställer krav på arbetsgivare att 

anmäla lediga platser till Arbetsförmedlingen. Ändock visar empiriska studier enligt Behtui 

att sociala nätverk har stor betydelse för rekryteringar även på den svenska arbetsmarknaden. 

I sammanhanget refererar Behtui till tidigare studier där det framkom att svenska arbetsgivare 

i hög utsträckning, ungefär 65 %, använder informella kanaler för arbetskraftsrekryteringar.  

Behtoui (2006) undersöker rekryteringskanaler och deras effekt på den svenska 

arbetsmarknaden. Denna undersökning visar, enligt Behtoui, att sannolikheten för en 

invandrare att använda informella rekryteringskanaler är 19 % lägre än för de infödda. 

Behtoui ser också skillnader i lön hos infödda och invandrare. Han menar att en del 

invandrare uppvisar en tendens att ha lägre lön än de infödda. Han har så som åsikt att det inte 

är rekryteringskanal per se som är viktigt. Det som är viktigt är det värde som funnits i den 

sociala kontakten som är av betydelse (en svensk kontakt väger mer och genererar bättre 

resultat än en invandrare). Invandrares lägre sysselsättningsnivå kan möjligtvis förklaras av 

att de inte har så stora möjligheter att använda informella rekryteringskanaler. Detta gäller om 

utgångspunkten är att individens sociala nätverk gör övergången till anställning lättare. När 

vissa invandrare använder sina kontakter/sitt sociala nätverk i rekryteringar, vilka består av 

andra invandrare som ofta arbetar inom yrken med lägre status, är de förlorare då dessas 

sociala nätverk saknar resurser i sig (Behtoui, 2006).     

5.2 Socialbidrag  

Dahlberg och Edmark et.al. (2009) håller före att socialbidragstagande följer arbetslösheten. 

(För en utförligare beskrivning av socialbidrag och hur normen för vad som är skälig nivå 

fastställs, se Bilaga 4). År 2008 tillhörde ungefär 400 000 individer i landet ett hushåll som tar 

emot socialbidrag/försörjningsstöd. Bland några grupper som i större utsträckning är beroende 

av socialbidrag är utrikesfödda en som utmärker sig.  Det långvariga socialbidragstagandet (6 

månader eller mer) kostar avsevärt mer än det kortvariga, eftersom de flesta med långvarigt 

bistånd inte kombinerar en låg inkomst med bidrag, utan saknar helt löneinkomster. Dessa 

utgör en minoritet av alla hushåll som har socialbidrag, men står ändock för mer än hälften av 

kostnaderna för socialbidragssystemet. Många av socialbidragstagarna i landet sett till andel 

är svenskfödda, ensamstående utan barn eller över 40 år. I förhållande till sin andel av 

befolkningen är utrikesfödda (detta gäller särskilt födda utanför Västeuropa, Nordamerika och 
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Oceanien) en av de grupper som är överrepresenterade som socialbidragstagare (Dahlberg och 

Edmark et.al., 2009).  

5.3 Invandrare, arbetslöshet och socialbidrag – läget i Uddevalla  
Utav Uddevalla kommuns samtliga invånare (ca 51000) år 2007, är 89 % födda i Sverige, 

medan resterande är födda i andra länder (Hälsopolitiska rådet, 2009). 

Uddevalla är en kommun med fler arbetslösa än rikets snitt (1, 5 % högre) och arbetslösheten 

bland invånarna är ojämnt fördelad. Av samtliga i åldern 16-64 år, var 3,8 % arbetslösa år 

2008, medan siffran för utrikesfödda är betydligt högre; av utrikesfödda i åldern 16-64 år är år 

2008 8, 0 % arbetslösa (Hälsopolitiska rådet, 2009).  

Vidare levde år 2006 många barn i Uddevalla i ekonomiskt utsatta hushåll. Med dessa hushåll 

avses hushåll med låg inkomst, under normen för socialbidrag eller hushåll som fått 

socialbidrag minst en gång om året. Andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i riket år 2006 

var 11,8 %, medan andelen i Uddevalla kommun under samma år var 10, 4 %. Av de 

sistnämnda var 4, 5 % med svensk bakgrund, medan 32, 4 % var med utländsk bakgrund. 

Således konstateras att skillnaderna mellan barn med utländsk bakgrund och barn med svensk 

bakgrund är större i Uddevalla än i länet och riket (Hälsopolitiska rådet, 2009).  

5.4 Uddevalla kommun och Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
År 1498 blev Uddevalla en stad och idag bor ungefär 51 800 människor i kommunen. Dess 

landskapsblomma är kaprifol och landskapsdjuret är säl. Kommunens vision är ”Uddevalla 

kommun, hjärtat i Bohuslän, där människor växer och erbjuds god livskvalitet” 

(www.uddevalla.se). 

Visionen anger kommunens önskade läge till år 2020. Den presenterar en gemensam 

viljeriktning för hur kommunen ska utvecklas fram till 2020 I den uppges kommunen ha 

lyckats bland annat när alla kunder/medborgare känner sig stolta, trygga, delaktiga och ges 

möjlighet att visa egen handlingskraft. Bland annat genom att motverka utanförskap och 

skapa delaktighet för alla. Kommunen uppges ha lyckats med utveckling när människors 

behov och efterfrågan styr mot hållbar utveckling. Genom att bland annat arbeta för ett 

hållbart samhälle med mångfald och stimulera livslångt lärande, högre utbildning och 

forskning uppnås målet med utveckling (www.uddevalla.se). 

Ett led i arbetet med uppnåendet av det önskade läget till 2020 är 

Arbetsmarknadsavdelningens/AMA:s verksamhet, som bedrivs genom 
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arbetsmarknadsåtgärder, integrationsarbete, insatser för ungdomar och rehabiliteringsinsatser. 

De arbetsmarknadspolitiska insatser kommunen är inblandad i samordnas och genomförs av 

AMA (www.uddevalla.se). För en utförligare beskrivning av Uddevalla kommuns 

organisation med utgångspunkt från AMA:s placering i organisationshierarkin, se Bilaga 1. 

AMA bedriver arbetsmarknadsverksamhet som syftar till att få kommuninvånarna att känna 

sig delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft. Verksamheten riktas mot 

kommuninvånare i åldern 16-64 år som deltar i olika program Arbetsförmedlingen bestämmer 

över. Dessutom anordnar kommunen även egna program och ett exempel på det är 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden (PUT, PUT- tjänst) Personlig Utvecklings Tjänst 

(www.uddevalla.se). Det är denna insats som är föremål för utvärdering i uppsatsen genom 

syftet att fördjupa förståelsen för hur de som var PUT- anställda år 2008 upplevde sin PUT- 

tjänst. Därför ges nedan en beskrivning av hur PUT uppkom genom redogörandet av den 

hemställan som genererade projektstarten för PUT, samt hur det ser ut idag. 

5.5 Hemställan om projektstart 
Den 5 maj 1998 riktade projektet ”Navet” en hemställan till NAU, där utskottet föreslogs att 

bland annat anvisa medel för visstidsanställningar under året 1998 och att ge i uppgift 

Närings- och arbetsmarknadsförvaltningen att i samråd med ”Navet” (beskrivs längre fram i 

texten), Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna detaljutforma och samordna 

verksamheter. Bakgrunden till denna hemställan var önskan att skapa sysselsättningsinsatser 

på ett bostadsområde i Uddevalla som heter Dalaberg. I hemställan beskrivs Dalaberg som 

den stadsdel som ger plats åt störst andel utsatta hushåll. Ungefär hälften av Dalabergs 

invånare beskrivs som invånare med utländsk bakgrund och andelen arbetslösa och 

socialbidragsberoende uppgår i stadsdelen till 40 %. 

I syfte att uppmuntra och underlätta de boendes delaktighet och engagemang, öka 

sysselsättningen, motverka segregation och utanförskap samt utveckla samverkansformer 

mellan verksamheter på Dalaberg har kommunen tagit initiativ till ett utvecklingsarbete. Cirka 

400 anställda inom kommun, landsting och kommunens bostadsföretag har enligt författaren 

till hemställan sin arbetsplats beläggen på Dalaberg. 

”Navet” beskrivs som en grupp som utgörs av de verksamhetsansvariga för kommunens, 

landstingets och det kommunala bostadsföretaget Uddevallahems samt närpolisens 

verksamheter på Dalaberg.  Syftet med Navet uppges vara att skapa förutsättningar för samtal 

http://www.uddevalla.se/
http://www.uddevalla.se/
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och samarbete medelst bildandet av grupper som träffas för att arbeta med gemensamma 

frågor. Dessa personer har som tidigare nämndes sin arbetsplats på Dalaberg och i Navets 

träffar framkom att det finns behov att utveckla bland annat personalens kunskaper. Genom 

att bereda tillfällig sysselsättning inom områdets verksamheter till boende på Dalaberg, vilka 

ofta har invandrarbakgrund, kan dessa göra stor nytta beträffande kulturkompetens och 

språkkunskaper med mera. Sådana anställningar understödjer stärkandet av de lokala 

nätverken. Det medverkar till att hyresgäster i området med stort nätverk och initiativkraft 

deltar i områdets utveckling och bor kvar där (30 % av hushållen på Dalaberg uppges flytta 

under ett år). Dessutom uppgivs dessa anställningar kunna ge bidrag till underlättandet av 

arbetet med att göra de boende delaktiga i utvecklingen av verksamheterna.    

Vidare skriver Navet i hemställan riktat till NAU att det är viktigt att uppmärksamma att 

personalens sammansättning inom kommunens verksamheter inte speglar 

befolkningssammansättningen i stort. Personer med invandrarbakgrund är mycket kraftigt 

underrepresenterade och det finns en stor dominans av kvinnor i verksamheterna. Genom de 

nämnda visstidsanställningarna som önskas skapas, blir det också möjligt att få in fler män i 

flertalet verksamheter som domineras av kvinnor. Därutöver nämns också att kommunens 

framtida nyrekryteringsbehov gynnas. ”För att komma till rätta med den kraftiga 

underrepresentationen av personal med invandrarbakgrund i kommunens verksamheter krävs 

att personer med invandrarbakgrund ges tillfälle att visa vad deras speciella kompetens och 

erfarenheter kan tillföra verksamheterna” (Hemställan, 1998, s. 3). 

Sålunda föreslår Navet att Uddevalla kommun erbjuder boende på Dalaberg tillfällig 

anställning inom kommunens, landstingets och Uddevallahems verksamheter. Genom detta 

skapas en insats som har följande syften: 

 ett personalpolitiskt syfte att förbereda en framtida nyrekrytering som bättre speglar 

mångfalden i befolkningssammansättningen, 

 ett verksamhetsutvecklande syfte att höja kvaliteten i befintliga verksamheter och att 

öka de boendes delaktighet, 

 ett arbetsmarknadspolitiskt syfte att ge långtidsarbetslösa möjligheter att komma in på 

den svenska arbetsmarknaden 

 ett bostadssocialt syfte att stärka nätverken och utveckla levnadsförhållandena för de 

boende på Dalaberg (Hemställan, 1998, s. 4). 
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Vidare uppges i Hemställan att försörjningsstödet (socialbidragsberoendet) minskar för den 

anställde genom inkomsten som den tillfälliga anställningen ger. Denna inkomst kvalificerar 

också för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Om kommunen anställer 25 personer/år 

gör kommunen teoretiskt en ekonomisk vinst efter tre år och det tillkommer en rad sociala 

vinster för de visstidsanställda, förutom att kommunen i sina verksamheter får tillgång till 

språk- och kulturkompetens.  

Sedan uppges att andra kommuner, så som exempelvis Jönköpings kommun, redan har 

liknande insats. Kostnaderna för kommunen består av hälften av den totala kostnaden, medan 

Arbetsförmedlingen står för resterande. 

5.6 Hemställan godkänns  
1998-10-06 beslutade NAU att medge Arbetslivsenheten (numera AMA) att erbjuda 

tidsbegränsade anställningar av arbetssökande med försörjningsstöd. Således kom 

verksamheten med sysselsättningsskapande åtgärder på Dalaberg igång våren 1999 och sedan 

hösten 1999 bedrivs den i fullskala. Anställningen betecknas PersonligUtvecklingsTjänst – 

PUT (Anteckningar på Arbetslivsenheten(AMA) 2000-02-21). 

Socialförvaltningen svarade positivt till PUT- projektet med målsättningen att medlemmarna i 

projektet bland annat upplever ökad livskvalitet och en annan målsättning är ett självständigt 

liv för den enskilde (Dokument hämtat på AMA).  

5.7 PUT i dagsläget 
Sedan dess har PUT utvecklats ytterligare enligt AMA och det har uppdaterats flertalet 

gånger. Till exempel kan kommunens invandrare, oavsett var i kommunen de bor, som 

uppfyller följande kriterier söka om PUT- anställning: 

 den sökande skall vara invandrare och över 25 år. 

 Den sökande skall ha varit beroende av försörjningsstöd i minst 6 månader och/eller 

bedömas ha ett långvarigt behov av försörjningsstöd.  

 Den sökande ska vara arbetssökande. 

 Den sökande ska primärt inte ha någon planering att delta i annan 

arbetsmarknadsåtgärd. 

 Den sökande ska ha SFI- intyg/betyg (Svenska För Invandrare) och kunna samtala på 

svenska utan tolk. (Socialsekreteraren gör en första bedömning). 

 Den sökande ska ha ett genuint intresse för den specifika tjänsten som den har sökt. 
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 Den sökande skall inte erhålla ersättning från A- kassa, men kan ha Alfa- kassa. 

 Den sökande ska lämna in ansökan med betyg, SFI- betyg, personligt brev och 

fullmakt 

 Ej vara inskriven på AF- Rehab (individuell prövning i så fall). 

 Individen ska ha möjlighet och vilja att ta sig vidare efter PUT- tjänsten. 

 Ej ha fullgjort 3- årigt svenskt gymnasium. 

Sammanfattningsvis kan sägas att målet med PUT idag är att bryta mönstret för 

långtidsarbetslösa invandrare som har svårt att på egen kraft komma in på arbetsmarknaden. 

Det ger en möjlighet att få arbetslivserfarenhet och referenser i syfte att underlätta vidare 

gången till utbildning eller arbete efter anställningens slut.  Det söks i konkurrens med andra 

sökande, likt ett vanligt arbete. (För beskrivning av arbetsgången för att få in nya arbetsplatser 

för PUT- tjänster, se Bilaga 2.). Stödet ”Nystartsjobb” utnyttjas där det är möjligt i 

finansieringen av PUT- tjänsterna i dagsläget (För beskrivning av Nystartsjobb, se Bilaga 3.). 

6. Tidigare forskning 
Citatet nedan illustrerar utanförskapets innebörd och tillika vikten av att 

inkluderas/integreras/etableras på arbetsmarknaden. 

 

Att ställas utanför arbetslivets murar innebär inte bara att stängas ute från konsumtionsmöjligheter, 

trygghet och valmöjligheter. Det innebär också att berövas ett livssammanhang, delaktighet i 

samhällslivet, berättigande till samhällsresurser och förutsättningar för ett fullvärdigt 

medborgarskap (de los Reyes, 2006, s. 10). 

 

I det följande ges en översikt kring tidigare forskning om invandrares läge på 

arbetsmarknaden med betoning på exkludering/inkludering, vad det innebär och dess utfall. 

Dessa är utvalda därför. Efter det fokuseras en doktorsavhandling som betonar upplevelser 

av socialbidragstagande bland unga vuxna med etableringsproblem (långtidsarbetslösa). 

Avhandlingen ges utrymme här då den fokuserar liknande fenomen som de intervjuade i 

uppsatsen.  
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6.1 Beskuret medborgarskap och inkludering/exkludering i 

arbetsmarknaden  
Schierup (2006) definierar begreppet exkludering eller social uteslutning som ett beskuret 

medborgarskap. Det ses som ett tillstånd som karaktäriseras av ett systematiskt (i olika hög 

grad permanent) förnekande av ett minimum av ekonomiska, politiska och sociokulturella 

resurser. Dessa resurser är erforderliga möjligheter i upprätthållandet av en socialt acceptabel 

tillvaro i ett samhälle. Likväl handlar det om fullvärdigt medlemskap i betydelsen deltagande i 

samhället som en fullvärdig medlem av det.  Således inbegrips i det fullvärdiga medlemskapet 

i samhället även sociala rättigheter, så som rätten till arbete, inkomstbortfallsförsäkring vid till 

exempel arbetsskador eller ålderdom med mera, som försäkrar medborgare ett mått av social 

välfärd (Schierup, 2006). 

 

De uteslutningsprocesser som enligt Schierup existerar i vår samtid har påfallande drag av 

rasifiering och etnifiering, då dessa särskilt drabbar migranter och nya minoriteter. Dessa 

vinner legitimering genom termer av etnicitet, ras och/eller kultur, alltså en rasifierad social 

uteslutning. Genom stigmatiserande beteckningar som invandrare, svartskallar och etniska 

minoriteter, bistås skapandet av en etnisk och klassmässig skiktning och uteslutning av 

befolkningsgrupper i hela Europeiska Unionen. Schierup håller före att Sverige i likhet med 

många andra länder gjort ett ideologisk-politiskt perspektivbyte som bland annat 

kännetecknas av att full sysselsättning omdefinierats till full anställningsbarhet. Schierup gör 

även gällande att arbetslöshet således kommit att framläggas som något primärt kopplat till 

individens förmodat bristande kvalifikationer. Beträffande arbetslöshet och sysselsättning 

bland invandrare menar Schierup att högre arbetslöshet och lägre sysselsättning bland dessa 

tjänar som indikatorer på att den svenska arbetsmarknaden är etniskt indelat. Detta belyses 

genom att snedfördelningen mellan infödda och utländskfödda är iögonfallande, då andelen 

arbetslösa bland utlandsfödda år 2004 var 10,6 %, medan motsvarande andel för de infödda 

låg på 4,3 % under samma period skriver Schierup (2006).  

 

Grupper som är särskilt utsatta för risken att bli arbetslösa i Sverige är utrikes födda och 

särskilt drabbade är vissa grupper, som till exempel personer födda i Afrika och Asien. Det 

gäller oavsett deras egenskaper i form av utbildning, ålder och kön. Graden av utbildning har 

betydelse i betraktelsen av den låga sysselsättningen och arbetslösheten bland utländskt födda, 

men det gäller inte i särskild omfattning. Den grupp utländskt födda som har den lägsta 
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utbildningsnivån är de från andra utomnordiska länder. Emellertid har dessa en stark position 

på den svenska arbetsmarknaden. Män från Afrika och Asien är den grupp som slående 

missgynnas beträffande sysselsättning, trots att dessas utbildningsnivå motsvarar svenska 

mäns. Kvinnor från dessa länder har en utbildningsnivå motsvarande den för kvinnor från 

andra nordiska länder, men deras position i den svenska arbetsmarknaden är mycket starkare 

än för kvinnor födda i andra nordiska länder. Sålunda konstaterar Schierup (2006) att 

existerande statistiska undersökningar visar en etniskt skiktad arbetsmarknad beträffande 

arbetslöshet och sysselsättningsgrad (Schierup, 2006).  

 

6.2 Rasifierade arbetare och Inkluderad/exkluderad underordning 

Neergaard (2006) använder begreppen rasifierade arbetare i skildringen av den svenska 

arbetsmarknaden med fokus riktat mot utlandsfödda (rasifierade arbetare). Neergaard 

beskriver stigmatisering bland anställda som kännetecknas av att rasifierade arbetare finns i 

en underordnad position. Det kommer till uttryck i en överrepresentation av rasifierade 

arbetare inom bland annat så kallade okvalificerade arbeten eller LO- grupper. Samma 

mönster urskiljs även bland rasifierade (främst kvinnor) arbetare som är överrepresenterade 

bland deltidsanställda., samt bland överkvalificerade. Dessa mönster innebär att de rasifierade 

arbetarnas arbetskraft efterfrågas, men det gäller framför allt för vissa nischer och segment 

(Neergaard, 2006). 

 

Neergaard tittar på tidigare forskning och finner indikatorer på en segmenterad 

arbetsmarknadsprocess som utestänger rasifierade arbetare och sorterar in dem i lägre 

segment inom arbetslivet. Även det att rasifierade arbetare är överrepresenterade bland de 

arbetslösa, är stärkande i denna process. Neergaard talar om märkning av jobb (att yrken 

kodas med utgångspunkt från kön eller etnicitet) i form av exempelvis invandrarjobb, som 

både direkt och indirekt ger bidrag till reproduktionen av segmentering, då det direkt relateras 

till rekrytering. 

 

Baserat på delvis avslutad och delvis påbörjad forskning, diskuteras inkluderande 

underordning, som beskrivs som en förstärkt segmentering inom arbetslivet. Neergaard visar 

sålunda också hur rekryteringspraktiker är öppna för rasifierad diskriminering. Mot bakgrund 

av material som pekar på en systematisk rasifierad segmentering inom arbetslivet, material 

som pekar på bristande överensstämmelser (korrelationer) med färdigheter, ter det sig för 
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Neergaard som att den slutsatsen kan dras att rasifierad diskriminering i en viss utvidgning 

förekommer i rekryteringspraktiker. Följaktligen dras slutsatsen att denna diskriminering kan 

lokaliseras till institutionella praktiker och till individuella preferenser. Med utgångspunkt 

härvidlag, andra studier, statistik och material från egen forskning med mera, visar Neergaard 

att det finns starka indikatorer på att rasifierad diskriminering i rekryteringspraktiker har stor 

vikt i förståelsen av inkluderad underordning inom arbetslivet = segmentering och 

exkludering därvid. Den exkluderande underordningen avser arbetslöshet, medan inkluderad 

underordning avser anställningar inom sekundera arbetsmarknader, alltså sådana anställningar 

som infödda primärt inte vill ha.    

 

6.3 Upplevelser av socialbidragstagande 
Angelin (2009) belyser de problem och svårigheter som upplevts i förhållande till de låga 

inkomster socialbidragstagande utgör. För en fjärdedel av de intervjuade är ekonomiska 

problem och att vara fattig den värsta upplevelsen de kopplar till att vara arbetslös och att ha 

socialbidrag. Teman som intervjupersonerna återkommande lyfter fram är svårigheter att klara 

av utgifter och att känna oro inför en ständig brist på pengar. Dessa teman betonas som 

centrala problem i de intervjuades liv. Intervjupersonerna benämner sig själva som fattiga och 

den sammantagna analysen visar omfattande ekonomiska problem som uttrycks genom 

intervjupersonernas låga levnadsstandard. De upplever att socialbidraget inte räcker för att ha 

en skälig standard. Ibland är standarden så låg att de intervjuade enligt Angelin rimligtvis kan 

definieras som fattiga. Fattigdom förstås av Angelin som relativ i bemärkelsen att den måste 

förstås i en kontext av den som är fattig och ofrivilligt måste avvika från de materiella normer 

som härskar och därmed den livsstil i samhället de lever i.  

 

De intervjuade i avhandlingen som är föräldrar fokuserar oskäligheten i levnadsnivån 

socialbidragstagandet innebär i relation till barnen. Knappheten handlar för dessa föräldrar om 

i första hand de försakelser det innebär för deras barn och de emotionella svårigheter som 

dessa föräldrar upplever när de inte kan tillgodose barnens behov. De intervjuade betonar 

primärt de grundläggande behoven och den låga standard av sådant de betraktar som 

nödvändigt och normalt. Som exempelvis rejäla ytterkläder. Barnens standard upplevs också 

vara oskäligt lågt när pengarna inte alltid räcker till att köpa ordentlig mat utan att det i större 

utsträckning serveras makaroner eller när fruktköp måste bortprioriteras. De intervjuade pratar 

om att de upplever socialbidragstagandet som en ständig strävan efter att få pengarna att räcka 
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så långt som möjligt varje månad. De anstränger sig att få det att gå ihop och för detta krävs 

att de måste överväga varje summa noga. Detta omtalas som en tröttsam effekt av 

prioriteringar som kommer till uttryck när utgifter för ett nödvändigt behov i sin tur ofta 

innebär att ett annat därmed måste väljas bort. Några av de intervjuade håller före att det 

faktiskt går att klara sig genom den standard socialbidraget möjliggör. Men detta ställer krav 

på ett minutiöst konsumtionsmönster.  

                

Individers status och identitet utgörs av konsumtion som en alltmer betydelsefull markör. Att 

leva upp till rådande normer avseende konsumtion som kläder, gåvor och bekostandet av 

fritidssysselsättning är ofta kopplat till ett socialt erkännande, hävdar Angelin. Vidare menar 

Angelin att de intervjuades beskrivning av ständiga försakelser som de upplever, har en form 

av distinktionen mellan att leva eller överleva. Detta särskiljande uttrycks framförallt med 

utgångspunkt från en upplevelse av fattigdom som en slags frihetsberövande, men även en 

konsumtions relaterad utanförskap. Den ständiga bristen på pengar gör att de intervjuade i 

avhandlingen upplever det som en kontinuerlig ofrihet. Detta kopplas av flera 

intervjupersoner med en social isolering där möjligheter att exempelvis ta en kopp kaffe med 

vänner på ett café får bortprioriteras. ”En del föräldrar uttrycker sorg över det som deras barn 

går miste om i form av olika aktiviteter och att göra roliga saker med familjen och känner sig 

instängda” (Angelin, 2009, s. 119). 

               

Oron för ekonomin kan betecknas som ekonomisk stress, vilket innebär levandet med ett 

påtagligt hot om att inte klara av nödvändiga utgifter. Detta aktiverar i sin tur känslor av fara 

och rädsla. Sammantaget skriver Angelin att problem som de intervjuade i avhandlingen 

ställer i centrum gällande sina ekonomiska svårigheter är skiftande och inkluderar negativa 

erfarenheter av materiell, emotionell och social karaktär. Sålunda konstateras: ”Att leva i ett 

konsumtionssamhälle utan att kunna unna sig själv eller sitt barn något litet extra och ständigt 

göra prioriteringar även bland det nödvändigaste är i längden stressande och frustrerande” 

(Angelin, 2009, s. 124). 

                                   

Intervjupersonerna relaterade avsaknaden av pengar till förlust av makten att kunna skydda 

sin identitet eftersom många av dem upplevde en utsatthet för kontrollerande och 

disciplinerande praktiker vid socialbidrags ansökningar. En stor del av de intervjuade 

uppvisar önskan att undslippa integritetskränkande upplevelser som kopplas till 
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socialbidragstagandet och den upplevda kontrollen av socialtjänsten som kränkande. ”Att 

aldrig mer behöva gå till socialtjänsten eller att aldrig mer behöva be dem om något är en 

önskan som ofta återges som en slags strävan mot att upphäva det beroende de upplever som 

ovärdigt” (Angelin, 2009, s. 145). Avslutningsvis kan konstateras att de intervjuade upplever 

att bristen på ekonomiska resurser minskar deras handlingsutrymme. De upplever också 

inskränkningar gällande autonomi och självbestämmande i relationen till socialtjänsten 

(Angelin, 2009).     

7. Teori 
De begrepp som tjänar som verktyg i analysen av det empiriska materialet, redovisas här. 

Dessa redogörs för i den ordning de nämns och är hämtade från tre olika teorier; den om 

stigma av Goffman (1999), den om kapitalarter, habitus och distinktioner från Bourdieu 

(1999) och från teorin om etablerade och outsiders från Elias och Scotson (1999). På grund 

av det empiriska materialets innehåll, valdes dessa tre teorier och förenas sålunda i 

uppsatsen. 

7.1 Stigma 

I användningen av begreppet stigma, utgås i uppsatsen från Goffmans (1972) teori. Därför 

presenteras densamma nedan, där det fokuseras på vad stigma är, hur det uppkommer samt 

vilken innebörd det får för den berörda individen. 

Goffman (1972) beskriver stigma som något som uppfattas avvika från härskande normer och 

mönster. Det är något negativt som skiljer den stigmatiserade från de normala. Begreppet 

stigma, så som det enligt Goffman används idag, avser nedsättandet av en utstött individ till 

en oduglighet. Stigmat kommer av att andra nedsätter den berörda individen till en oduglighet 

baserat på någon mindre eftersträvansvärd egenskap som denne är i besittning av och skiljer 

vederbörande från de andra i den kategori i vilken hon/han inordnats. De normala är de som 

inte avviker från bestämda förväntningar avseende hur en individ i allmänhet måste vara. De 

normala är således de som stigmatiserar, vilket innebär att dessa sätter en stämpel på den 

utstötte individen (Goffman, 1972). 

Den egenskap för vilken individen stämplas/stigmatiseras är misskrediterande 

(nedvärderande) för individen. På så sätt är stämpeln till olägenhet för denne, då det 

inbegriper en skillnad mellan den faktiska identiteten och den inbillade identiteten. Samtidigt 
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kan den stigmabelagda egenskapen fungera som konfirmation för grupptillhörighet för någon 

annan (Goffman, 1972). 

På grund av den avvikandes stigma, utesluts densamma från gemenskap, eftersom stigmat inte 

kan passera obemärkt, eller då det inte är något eftersträvansvärt. Stigmat utgörs således av en 

egenartad förbindelse mellan ett framträdande attribut (eller egenskap) och en stereotypi (eller 

ett mönster). Goffman gör gällande att det finns olika typer av stigma, de som har relevans i 

uppsatsens analys av empirin, är följande två: tribala eller stambetingade stigma och dessa 

uppbyggs på den avvikandes ras, nationalitet eller religion. Den andra typen av stigma 

grundas på den avvikandes förringade egenskap/egenskaper, som anses finnas hos dennes 

karaktärsdrag, som exempelvis bristande hederlighet eller begär av onaturliga slag (Goffman, 

1972). 

Stigmatiseringen innebär att den stigmatiserades chanser eller livspotentialer går ner, som en 

verkan av stigmat, då de normala har den utgångspunkten att en individ som sammankopplas 

med ett stigma inte är fullständigt mänsklig. Följaktligen uttrycks detta synsätt i sociala 

sammanhang medelst varierande diskriminerande åtgärder eller bemötanden gentemot de 

stigmatiserade. Stigmat/stämpeln är sålunda till den stigmatiserades/stämplades nackdel 

(Goffman, 1972). 

En främlings personliga egenskaper, som exempelvis dennes hederlighet eller yrke och 

sociala identitet, fastslås och kategoriseras av de normala allaredan vid det första påseendet av 

denne (främlingen). De normala utgår från de första intrycken, som omvandlas till 

förväntningar, vilka i sin tur övergår till att vara normgivande. Följaktligen övergår dessa till 

att också bli moraliskt och rättskaffens eller hederliga utställda krav. Det är först när frågan 

om huruvida de existerande kraven uppfylls eller ej framkommer, som denna process blir 

medvetandegjord (Goffman, 1972). 

Eftersom en stigmatiserad individ inte vet vad de normala egentligen tänker om henne/honom, 

har hon/han den känslan att hon/han blir ifrågasatt i kontakter med andra. Sålunda vill den 

stigmatiserade förbereda intrycken hon/han gör i en omfattning som hon/han förutsätter att 

andra inte behöver göra (Goffman, 1972). 

Vidare kan en stigmatiserad individ hitta medkänsla bland andra individer som är behäftade 

med samma stigma. Dessa blir ”de egna”, som lämnar en sorts moralisk stöd, vilket också 
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innebär att den stigmatiserade i ”de egnas” sällskap kan känna att hon/han inte är annorlunda 

än vilken normal individ som helst (Goffman, 1972). 

7.2 Bourdieus kapitalarter och habitus samt distinktioner 
Bourdieu (1999) håller före att det sociala rummets strukturer (distinktioner/skillnader) 

bestäms av de olika kapitalarterna och hur dessa är fördelade. Han beskriver flera kapitalarter 

som har relevans i uppsatsen; kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital samt 

symboliskt.  

Med begreppet kapital avses resurser/tillgångar. Det kulturella kapitalet utgörs av olika 

utbildningskapital, olika titlar/examina som kopplas med så kallad fin kultur, som i sin tur 

också reproducerar det sociala rummets struktur. Det ekonomiska kapitalet definieras av 

Bourdieu som det privata ägandet av produktionsmedlen. Genom dess kapitalvolym, ökar det 

kulturella kapitalet och dess relativa vikt, för att också påverka en annan 

differentieringsprincip; det sociala kapitalet (som överförs genom nätet av relationer, som 

exempelvis familjerelationer), som blir den främsta differentieringsprincipen när andra former 

av kapitalackumulation/tillväxt är mer eller mindre kontrollerade. Detta medger att det sociala 

rummet kan beskrivas och härigenom kan fördelningen av makt och privilegier samt livsstil 

beskrivas.  

Kapitalarterna (ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital), eller egenskaperna, omvandlas till 

symboliskt kapital då de uppfattas av agenterna (individerna), som är i besittning av 

perceptionskategorier som gör att de kan urskilja dem, erkänna dem samt tillskriva dem ett 

värde (till exempel kan ett aktningsvärt beteende i sammanhanget vara att arbeta).  

Bourdieus (1999) vetenskapsfilosofi är relationell, då den sätter relationer främst och fäster 

större vikt vid objektiva relationer som måste erövras, konstrueras och bekräftas medelst 

vetenskapligt arbete, då de objektiva relationerna inte kan ”tas på” eller ses. Han benämner 

sin handlingsteori som dispositionell och ser på agenterna (individerna) som handlande och 

aktiva, utan att härigenom göra de till subjekt. Han menar att agenter är utrustade med ett 

praktiskt sinne som utgörs av ett anskaffat system av preferenser som är principer för att 

beskåda och göra distinktioner, som i sin tur beskrivs som stabila kognitiva strukturer som 

utgörs av objektiva strukturer som införlivats hos agenterna. Han beskriver distinktioner som 

en viss kvalitet, ofta betraktad som medfödd gällande uppträdande. Han menar att 

distinktioner är bara skillnad, avstånd, särskiljande tecken. Detta innebär att det är en 
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relationell egenskap som existerar endast i och genom relationen till andra egenskaper. (Till 

exempel är en individ ”svensk” i Sverige bara i förhållande till invandrare, eller det motsatta). 

Bourdieu har så som åsikt att det sociala rummet är konstruerat som så att grupper eller 

agenter är uppdelade i det efter deras position i de statistiska fördelningarna. Han menar att de 

mest verksamma differentieringsprinciperna härvidlag är det ekonomiska kapitalet och det 

kulturella kapitalet.  Agenterna (eller individerna) har mer gemensamt, ju närmare varandra 

de befinner sig beträffande dessa två kapital. Följaktligen har agenterna mindre gemensamt, ju 

längre ifrån varandra de befinner sig. Han menar att de som har en stor kapitalvolym, till 

exempel företagsledare (i uppsatsen utgörs dessa av anställda överlag), står i motsatsställning 

till de som har minst ekonomiskt och kulturellt kapital, till exempel okvalificerade arbetare (i 

uppsatsen utgörs detta av socialbidragstagare). En klass av habitus (eller smaker) svarar mot 

en klass av positioner (Bourdieu, 1999). 

Med habitus avser Bourdieu den enhetlighet (eller likformighet/överensstämmelse) i stil som 

kopplar samman tillgångar och praktiker hos en enskild agent eller hos en klass av agenter. 

Alltså innebär detta att habitus förklarar den individ som befinner sig i en miljö. Det utgörs av 

en enhetlig samling eller uppsättning av personer, tillgångar och praktiker. Habitus är den 

enhetsskapande och generativa princip som ombildar de inneboende och relationella 

egenskaperna i en position till en enhetlig livsstil. Sålunda skapar positionerna habitus, som i 

sin tur är differentierade och differentierande. De skapar distinktioner (distinktionsprinciperna 

är de specifika särskiljande tecknen gällande exempelvis mat, sport, dryck), då dem aktiverar 

gemensamma differentieringsprinciper på olika vis, eller uppbyggs på olika 

differentieringsprinciper (alltså hur vi tänker och handlar). Sammanfattningsvis kan sägas att 

habitus består av generativa principer för distinkta och distinktiva praktiker som kommer till 

uttryck i konsumtion och aktiviteter; vad individer äter och hur den äter eller vilken sport 

individer bedriver och hur den utövas.  Detta innebär att medelst Bourdieus verktyg habitus, 

som alltså innebär ett praktiskt sinne för vad som bör göras i en bestämd situation, kan 

förståelse skapas för hur individ och struktur orsakar handlingar (Bourdieu, 1999).  

7.3 Etablerade och outsiders 
Elias och Scotson (1999) presenterar i sin bok ”Etablerade och outsiders” sin teori om hur 

maktskillnader i ett bostadsområde i England, som de betecknar Winston Parva, uppstår och 

kvarstår. Författarna undersöker Winston Parva, som kännetecknas av segregerade områden, 

där en grupp särskilt utmärker sig genom en exklusiv ställning i relationen till de andra. 
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Härigenom bygger Elias och Scotson ett paradigm, som tjänar som en modell, som uttrycker 

hur hjälplöst människor kan fångas i en konfliktsituation genom speciella omständigheter, där 

det finns ett ömsesidigt beroende, som till exempel det ömsesidiga beroendet som finns 

mellan grannar som genom detta är beroende av varandra. 

 I Winston Parva är samhället indelat efter områden som funnits där längre, respektive kortare 

tid och som sålunda också bebotts olika lång tid. Det område som kopplas ihop med makten, 

kännetecknas av en stor gruppsammanhållning baserad på släktband, vänskapsband och 

långtidsboende i området, flera generationer. Invånarna i det område som stigmatiseras och 

vars medlemmar utestängs från gemenskapen, saknar denna form av sammanhållning då de 

inte bott där så länge och inte heller känner varandra på samma sätt. I betraktelsen av dessa 

relationer i Winston Parva ser Elias och Scotson grunddrag för hur de mäktiga styrande 

sektionerna av ett samhälle – de etablerade – betraktar sig själva (som grupp) och förmedlar 

denna bild till andra genom att uppbygga den på dess finaste minoritet. Omkastat blir bilden 

av grupper som har liten makt i förhållande till de etablerade – outsiders – att den tenderar att 

uppföras på dess sämsta minoritet och under sådana omgivningar nedsvärtning av densamma. 

På detta vis uppträder skillnader i den sociala rangordningen på Winston Parva, menar Elias 

och Scotson och beskriver följaktligen social status genom att härleda till ovannämnda 

grupper: etablerade och outsiders.  De etablerade ser sig själva som överlägsna de andra, mot 

bakgrund att de ses som inbyggare och känner att de hör hemma i området, varför platsen 

tillhör dem. Till skillnad från detta, är outsiders nykomlingar i bostadsområdet och därför 

också främlingar i relation till de andra invånarna som bott där längre tid, de etablerade. Detta 

medför att status i Winston Parva således kopplas till prestige för de etablerade och 

följaktligen till en belastning för outsiders som är nya i bostadsområdet (Elias och Scotson, 

1999).  

Invånarna i det nya bostadsområdet tilldelas en kollektiv skam av de andra mäktigare 

grupperna, de etablerade. Det uttrycks medelst standard anklagelser och schablon betonat 

(kliché betonat) klandrande skvaller, som också för medlemmarna i det nya området blir 

något som förankras djupt i medlemmarnas personlighetsstruktur. Den egna individuella 

självbilden och identiteten påverkas således på ett negativt sätt. På motsvarande sätt blir 

inverkan på individernas personlighetsstruktur hos de etablerade att de medelst tron på 

kollektiva förtjänster och dygder som dessa tillskriver sig själva och som också kan tillskrivas 

de av outsidersgruppen, som ses som underlägsna. Detta demonstreras genom en 
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gruppkarisma, som också är central i deras självbild och är kollektiv, varigenom de anser sig 

äga en särskild gruppkarisma genom medlemskapet i sin speciella grupp och inte som 

individer. Det uppbyggs genom skvaller, där de etablerade tar varje tillfälle i akt att förstärka 

bilden av sin grupp som överlägsen och ordentlig, medan outsiders beskrivs som en sämre 

sorts människor. De etablerades allra bästa minoritet tjänar som byggstenar i en idealisering 

av denna grupp, medan bilden av outsiders tenderar att uppföras på dess sämsta minoritet 

samt nedsvärtning av hela gruppen.  

När Elias och Scotson vidare undersöker relationerna mellan de etablerade och outsiders på 

arbetsplatser, ser de att dessa grupper där fungerar problemfritt. Gränserna för acceptans av 

outsiderna sätts emellertid utanför arbetsplatserna. Detta mönster, som ger de etablerade en 

unik ställning, ses även i fritidssysselsättningar och i rollen som medlemmar av familjer som 

etablerat sig där och känner varandra sedan gammalt. De har växt upp tillsammans och delar 

värderingar och normer därför. Eftersom invånarna i det nya området också är främlingar för 

varandra och därför saknar sammanhållning som grannar, har de svårt att hävda sig i relation 

till de äldre invånarna och göra motstånd. De verkar acceptera den lägre status som de 

etablerade grupperna tilldelar de. Därför flyttar många därifrån så fort de kan och sedan flyttar 

det in andra nya och så vidare. Sålunda är det inte mycket som uppmuntrar till regelbundna 

kontakter med grannar inom området och det gör att bilden av detta område som löst 

sammanhållen figuration av invandrare och outsiders fortlever av sig själv. Elias och Scotson 

har så som åsikt att detta förlamar förmågan att hävda sig ytterligare. Det betecknas som tyst 

medhåll och ingår i den sociala apparat som används av överlägsna grupper eller socialt 

dominerande gruppers i syfte att vidmakthålla herraväldet (Elias och Scotson, 1999). 

8. Metod  
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är en vanlig uppfattning om metodval att det måste 

baseras på forskningsproblem och forskningsobjekt. Som framgick i inledningsavsnittet, 

utgörs uppsatsen av en kvalitativ studie som blir en utvärdering av den 

arbetsmarknadspolitiska insatsen PUT i Uddevalla. Syftet är att fördjupa förståelsen för hur 

de som hade PUT 2008 upplevde den tillfälliga anställningen. Mot bakgrund av detta valdes 

den kvalitativa forskningsmetoden som ansats.  Följaktligen blev det vetenskapsteoretiska 

angreppssättet hermeneutiskt. Därför beskrivs nedan den metodologi som föregick 

valprocessen i syfte att ge läsaren en bild av varför studien kommit att utvecklats på det sätt 

som det framlagts. 
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8.1 Metodologi  
Svenning (2000) håller före att forskning inom samhällsvetenskaperna innebär att det 

härigenom produceras kunskap om mellanmänskliga relationer och om samhället. Metod 

brukar avse det direkt praktiskt-vetenskapliga arbetet, såsom exempelvis insamling av data, 

menar Svenning.  Han definierar metodologi som ett bredare begrepp än metod och som avser 

de principer av logisk och filosofisk karaktär som olika metoder vilar på. Därför presenteras 

nedan hermeneutikens och positivismens filosofi gällande samhällsvetenskaplig 

kunskapsproduktion. En diskussion förs löpande och det redogörs för tillvägagångssättet i 

genomförandet av studien. Sedan presenteras också reliabilitet och validitet samt de etiska 

ställningstaganden som gjorts.  

 

8.2 Hermeneutik och positivism  

Hartman (2004) beskriver hermeneutik som läran om hur det går till att förstå hur människor 

föreställer sig världen. Han håller före att hermeneutiska teorier försöker att beskriva en 

individs eller grupp individers livsvärld, alltså hur individen eller gruppen individer uppfattar 

världen. Objektet för en hermeneutisk undersökning är mening, som utgörs av individers 

livsvärld och den mening dessa kopplar till sig själva och till sin livsvärld. Genom en 

hermeneutisk ståndpunkt är ambitionen att nå förståelse medelst beskrivning av livsvärlden. 

Vidare kopplas också tolkning till det hermeneutiska angreppssättet. Tolkning kännetecknar 

här två skilda saker; den process som generar förståelse och den process som utgör 

slutresultatet. Således kan den sistnämnda processen kopplas med förståelse, medan den 

förstnämnda kopplas med process som ledde fram till den (Hartman, 2004). 

 

Wallén (2006) beskriver hermeneutikens viktigaste egenskaper i termer av bland annat 

upplevelser och innebörder. Wallén menar att hermeneutiken är subjektorienterad i den 

bemärkelsen att den intresserar sig för innebörder avseende upplevelser, kommunikation och 

känslor. Därför, menar Wallén, är hermeneutik fokuserad på tolkning av den handlande och 

upplevande individen. Sålunda ställs det inom hermeneutiken krav på att tolkning sker i 

relation till en kontext. Sammanfattningsvis kan sägas att hermeneutik således är en 

tolkningslära som ställer krav på att tolkning sker i relation till en kontext. Det utgörs av 

tolkning av innebörder enligt Wallén och ett exempel på det är att fördjupa förståelse för en 

individs värld (Wallén, 2006).  
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Kvale (1997) håller före att den kvalitativa intervjun utgör en kraftig metod i fångandet av 

undersökningspersonernas vardagsvärld. Härigenom kan de med egna ord och utifrån sitt 

perspektiv förmedla sin situation (Kvale, 1997). Sålunda blev kvalitativ intervju det verktyg 

som användes i insamlandet av empirin. Enligt Hartman (2004) strävas inom hermeneutisk 

vetenskap efter förståelse för hur människor uppfattar världen. Dessa uppfattningar kan inte 

mätas. Därför måste människans beteende tolkas för att på detta sätt nå en förståelse för hur 

de uppfattar världen eller hur den tolkas (Hartman, 2004). Det som hermeneutik intresserar 

sig för är hur människor uppfattar världen, inte hur den är. Således är utgångspunkten inom 

hermeneutisk ansats att mening är något som skapats under bestämda sociala och kulturella 

betingelser. Meningen är sålunda inte något som föreligger objektivt i världen, kunskap om 

mening eller människans ”livsvärld” som det ibland kallas, fås genom tolkandet av 

människors beteende, både verbalt och annat (Hartman, 2004). 

Positivismen har som mål insamlandet av data om den sociala världen, genom vilka 

generaliseringar och förklaringar till mänskligt beteende ges medelst tillämpningen av teorier. 

Positivismen utgår från att det finns fakta som kan insamlas ifrån den sociala världen 

oavhängigt hur människorna själva tolkar densamma. Den positivistiska traditionen har som 

mål att förutse och förklara fenomens beteenden. Häri eftersträvas objektivitet som 

identifieras genom forskarens opartiskhet eller distans i relation till forskningsobjekten. När 

denna metod används, frambringas enligt positivismen heltäckande och sanna 

forskningsresultatet beträffande mänskligt beteende (May, 2009).    Syftet med studien är att 

fördjupa förståelsen för hur en del av de som haft PUT- tjänst upplevt den. Således är den 

positivistiska traditionens mål med forskning inte förenliga med min och enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) kritiseras positivismen för synen på verkligheten med härledning till dess 

utgångspunkt att den iakttagbara verkligheten inte är allt som finns. Kritiken menar att det går 

att ”armbåga” sig fram bakom den och avslöja hur fundamentala skikt som det ”vi ser” är en 

form av avspeglingar eller projektioner (Alvesson och Sköldberg, 2008). Utifrån detta, 

bestämdes sålunda att ett positivistiskt förhållningssätt inte var lämpligt att inta i studien. 

Syftet var att fördjupa förståelsen för hur några av de individer som haft tillfällig anställning 

genom den arbetsmarknadspolitiska insatsen PUT, upplevde den. Således tänkte jag att 

kvantitativa metoder i den empiriska undersökning inte skulle användas, då de skulle begränsa 

materialet på ett icke önskvärt sätt.  
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8. 3 Kvalitativ intervju 
Jag bestämde mig för att utifrån syftet med studien fokusera de PUT- anställdas perspektiv, 

varför de blev mina kunskapskällor. För att det skulle infrias, valdes således den kvalitativa 

semistrukturerade intervjun som metod, då den intervjuade här ges tillräckligt med utrymme 

att beskriva sina upplevelser utifrån sin egen föreställningsvärld, utifrån sitt eget perspektiv. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kritiseras kvalitativa metoder av positivismen för att 

vara teorier som inte är datasammanställningar, eftersom dessa metoder utgår från 

studiesubjektens perspektiv. Men Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att metodik är 

oviktigt, det avgörande i sammanhanget är ontologi och epistemologi. Därför upplevdes den 

kvalitativa metoden som den rätta då även Kvale (1997) håller före att den kvalitativa 

intervjun utgör en kraftig metod i fångandet av undersökningspersonernas vardagsvärld. 

Härigenom kan de med egna ord och utifrån sitt perspektiv förmedla sin situation (Kvale, 

1997). 

8.4 Genomförande  
De personer som hade PUT- anställning år 2008 fick ett informationsbrev (se bilaga 6) 

hemskickat och där frågades de om sitt deltagande i studien och ombads att snarast svara på 

huruvida de ville bli intervjuade gällande sin PUT. Sammanlagt svarade 10 av de 19 

tillfrågade ja till intervju och gav AMA tillåtelse att lämna deras telefonnummer till mig, så 

att intervjuerna kunde genomföras. På så sätt fick jag tillgång till fältet och informanterna fick 

bestämma var vi skulle träffas för intervjugenomförande. Den dominerande delen 

genomfördes i informanternas hem, där de kände sig trygga och således kunde intervjuerna 

generera rikligt resultat. En mindre andel valde att intervjuas på ett bibliotek i staden. De ville 

inte att jag skulle komma hem till de då dem menade att där inte fanns möjlighet att sitta och 

prata i lugn och ro på grund av diverse argument. Därför kontaktade jag det berörda 

biblioteket och frågade om de kunde bistå mig med en lokal där det fanns avskildhet. 

Beskedet blev positivt.  Intervjuerna varade mellan 30-55 minuter vardera och tillåtelse att 

spela in intervjuerna på mp3 spelare gavs av samtliga informanter. Det upplevde jag som 

befriande i intervjusituationen då jag kunde fokusera på respektive informant på ett 

tillfredsställande sätt. 

8.5 Kodning av kvalitativa data – tillvägagångssätt  
Hjerm och Lindgren (2010) beskriver kodning av data genom att härleda till att även om en 

intervju för det mesta utvecklas på det sättet att de frågor som angivs i intervjuguiden inte tas 

upp i fastställd ordning, så finns i intervjuutskrifterna möjligheten att särskilja sådant som i 
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längre omfattning handlar om samma fenomen. Sålunda kan kodning tilldelas dessa och om 

samma arbetssätt följs i samtliga intervjuutskrifter, underlättas identifieringen av de delar som 

avses att analyseras närmare (Hjerm och Lindgren, 2010). När jag intervjuade informanterna 

hade jag inte något krav på att intervjuguiden (se Bilaga 6) skulle följas till punkt och pricka. 

Intervjusituationen blev sådan att jag såg till att ställa alla frågor jag ville, men inte i strikt 

enlighet med den ordning som de figurerade i intervjuguiden. Innan intervjuerna startade läste 

informanterna intervjuguiden, sedan blev det ofta att informanterna själva började besvara 

frågorna i olika ordning, utan att jag själv hann formulera frågorna. Efter transkriptionerna 

kodade jag mitt empiriska material och kategoriserade det efter frågorna jag ville belysa 

genom uppsatsen. Teman som framkom sålunda blev, förutom bakgrundsinformationen och 

informanternas sysselsättning och försörjning idag, följande: ”Bemötande, sociala nätverk och 

referenser”, ”Upplevelsen av PUT och dess betydelse i vägen mot integration i 

arbetsmarknaden” och ”PUT- tjänstens inverkan på livssituationen”. Denscombe (2000) 

beskriver att kvalitativa data måste kodas innan analys. Kodningen av kvalitativa data 

kännetecknas enligt Denscombe av att data bryts ner till analysenheter som också 

kategoriseras. Mina analysenheter kom att kategoriseras efter begreppen stigma, kapital, 

habitus och distinktioner genom gruppindelningen mellan vi och de i form av upplevd 

tillhörighet till en grupp och följaktligen utanförskap till en annan. Därför presenterades dessa 

begrepp i teoriavsnittet genom utvalda teorier. Av flera skäl fick resultatpresentationen ett 

tämligen ovanligt mönster. Det framlades efter frågorna som ställdes utifrån intervjuguiden så 

att det kunde generera en utvärdering således. När resultatet sedan analyserades, formulerades 

temana ”Stigman, kapital och distinktioner” samt ”Etablerade och outsiders” där analysen 

presenterades. Således tog jag på mig uppgiften att lägga ner extra tid i framställningen 

genom att visa kreativitet i sättet att presentera resultatet som säkerställde att 

individskyddskravet efterlevdes, samtidigt som också syftet att fördjupa förståelsen för de 

som hade PUT- tjänst år 2008 i Uddevalla kommun och genererandet av en utvärdering av 

densamma uppnåddes. Det blev så på grund av att uppsatsen levereras till AMA i Uddevalla 

som en utvärdering och informanterna har både önskat och blivit lovade total anonymitet i 

presentationen av deras upplevelser. Jag var införstådd med faktumet att studien haft en 

kvalitativ ansats och ett hermeneutiskt angreppssätt i tolkning och att det förvisso kunde 

innebära en mindre livfull läsning av informanternas upplevelser, men i detta sammanhang 

valde jag att hålla mig till de forskningsetiska principerna som beskrivs utförligt under 

rubriken ”Etiska ställningstaganden”.    
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8.6 Intervjuareffekter  
Enligt Svenning (1999) kan det uppstå intervjuareffekter i användandet av kvalitativ metod. 

Denscombe (2000) beskriver intervjuareffekter som den inverkan forskarens personliga 

identitet har på den som intervjuas. Det innebär att det som har betydelse i 

intervjusammanhanget är vad forskarens identitet betyder för den som intervjuas. beroende på 

hur den person som ställer frågorna i intervjun uppfattas av den intervjuade, svarar människor 

olika. Det som avses med forskarens personliga identitet gäller dennes kön, ålder och etniska 

ursprung och dessa kan alltså enligt Denscombe påverka mängden av den information de som 

intervjuas vill ge, liksom det påverkar hur ärliga de är i sina svar.  

 

Både intervjuare och intervjuade har sina egna förutfattade meningar och preferenser, varför 

det är troligt att dessa har en viss påverkan på möjligheterna att utveckla en tillit och en god 

relation under en intervju. Det som är delvis avhängigt forskarens identitet är också den typ av 

ämne som diskuteras. Vid frågor som kan uppfattas som relativt personliga eller känsliga, så 

som exempelvis inkomst och religion, är det mycket troligt att intervjuarens ålder, kön och 

etnicitet i relation till den intervjuades kön, ålder och etnicitet, har inverkan på tydligheten 

och ärligheten i de data som framkommer. Eftersom vissa frågor kan göra att människor kan 

känna sig besvärade, kan de inta en försvarsställning eller känna sig generade. I sådana fall 

finns risken att de intervjuade infriar sådana förväntningar som de upplever att forskaren har. 

Det kan också finnas ett mönster där svaren skräddarsys på ett sätt om överensstämmer med 

det den intervjuade misstänker vara forskarens synpunkt, så att den intervjuade gör forskaren 

glad. Eftersom vi inte kan ändra personliga kännetecken som vårt kön och etniska ursprung, 

kan vi göra ansträngningar att vara lyhörda, artiga och neutrala i syfte att främja rätt stämning 

och på så sätt göra så att den som intervjuas känner sig behaglig till mods och ger ärliga svar. 

Genom intagandet av en neutral och passiv hållning, kan forskares inverkan på 

undersökningsresultatet minimeras (Denscombe, 2000).  

 

Mot bakgrund av detta, var jag noga med att vid mötena med de intervjuade vara artig och 

tillmötesgående. Dessutom ville jag inte framstå som en på något sätt annorlunda individ, 

varför jag dagarna jag genomförde intervjuerna såg till att klä mig på ett sätt som inte skulle 

få de intervjuade att känna någon form av negativa känslor. Klädseln blev därför 

konventionell och enkel. Jag var också noga med att påminna informanterna om att jag var 

där i egenskap av uppsatsskrivande student som var oberoende av AMA eller annat i 
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intervjuerna och presentationen av resultatet, trots att kontakten mellan informanterna och 

mig förmedlades av AMA. Jag talade om att det enda som intresserade mig var deras egna 

upplevelser i anslutning till de ämnen vi skulle prata/pratade om, ingenting annat. Det hände 

att någon informant sade att dennes åsikter inte var särskilt viktiga. Då svarade jag att det var 

just dennes personliga åsikter som fångade mitt intresse, oavsett hur åsikterna löd och att jag 

gärna ville höra dem och så skedde.    

 

I mitt sätt att framföra studiens syfte och intervjuguiden, var jag noga med att informera 

informanterna att det som var av intresse i uppsatsen var deras egna upplevelser av PUT och 

ingenting annat. När informanterna sedan delade med sig av sina upplevelser, som för vissa 

kännetecknades av positiva upplevelser medan de för andra var negativa, fick jag 

uppfattningen att informanternas svar var deras egna, utan någon influens från varken mig 

som intervjuare eller från AMA. Om inverkan på svaren förekommit, hade resultatet 

förmodligen präglats av enbart likadana svar på frågorna som belystes, varför jag ansåg att 

resultatet var riktigt i bemärkelsen att det utgjorde informanternas upplevelser av PUT.  

8.7 Tillförlitlighet och validitet 

När det gäller kvalitativ forskning är enligt Denscombe (2000) kravet på tillförlitlighet 

annorlunda än begreppets klassiska betydelse kräver, som menar att kriteriet på tillförlitlighet 

i den bemärkelsen är huruvida forskningsinstrumenten är neutrala till sin verkan och om dessa 

skulle frambringa samma resultat vid andra händelser. Följaktligen menar Denscombe att 

frågan ”Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma 

resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” (Denscombe, 2000, s. 250). Min mening är 

att jag inte med 100 % procents säkerhet kan påstå att resultatet skulle bli likadant om en 

annan person genomför samma studie som jag.  Det som enligt min uppfattning gjorde att 

resultatet blev tillräckligt, var min etniska bakgrund, som gjorde att informanterna kunde 

öppna sig för mig obehindrat i berättelsen av deras upplevelser och det som föregick 

intervjuerna. Sammanlagt var det 19 personer som hade PUT- tjänst år 2008, trots att det är 15 

personer per år som enligt AMA:s beskrivning får den anställningen. Men då brytpunkten för 

när en PUT- tjänst startar och slutar inte är densamma som i kalenderåret, var det 19 personer 

som år 2008 hade PUT- tjänst. Inledningsvis skickades ett brev (se Bilaga 5) med ett bifogat 

frankerat kuvert till samtliga dessa 19 personer från AMA, där syftet med studien, frågorna vi 

skulle prata om och frivilligheten att delta framgick.  
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AMA hade genomförandet av 10 intervjuer som krav om studiens resultat skulle kunna ses 

som representativt hos AMA för de som hade PUT år 2008. Således kan hävdas att studiens 

resultat har validitet, som av Holme och Solvang (1997) definieras som giltighet, för de som 

hade PUT- tjänst år 2008 på de grunder som det ställts krav från AMA beträffande antalet 

intervjuade, däremot gäller detta inte för andra som haft sådan anställning innan eller efter och 

det gäller heller inte för andra invandrare som har/har haft liknande anställning i Uddevalla 

eller någon annanstans. I sammanhang bortom det som beskrivits genom samarbetet med 

AMA i denna studie, ska resultatet betraktas som exempel på hur upplevelser av PUT eller 

liknande fenomen kan se ut. Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur de som 

hade PUT- tjänst år 2008 upplevde den enligt de kriterier AMA ställt upp, inte några andra. 

Efter intervjuerna, sammanfattade jag dessa och frågade informanterna om min uppfattning av 

deras utsagor var riktig. Samtliga svarade jakande.  Således kan jag hävda att resultatet har 

validitet då de som intervjuats också hade möjlighet att påverka hur resultatet framlades. 

Sådana förhållanden gör enligt Holme och Solvang (1997) att det går att påstå att 

informationen som fåtts genom de kvalitativa intervjuerna har validitet, de är ”giltiga” (Holme 

och Solvang, 1997, s. 95).  

8.8 Etiska ställningstaganden 
Samhället och dess medlemmar har rätt att ställa krav på att forskning bedrivs 

(forskningskravet) och samtidigt har samhällsmedlemmar rätt till skydd mot obefogad insyn i 

sina livsförhållanden och måste i forskning skyddas från skada, kränkning och förödmjukelse 

(individskyddskravet). När forskningsetiska överväganden görs måste det utgås från 

individskyddskravet. Samtidigt är det också oetiskt att avstå från forskning gällande faktorer 

som kan påverka människors hälsa eller höja deras medvetenhet eller undanröja fördomar. 

Sålunda finns forskningsetiska principer att tillgå när det föreligger en konflikt mellan 

forskningskravet och individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2011). I uppsatsen har jag i 

resultatframställning varit tvungen att särskilt beakta konfidentialitetskravet då informanterna 

uttalat önskat förbli anonyma.  Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att det är viktigt att 

undvika att ”återuppfinna hjulet”. Således är det viktigt att bekanta sig med 

forskningsområdet i god tid. Efter att jag läste in mig på forskningsområdet, fann jag att det 

saknades kvalitativa studier i hur invandrare som varit socialbidragstagare och 

långtidsarbetslösa upplevt inträdet i arbetsmarknaden i ordnad form, likt PUT insatsen. 

Således kändes det som att här fanns en kunskapslucka att fylla.  
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Vidare upplevdes även forskningskravet uppfyllas i än högre grad då den grupp som PUT- 

tjänsten riktas till, är en grupp med svag anknytning till arbetsmarknaden och all kunskap som 

frambringats torde bidra i en större förståelse av problematiken och förhoppningsvis 

uppdagades också ett bidrag till lösning eller i vart fall förminskning av problemet genom 

utvärderingen. När det gäller individskyddskravet har jag varit tvungen att beakta det i en hög 

grad. Eftersom endast ett fåtal av de intervjuade är män och alla informanter ställt krav på 

konfidentialitet, har jag varit tvungen att beakta dessa önskemål i presentationen av resultatet, 

som framgick tidigare i texten. Dessutom har tillgången till fältet upprättats genom samarbete 

med AMA, vilket också ställde ytterligare krav på konfidentialitet, då AMA var de som hade 

tillgång till information om informanterna och förmedlade kontakten mellan informanterna 

och mig. AMA är samordnare för insatsen PUT och informanterna känner personalen där väl. 

Därför måste jag vara observant på detta under intervjuernas gång, samtidigt som 

informanterna fick information om mig genom AMA (se Bilaga 5). Således måste jag vid 

genomförande säkerställa att informanternas svar var riktiga i betydelsen deras egna 

upplevelser och inte påverkade av min närvaro som forskare, som kom i kontakt med de 

genom AMA.  

 

En kvalitativ metod användes i insamlandet av empirin och bearbetningen gjordes genom ett 

hermeneutiskt angreppssätt. Metoderna kopplas samman med empiriredovisningar som 

kännetecknas av berättelser där informanterna ges fingerade namn och beskrivs relativt 

ingående i syfte att fånga sammanhanget. I denna uppsats har jag varit tvungen att undvika 

sådan återgivning av etiska skäl, då uppsatsen levereras AMA i Uddevalla kommun som en 

utvärdering av insatsen. Följaktligen säkrades informanternas identitetsskydd genom mitt sätt 

att presentera resultatet, då det inte framkom någon form av information som skulle kunna 

demaskera informanterna där. Sålunda utelämnades kön i alla sammanhang, namn och andra 

uppgifter som har anknytning till PUT- arbetsplatserna, så som antalet arbetskamrater som 

ingått i informanternas arbetsplatser och kön på chefer samt kön och namn på informanternas 

barn och livspartner. Jag var medveten om att läsare av uppsatsen kan finna detta som ett 

störmoment. Min förhoppning var att texten ovan bringar förståelse hos läsaren om varför 

resultatet presenteras i den särskilda formen.  
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8. 9 Metodreflektion  
Alvesson och Sköldberg (2008) håller före att vetenskaplighet i samhällsvetenskap utgörs av 

reflektion och menar således att forskning är ett provisoriskt rationellt projekt, varför 

rationaliteten häri karaktäriseras av övervägande reflektion. Alvesson och Sköldberg 

beskriver sålunda reflexivitet som ett medel i åstadkommandet av texter, teoretiska resultat 

eller fältarbete, som på ett framträdande sätt är bättre än de skulle ha varit utan reflexivitet. 

Författarna menar att ett viktigt element i reflekterande forskning är erkännandet att ett 

empiriskt material är en konstruktion. Det är överväganden i anknytning till intervjuutsagors, 

observationers, enkätsvars osv tolkningsbetingade karaktär (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

 

Mot denna bakgrund kan en reflektion över vald metod beskrivas som att valet var riktigt. 

Under intervjuernas gång upplevde jag att informanterna kände sig närmare mig som 

intervjuare i min egenskap av invandrare, än om jag hade varit etnisk svensk. Upprepade 

gånger använde informanterna uttrycken ”du vet” eller ”svenskar du vet”, som jag kopplar till 

Goffman (1972) som menar att stigmatiserade individer kan hitta medkänsla hos andra 

individer som är behäftade med samma stigma. 

 

Detta innebär att informanterna flertalet gånger kände att de i mitt sällskap var precis som alla 

andra, som vilken individ som helst och därför öppnade de sig för mig på ett sätt som gjorde 

att intervjuerna upplevdes som lyckade då dem genererade ett rikt material. Hade jag gjort på 

något annat sätt, betvivlar jag att resultatet hade varit lika rikligt. Om jag hade använt en 

kvantitativ metod i datainsamlingen, skulle jag förmodligen fått mer ytliga svar som inte 

skulle medge en full förståelse för informanternas livsvärld och därmed för deras upplevelse 

av PUT- insatsen. Sålunda känner jag att jag medelst min kvalitativa ansats i 

empiriinsamlingen och mitt hermeneutiska angreppssätt i tolkningen av empirin, kunde uppnå 

syftet att fördjupa förståelsen för hur de som hade PUT- tjänst år 2008 i Uddevalla kommun 

upplevde densamma. Genom att jag fick ta del av den innebörd informanterna ger denna 

tidsperiod, kunde jag utveckla min konstruktion av densamma, vilket innebär att en annan 

individs konstruktion av kontexten lika väl kan utvecklas på ett annat sätt, men den som 

presenterats i uppsatsen är min och den är uppbyggt utifrån mina tolkningar av det empiriska 

materialet.    
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Eftersom AMA av sekretesskäl i förhållande till de som haft PUT inte kunde ge mig insyn i 

deras personliga handlingar utan samtycke, var jag i en beroendeställning i relation till AMA. 

Då jag måste invänta informanternas besked, som förmedlades genom AMA, vill jag även 

reflektera över detta. I syfte att undvika några särskilda vinkningar från AMA:s sida eller 

inverkan på mig och följaktligen i resultatet, minimerade jag AMA.s insyn i arbetet med 

uppsatsen,. Jag ville inte tillåta några influenser i mitt arbete då jag endast haft ambitionen att 

fånga de intervjuades egna upplevelser och uppfattningar av PUT, inte några andras. Därför 

ville jag inte riskera studiens resultat genom att vistas hos AMA i onödigt stor utsträckning. 

Så fort informationsbreven skickades till de som hade PUT- tjänst år 2008, undvek jag nästan 

all kontakt med AMA. Den enda kontakt jag hade med AMA därefter handlade om att AMA 

skulle ge mig kontaktuppgifter för de som tackade ja till intervju.   Här måste också tilläggas 

att något försök till inverkan inte förekommit från AMA på något sätt. De var också 

intresserade av hur de intervjuade själva berättar om sin PUT- anställning, men för säkerhets 

skull handlade jag som beskrevs ovan. Dessutom bekräftade jag att varje enskild informant 

haft PUT- anställning år 2008 genom att fråga under vilken period de haft PUT under 

intervjuerna, i syfte att säkerställa att urvalet var det av mig utvalda; de som hade PUT år 

2008. Om jag skulle genomföra en likadan studie i framtiden, skulle jag göra en enda sak 

annorlunda. När informationsbrevet skulle skickas ut, skulle jag där lämna min egen adress att 

skicka tillbaka svaret till om personen skulle vara intresserad av att bli intervjuad. De som inte 

skulle vara det, skulle inte behöva skicka tillbaka svaret alls, varken till mig eller till AMA. På 

detta sätt skulle det vara möjligt att som forskare ha en större kontroll över de tillfrågades svar 

samt att AMA inte skulle vetat vilka som intervjuades. På så vis skulle det också bli möjligt 

att presentera resultatet även med hjälp av fingerade namn och eventuellt också kön.  

9. Resultat  
Föreliggande avsnitt utgörs av presentationen av studiens resultat. Inledningsvis ges en bild 

av informanternas bakgrundsinformation och PUT:s utfall på individnivån, där 

informanternas arbetslivserfarenheter, verksamhetsområden inom PUT- tjänsten och 

sysselsättning idag kortfattat presenteras. Sedan redovisas informanternas utsagor, där 

ordagranna citat ibland används i syfte att stärka bilden informanterna vill förmedla, enligt 

min uppfattning av densamma.  På något enstaka citat har jag korrigerat språket, utan att 

ändra innebörden, i syfte att underlätta för läsaren. Det ges inga namn (varken fingerade 

eller riktiga) och kön avslöjas heller inte av etiska skäl, då total konfidentialitet önskats av 
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och utlovats till studiens informanter. Som framgått tidigare överlämnas uppsatsen till AMA i 

Uddevalla kommun i form av en utvärdering av insatsen PUT, därför presenteras resultatet 

utifrån intervjufrågorna i syfte att på detta sätt ge läsaren en inblick i informanternas 

livsvärld. Resultatet delas således in i följande teman: ”Bemötande, sociala nätverk och 

referenser”, där informanternas upplevelse av bemötandet på PUT- arbetsplatserna 

redovisas. Sedan ges en sammanfattning av den samlade bilden av informanternas utsagor 

beträffande utvidgningen av deras sociala nätverk och huruvida PUT- tjänsten genererat 

referenser. Under temat ”Upplevelsen av PUT och dess betydelse i vägen mot integration i 

arbetsmarknaden”, redogörs för hur informanterna ser på insatsen PUT och vilken betydelse 

de tillskriver PUT i strävandet mot etablering på arbetsmarknaden. I temat ”PUT- tjänstens 

inverkan på livssituationen”, som består av redovisandet av informanternas berättelser om 

hur PUT påverkade deras livssituation, läggs särskild tonvikt på övergången från 

socialbidragstagare till PUT- anställd.  

 

9.1 Bakgrundsinformation, sysselsättning och försörjning idag: 
Informanterna är mellan 29 och 46 år gamla och har bott i Sverige i mellan 6-18 år. De 

kommer från sju olika länder: Bangladesh, Irak, Kosova, Kurdistan, Palestina, Somalia och 

Vietnam. Nästan hälften har grundskoleutbildning som sin enda utbildning. Ett färre antal har 

eftergymnasialutbildning och/eller yrkesutbildning och lika många saknade utbildning helt vid 

ankomsten till Sverige. Alla har läst Svenska För Invandrare här och i dagsläget har nästan 

hälften påbörjat yrkesutbildning på Komvux och/eller studier på Folkuniversitet. När det 

gäller arbetslivserfarenhet från hemlandet säger hälften av informanterna att de av olika 

uppgivna anledningar, så som exempelvis små barn, inte hade någon arbetslivserfarenhet från 

hemlandet när de kom till Sverige. Den andra hälften hade varierande lång 

arbetslivserfarenhet inom skilda verksamhetsområden från hemlandet. Av dessa gäller att en 

arbetat som kontorschef inom administration och som försäkringsförsäljare i Dubai. En har 

arbetat som frisör i Irak i många år, en annan har arbetat som svetsare i Somalia och av 

resterande har en arbetat som sömmerska i Vietnam och en som förskolelärare i Irak.  Innan 

PUT- tjänsten erhölls hade en av informanterna arbetat som diskare på en restaurang och en 

som taxiförare i ett antal månader i Sverige.  

 

Inom PUT- anställningen arbetade de flesta inom verksamhetsområdet kök och alla säger att 

de tyckte om det de fick arbeta med inom PUT- tjänsten. En mindre andel arbetade inom 
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äldreomsorgen och ytterligare färre antal arbetade inom grundskolan som skolvärdinna där 

arbetsuppgifterna var att fungera som rastvakt och hjälpa eleverna i matsalen. Idag är det ett 

fåtal som arbetar och försörjer sig genom lön och den enda förekommande anställningsformen 

är timanställning. Dessa uttrycker en stor önskan att erhålla ”fast jobb”. Något fler kombinerar 

anställningen med studiemedel då dessa även påbörjat studier där köksutbildningen 

”Måltidsservice” på Komvux är mycket kraftigt dominerande. Lika många försörjer sig med 

aktivitetsstöd då de praktiserar fortlöpande och något färre antal är socialbidragstagare. En 

inte iögonfallande del är föräldralediga med en timanställning att återvända till efter 

föräldraledigheten. 

 

Avslutningsvis kan tillägas att samtliga berättar att de vill etablera sig på arbetsmarknaden 

genom att erhålla en tillsvidare anställning och för de flesta gäller att verksamhetsområdet är 

oviktigt i sammanhanget. Nästan alla har ett eller flera barn och av dessa lever de flesta ihop 

med fru/make/maka/sambo. Endast en oansenlig del av informanterna är ensamstående utan 

barn.    

 

9.2 Bemötande, sociala nätverk och referenser  
De flesta intervjuade hävdar att de upplever att bemötandet av arbetskamraterna/kollegorna 

var bra och säger att de är nöjda med bemötandet på PUT- arbetsplatserna. För många gäller 

att de hade vänskapliga relationer med arbetskamraterna inom arbetsplatserna och för en del 

präglades relationen av skoj och kramande med varandra. De berättar att arbetskamraterna 

också var behjälpliga i förbättringen av det svenska språket och uppmuntrade till att våga mer: 

 

Ja, (ler) de är väldigt bra och intresserade, de hjälpa så mycket, jättemycket, ibland man fattar inte 

men de kan säga med handen och då de kan lära rätt ord när de peka. Du vet med SFI man pratar 

inte så bra, första veckan de fattar ingenting (skrattar), men de säga du vågar (skrattar) det kommer 

vi kan lära dig (skrattar) du ska inte bli blyg. Paus. Personalen var bra ja trevlig.  

 

En annan berättar att det inom PUT- tjänsten fanns ett vänskapligt förhållande till 

arbetskamraterna, som var så bra att informanten gärna vill tillbaka dit och arbeta där igen: 

 

De hjälpte mig att lära saker, språket vi var som vänner allihop. När jag var där så var det bra. Det 

var bra allting jag vill också jobba där om jag får, det var jättebra när jag jobba där. 
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Ytterligare ett exempel på hur ett bra bemötande på PUT- arbetsplatserna uttrycks i 

intervjuerna är följande citat, där informanten också upplever att arbetskamraterna beredde 

respekt till densamma:  

 

Jag tyckte det jättebra, jag hade bra arbetskamrat allihopa, jag hade X (nämner antal) de 

respekterade mig de hjälpte mig i alla fall de var snälla mot mig också. 

 

Av resterande säger ett fåtal att de upplever att bemötandet av arbetskamraterna var bra, med 

undantag för en kollega på respektive arbetsplats: 

 

Ja det var en X (nämner kön) som var inte bra X (nämner kön) tjata X (nämner kön) tyckte inte om 

invandrare X (nämner kön) lyssnade inte på mig, det var chefen som tyckte om mig och sa du 

jobbar bra X (nämner chefens kön) älskade mig. 

 

Den andra informanten berättar att bemötandet i början var bra, men det omvandlades senare 

när en arbetskamrat ändrade sitt bemötande av informanten: 

 

Det var bra i början men sen det var inte så bra, det var med personalen alla var bra i personalen 

men det var bara en som var lite irriterad X (nämner kön) var hela tiden tjatar och pratar jag blev 

ledsen, de andra var jättebra jag saknar de, de hjälpte mig mycket också med språket. 

 

En annan informant som uppger att bemötandet på PUT- arbetsplatsen var bra, med undantag 

för vissa beteenden från arbetskamraterna, berättar att arbetskamraterna lärde denne arbetet i 

onödigt stor omfattning på grund av dennes etniska bakgrund: 

 

De var bra personal de jobbade mycket med mig så hela tiden, de tänkte X (nämner sitt kön) kan 

inte svenska så de lär allting. Paus. Så är inte bra, behöver inte visa allting men jag fick bra 

respekt, också personal är olika, jag är nöjd. 

 

Beträffande frågan om utvidgningen av informanternas sociala nätverk till att omfatta fler 

svenskar utanför PUT-arbetsplatsen, säger alla att de inte har någon vänskaplig kontakt med 

sina arbetskamrater från PUT- arbetsplatsen. De berättar att de säger ”Hej” till varandra om de 

träffas någonstans i staden eller i affären. När jag frågar informanterna om de umgås med 

andra svenskar, svarar nästan alla ”Nej” och säger att de ”inte känner så många svenskar”. En 

berättar att denne känner flera svenskar, som denne också umgås med privat. Dock säger 
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densamme att dessa inte kopplas till PUT- arbetsplatsen. På frågan om referenser frågas 

informanterna om de erhållit referenser från sin PUT- tjänst. Alla svarar jakande och nämner 

att de fått ett intyg med sig, där det står att respektive informant visad sig vara ”duktig” på 

PUT- tjänsten, ”kan bra svenska” och ”jobbar bra”. Detta gäller även de tre informanter som 

berättar att de inte är helt nöjda med bemötandet ute på PUT- arbetsplatserna. 

 

9.3 Upplevelsen av PUT och dess betydelse i vägen mot integration i 

arbetsmarknaden 
Informanterna berättar att PUT- tjänsten hjälpte de att förbättra språkkunskaperna, att lära sig 

hur arbetslivet i Sverige fungerar. PUT erbjöd möjlighet att lära känna nya människor, att 

träffa svenskar. De pratar om möjligheten att slippa socialbidrag för sin försörjning och att 

PUT- tjänsten inspirerade till vidare studier och gjorde att de vill kämpa ännu mer i 

strävandena att etablera sig på arbetsmarknaden. De berättar att tiden innan PUT- tjänsten 

erhölls kännetecknades av utanförskap, isolering och för vissa även depressioner. När PUT- 

tjänsten erhölls, infann sig ett nytt perspektiv på livet: 

Jag tror PUT- tjänsten betyder man lär sig svenska det betyder man går ut, umgås och jag har lärt 

mig mycket där, jag tror det är bra. Ja, ja, nu jag tänker att jag måste ha nån utbildning, nånting till 

framtiden jag tittar framtiden. 

En annan informant uttrycker det i andra ordalag: 

Nya kontakter också, lärde känna nya människor och det var jättebra och vänner det blev lite mer. 

Jag tror det blir lättare om man jobbar ett år först, det blir lätt för mig för att jag jobbat ett år. Man 

lär sig. Jag tror det är jätteviktigt, det är bra när man kommer till Sverige vuxen. Jag skulle inte gå 

utbildning idag om jag inte fick PUT- tjänst.   

Ytterligare en informant ger följande beskrivning till PUT- tjänstens betydelse för inkludering 

i arbetsmarknaden: 

Det är bra i alla fall PUT- tjänst, för att när du jobbar du vet hur det fungerar du jobbar som en 

idiot första gången du jobbar, du vill ha jobb. Om du går i skolan, skolan bara grammatik men om 

du går praktik du pratar mycket svenska och det är bra. I skolan du kan aldrig riktigt bra svenska. 

Praktik eller PUT- tjänst om du går ett år du blir jätteduktig. Det ska bli lättare att få jobb.  

En annan informant berättar också om hur referensen från PUT- anställningen genererade i en 

annan tillfällig anställning: 
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Språket, ja självklart PUT- tjänst hjälpte mig så mycket tycker jag. Jag fick bra referens det hjälpte 

att få sommarjobb, det är jätteviktigt i Sverige med referens. Om det är nån som säger nej till 

praktik, svenskar du vet, om du visar de att du kommer till praktik, att du vill, de tänker och 

kanske får du jobb. Ditt personliga brev kanske de kastar men när du visar de att du vill jobb och 

går på praktik, att du kan visa att du kan språket, att du kan passa tid, man får en chans tror jag. 

Efter sommaren tänkte jag fortsätta läsa till undersköterska, jag förstår nu i Sverige om du inte har 

utbildning, är inte född här det är jättesvårt, jättesvårt att få ett jobb. 

Sammantaget är det tre informanter som uttrycker viss besvikelse i förhållande till PUT- 

tjänsten och dess betydelse i vägen mot anställning. Några håller före att själva insatsen är bra 

i förberedande syfte, men det underlättar inte erhållandet av anställning. De pratar om att de 

utan framgång sökt många tjänster och även praktiserat inom diverse verksamhetsområden 

sedan avslutandet av PUT: 

Jag tror det blir lättare att få jobb men för mig PUT- tjänst göra lite, inte så mycket. Just nu två år 

jag har inte jobb, jag sitter hemma jag har glömt många svenska ord. Jag har sökt många jobb men 

fick ingen. Jag ska läsa svenska och efter det jag ska läsa nånting, kanske får jobb. 

PUT- tjänst hjälpte ingenting, jag får inte jobb nånstans, jag skickade mina papper överallt men jag 

vet inte, jag praktik, praktik. 

En annan informant säger att PUT- tjänsten gav möjlighet att ha kontakt med svenskar och att 

invandrare behöver prata med svenskar ständigt, annars finns risken att invandraren glömmer 

bort de nyvunna språkliga kunskaperna: 

Svenska man behöver höra hela tiden jag tror inte att ett år räcker. Om man kan inte svenska man 

kan inte jobba. Om jag fick välja en gång igen jag skulle tacka nej till PUT- tjänst. Du vet, du är så 

duktig och de skriver intyg och det kan man känna lite ont att inte få jobb. Alla de vet att jag är 

duktig, min chef säger att jag jobbat bra men jag fick inte jobb.   

Således är informanternas upplevelser av PUT- tjänstens betydelse i vägen mot etablering i 

arbetsmarknaden av varierande slag.  

9.4 PUT- tjänstens inverkan på livssituationen 
Informanterna pratar om PUT- tjänstens inverkan på livssituationen i enbart positiva ordalag. 

De berättar att det förbättrade livet på många olika sätt för de själva och deras 

familjemedlemmar. Av alla informanter är det bara en som är ensamstående utan barn. Resten 

har alla ett eller flera barn. Dessa kopplar PUT- tjänstens påverkan på livssituationen många 

gånger genom att hänvisa till att de kunde förbättra villkoren för sina barn, genom att 
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exempelvis köpa ”bra” och ”god” mat, ”fina kläder” och leksaker till barnen i större 

omfattning än tiden innan PUT. En informant berättar följande: 

Det blev bättre sen, jo, jo, jo, jo, jo, du vet när du får PUT – tjänst du fick ett år, du betalar den här 

hyran själv, du bestämmer själv, sen om du har tur eller är duktig du fortsätter jobba, du klarar dig 

själv, man är fri, sen du själv också, du är glad du känner att du är en människa, men om du har 

socialbidrag hela tiden praktik, de klagar mycket, de säger förra månaden vi betalat för mycket, 

barnen mycket ledsen, du kan inte köpa vad du vill till barn också du kan… Jag vill mina barn är 

glad jag vill inte de ska bli svartsjuk på annat barn som har nånting. 

En annan informant beskriver PUT- tjänstens påverkan på den egna livssituationen som 

”väldigt” stort och berättar hur informanten tillsammans med sitt barn kunde besöka 

hemlandet och barnet kunde träffa sina far/morföräldrar för första gången i sitt liv. 

Informanten berättar vidare att tiden innan PUT kännetecknades av en begränsad ekonomi 

som inte medgav att informanten kunde tillfredsställa barnets samtliga behov och önskemål: 

Det går inte varje gång när man kommer till affären barnen köpa den, köpa den och jag säga nej 

inte nu, man måste vänta till du fyller år eller annan dag, inte nu. Till exempel när man fick lön 50 

eller 20 kronor är inget. Man går till simhallen och bio och köper god mat. När man tjänar mycket 

pengar man har det så ja mera roligt med barnen. 

Informanterna berättar alla att de upplevde tiden de erhöll PUT- anställning som en nyvunnen 

frihet i den bemärkelsen att de inte behövde vända sig till Socialtjänsten och ansöka om 

socialbidrag mer. PUT- lönen medgav ett ökat handlingsutrymme i flera avseenden. De kunde 

spara pengar, åka på semester, köpa bil, en tog körkort, en annan berättar om alla nya saker 

denne köpt: 

Med PUT- tjänst allting blir bättre, jag köpte diskmaskinen, tvättmaskin och TV, nästan allt du ser 

har jag köpt med min lön. Herregud jag och mina barn lämnade nästan allt i affären, du skulle bara 

se vilken garderob mina barn har och jag, vilka kläder vi köpte, överfulla (begreppet ”överfulla” är 

korrigerat av författaren) garderober. Jag kunde spara pengar och köpa mattor också, allt, jag 

tänkte så bra det är att jobba med lön.  

En annan informant säger att det inte går att jämföra PUT- tjänst med socialbidrag och 

berättar: 

Jag kände jag klarar mig själv, jag är fri jag bestämmer själv. Till exempel när jag fick lön jag 

bestämde själv vad jag ska göra. Jag har klarat mig helt själv, betala hyra själv, slippa ha kontakt 

med socialen. Jag fick ett bra liv, köpte bil och åkte på semester. Nu får jag aktivitetsstöd, jag 
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behöver inte socialen. Det är en frivillig praktik som jag sökte nu därför jag vill inte sitta hemma 

ensam. 

Samma informant berättar att tiden denne hade PUT- anställning innebar ett ökat 

handlingsutrymme beträffande möjligheten att behålla sitt sociala nätverk: 

När jag hade PUT- tjänst jag gick på disco självklart, när du till exempel jobbar och tjänar bra 

pengar du tar ut nån kompis och går tittar på bio, du kan bjuda på kafeteria och jag tror det, PUT- 

tjänst är jättebra tycker jag.  

En informant berättar att livssituationen blev ”stor skillnad” eftersom också dennes livspartner 

erhöll PUT- tjänst samtidigt och ekonomin förbättrades således. En annan säger att det inte 

blev så stor skillnad då dennes livspartner inte arbetade samtidigt: 

Man måste jobba två, om jag jobbar och min x (säger kön på sin partner) jobbar inte, x (säger kön 

på sin partner) det blir svårt. Men ja ibland jag gick till restaurang med mina barn och vi åkte till 

Danmark, med socialbidrag man får inte åka på semester. Vänner det blev lite mer, jag får 

självförtroende och vågade lite mer att prata.  Jag kände mig jättebra att man fick jobba och nya 

kontakter, nya människor det var bra att man gick till jobbet och jag fick lön. 

En annan informant berättar att denne hade flera depressioner och mådde dåligt av att ”sitta 

hemma” innan denne erhöll PUT- tjänst och nämner hur även barnens livssituation 

förbättrades då informanten hade PUT: 

Innan jag fick PUT- tjänst mina barn var lite ledsna inom sig själv, när jag börjat jobba i PUT- 

tjänst, barnen blev gladare och de hjälpa mig mycket mer hemma. När jag jobbat, barnen hade 

städat och gjort fint hemma jättebra varje dag, de sa du varit på jobbet och vill jag ska vara glad. 

Sålunda refererar informanterna till den tidsperiod de hade PUT- tjänst med enbart positiva 

berättelser. De säger att det också var bra att de inom PUT- anställningen hade ett schema att 

arbeta efter och det gjorde att de kunde planera sina liv på ett bra sätt. Till exempel kunde en 

informant planera aktiviteter tillsammans med barnen på helgerna och en annan berättar hur 

det plötsligt blev möjligt att gå ut mer, äta på restaurang och gå på diskotek. Något som 

genomgående nämns är att informanterna säger ”jag vill jobba”, ”jag tycker inte om 

socialbidrag” och ”jag vill inte ha socialbidrag” samt ”jag hatar socialbidrag”. 

10. Analys 
Studiens resultat analyseras med hjälp av verktyg lånade av Goffman (1972), Bourdieu 

(1999) samt från Elias och Scotson (1999), vilka också redogjordes för under 
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teoriavsnittet. Analysen presenteras med hjälp av dessas begrepp och följer samma 

ordning som författarnamnen ovan. Inledningsvis redovisas analysen under rubriken 

Stigman, kapital och distinktioner, där Goffmans och Bourdieus begrepp används i 

konstruktionen av kontexten, följt av rubriken Etablerade och outsiders. 

10.1 Stigman, kapital och distinktioner 
Min tolkning av empirin leder mig inledningsvis in på informanternas upplevelser av 

stigmatisering och dithörande konsekvenser på arbetsmarknaden. Informanten som 

berättar att denne frivilligt praktiserar i syfte att framstå som mer duglig i kontakter med 

eventuella framtida arbetsgivare, tolkar jag som ett tecken på att informanten upplever 

sig vara ifrågasatt av eventuella arbetsgivare som en duglig eventuell anställd på grund 

av att informanten är invandrare. Därför anstränger sig informanten på ett sätt som 

denne utgår från att ”de normala” som är svenskar, inte behöver göra i samma 

omfattning. 

/…/ Om det är nån som säger nej till praktik, svenskar du vet, om du visar de att du kommer till 

praktik, att du vill, de tänker och kanske får du jobb. Ditt personliga brev kanske de kastar men när 

du visar de att du vill jobb och går på praktik, att du kan visa att du kan språket, att du kan passa 

tid, man får en chans tror jag. Efter sommaren tänkte jag fortsätta läsa till undersköterska, jag 

förstår nu i Sverige om du inte har utbildning, är inte född här det är jättesvårt, jättesvårt att få ett 

jobb. 

Informanten verkar utgå från att eventuella arbetsgivare kategoriserar densamme redan vid 

läsandet av dennes namn i arbetsansökningar, som på grund av att det inte är svenskt, blir 

kopplat med negativa egenskaper; att informanten inte är en person som vill arbeta, inte kan 

passa tider eller prata svenska. Det innebär att informanten utgår från att dessa egenskaper är 

behäftade med invandrarskap. Således uppfattas stigmat invandrare innefatta minskade 

chanser till anställning och därmed också livspotentialer. 

Goffman (1972) håller före att stigmatiserade personer utesluts från gemenskap baserat på 

stigmat den avvikande har då det inte kan passera obemärkt. Alla intervjuade i uppsatsen är 

invandrare och det märks på deras utseende som avviker från majoritet befolkningens, då 

informanterna har mörkare hår, hud och ögon i jämförelse med dessa. Det innebär att 

informanterna har svårt att undkomma denna form av stigmatisering samt dölja denna form av 

stigma (stam betingat stigma).  
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Härskande normer som informanterna ger uttryck för är att en vuxen individ ska vara 

självförsörjande och arbeta. Således framkommer i resultatavsnittet tribiala stigman; 

socialbidrag och arbetslöshet, vilket alla informanter säger att de vill undvika genom att 

berätta att de inte vill bli försörjda av Socialtjänsten. De ”hatar” socialbidrag och vill arbeta. 

Det jag uppmärksammar särskilt är att informanterna säger att de vill arbeta.  Detta kan tolkas 

som att socialbidrag och arbetslöshet inte är något eftersträvansvärt, det uppfattas som 

stigman av informanterna. Min tolkning blir att informanterna genom att bestyrka sin vilja till 

egenförsörjning genom arbete, kan vara tecken på att de tänker att det framträdande attributet 

invandrare står i förbindelse med ett mönster; socialbidrag och arbetslöshet. Detta är 

misskrediterande för informanterna, som inte identifierar sig själva på det viset. De ser sig 

själva som individer som anstränger sig att hitta arbete och bli självförsörjande. Här inryms 

sålunda en skillnad mellan informanternas faktiska identitet och den inbillade identitet som av 

dessa upplevs uppkomma genom stigmat invandrare. Citatet nedan är ett exempel på detta 

sammanhang där informanten beskriver hur denne upplevde att livssituationen påverkades av 

PUT- tjänsten:  

Jag kände jag klarar mig själv, jag är fri jag bestämmer själv. Till exempel när jag fick lön jag 

bestämde själv vad jag ska göra. Jag har klarat mig helt själv, betala hyra själv, slippa ha kontakt 

med socialen. Jag fick ett bra liv, köpte bil och åkte på semester. Nu får jag aktivitetsstöd, jag 

behöver inte socialen. Det är en frivillig praktik som jag sökte nu därför jag vill inte sitta hemma 

ensam. 

Informanten upplever att PUT gav en frihet som tillåter självbestämmande och 

självförsörjning. Informanten är glad att ”slippa” ha kontakt med Socialtjänsten. Därför 

erbjuder densamme sin arbetskraft som praktikant frivilligt, då arbetslöshet innebär en 

isolering, att informanten står utanför gemenskapen. Med hjälp av Bourdieus begrepp, 

kan här konstateras att informanten (agenten) uppfattar en struktur i samhället som 

innebär att en vuxen individ ska arbeta och försörja sig själv härigenom. Citatet ovan är 

ett exempel på att agenten försöker handla efter denna struktur, genom att införliva 

densamma i sitt habitus, i syfte att inkluderas i gruppen anställda och dessas livsstil. Här 

tvingas jag också tänka att det finns fog för att misstänka att samma struktur som ställer 

krav på vuxna individer att försörja sig själva genom anställning, får en innebörd för 

individer som är invandrare och en helt annan för svenskar/infödda.  Detta då svenskar 

kan efterleva denna struktur och därmed få utlopp för sitt habitus genom anställning. 

Följaktligen innebär det att invandrare hindras i detta och därför utvecklas här ett slags 



Magisteruppsats - ANTIGONA IBISHI 

den 24 maj 2011 

 

47 
 

”substruktur” som för med sig att agenternas ansträngningar att få utlopp för sitt habitus 

genom att i sig själv införliva strukturen som säger att en vuxen individ ska vara 

självförsörjande, alltså arbeta, blir annorlunda för vissa agenter som försöker få utlopp 

för sitt habitus genom att frivilligt praktisera. Sålunda ter det sig som att strategierna 

som står till buds för agenterna i undvikandet av stigmat arbetslös, upplevs vara 

sammankopplat med olika handlingar beroende på agentens etniska bakgrund. Strategin 

som intas i denna bemärkelse verkar alltså skilja från agent till agent efter etnisk 

tillhörighet. 

I resultatavsnittet görs genomgående en åtskillnad mellan anställda och 

socialbidragstagare, en differentieringsprincip, som också påverkar det symboliska 

kapitalet. Denna åtskillnad införlivas i informanternas habitus då de tiden under PUT- 

anställningen efterlevde den livsstil som dem också kopplar med den position som 

denna grupp anses ha i det sociala rummet.  De demonstrerade för detta genom att köpa 

diverse materiella ting, genom att åka på semester, äta på restaurang, gå på bio med 

mera. I och med dessa företeelser ökade informanternas kulturella och social kapital och 

de markerade sin nyerövrade position för de andra; både för de som arbetar och för de 

som försörjer sig genom socialbidrag. Det innebär att informanterna genom detta också 

ökade och visade sitt symboliska kapital och reproducerar differentieringsprinciper som 

uppfattas finnas. Dessa handlingar eller företeelser, allt nytt informanterna köpte under 

PUT- anställningen och semesterresorna som gjordes, fungerar således som 

distinktionsprinciper. De särskiljer sig från socialbidragstagare som har begränsat 

handlingsutrymme härvidlag och kan inte köpa ”bra” mat och ”fina” kläder därför och 

samtidigt reproduceras denna struktur. Informanterna tänker att det är vad som förväntas 

av dem och är sålunda differentierade, samtidigt som dem genom detta handlande också 

är differentierande.   

De egenskaper som anses höra samman med den livsstil som individer som arbetar eller 

har anställning, betecknas av informanterna som möjligheterna att åka på semester, 

köpa bil, äta ute med andra, fika ute med andra, köpa diverse hemutrustning, så som 

mattor, diskmaskin, tvätt maskin, ”fin” TV- apparat, ”fina” och nya kläder samt att gå 

på bio och/eller se på film med familjen. Under PUT- tjänsten efterlevde informanterna 

dessa praktiker i syfte att omvandla dessa inneboende och relationella egenskaper i 
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positionen anställda, alltså till den livsstil som av informanterna bedöms vara förenlig 

med denna position.      

Det ter sig som att informanterna menar att ekonomisk kapital erkänns och tillskrivs ett 

värde, det blir ett symboliskt kapital av de andra i deras omgivning som kan ”se” att 

informanterna utökat sitt ekonomiska kapital på deras nyköpta kläder, de dyrare 

matinköpen och så vidare. Ett symboliskt kapital är också det informanterna beskriver 

som arbete eller anställning, PUT- tjänsten, som för dem alla uppfattas vara ett 

symboliskt kapital. Bourdieu (1999) menar att de olika kapitalarterna omvandlas till 

symbolisk kapital när de uppfattas av agenterna, som är i besittning av 

perceptionskategorier med vilka agenterna kan urskilja dem; erkänna och tillskriva 

dessa ett värde. I resultatavsnittet görs själva statusen ”anställd” till ett symboliskt 

kapital således, då alla informanterna säger att de vill arbeta. I och med detta tillskrivs 

anställningen, som ju genererar självförsörjning, ett värde och erkänns som ett kapital, 

till skillnad från statusen ”socialbidragstagare,”, som förknippas med begränsat 

handlingsutrymme på alla sätt och vis.  

I syfte att vidmakthålla eller öka sina kapital, ekonomiska, kulturella, sociala och därigenom 

också sitt symboliska kapital, kämpar informanterna med att hitta ett arbete och få en 

tillsvidare anställning. De vill arbeta då det möjliggör den livsstil och livsstandard som de 

hade under tiden de var PUT- anställda och som för informanterna innebär ett lika stort 

handlingsutrymme beträffande möjligheterna att köpa fler materiella ting, ha tillräckliga 

resurser att vårda sitt sociala nätverk genom att kunna åka in till staden för en kopp kaffe 

och/eller äta middag med vänner och/eller familjemedlemmarna, åka på semester med barnen 

med mera, som när de hade PUT- anställning. Utgångspunkten verkar vara att informanterna 

genom en tillsvidareanställning säkrar ett högre ekonomiskt kapital, som i sin tur möjliggör 

innehavandet av ett större kulturellt kapital genom möjligheterna att kunna gå på bio och lära 

sig bättre svenska och ett större socialt kapital genom att kunna ta en fika med vänner närhelst 

önskan till det infaller. Informanterna använder olika strategier i sammanhanget. Någras 

strategi är att utbilda sig ytterligare så att de blir mer anställningsbara eller mer attraktiva i 

konkurrensen om lediga arbeten/tjänster. Någon annan använder en strategi som går ut på att 

kombinera studier med praktik, i syfte att framstå som en mer ambitiös och anställningsbar 

individ i eventuella framtida arbetsgivares ögon. En är timanställd i äldreomsorgen med 
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förhoppningen att anställningen ska övergå till en tillsvidare anställning. Densamma ska starta 

undersköterskeutbildning till hösten med detta mål i sikte. 

10.2 Etablerade och outsiders 
Nästan alla informanter, förutom en som arbetar som dagmamma halvtid och studerar halvtid, 

uppger att de ständigt söker arbete, men tyvärr stöter dem på hinder längs denna väg. Ingen 

erbjuder de någon tillsvidare anställning, trots mycket aktivitet i det hänseendet. I detta 

sammanhang måste analysen av resultatet också lyftas till en makronivå, med utgångspunkt 

från de flesta informanters hävdanden att de bara hade bra relationer till sina arbetskamrater 

på PUT- arbetsplatsen. Men efter PUT- anställningens slut, har de ingen kontakt med dessa 

mer, förutom att de säger ”Hej” till varandra om de ses på staden eller i affärer. Elias och 

Scotson (1999) skriver om etablerade och outsiders och beskriver hur dessa två grupper i 

Winston Parva inom arbetet fungerade friktionsfritt. Dock utestängdes outsiders från 

gemenskapen utanför arbetsplatserna, där gick gränsen. Även informanterna i uppsatsen ger 

uttryck för liknande förhållanden i anslutning till PUT- anställningen. De flesta berättar att 

relationen till arbetskamraterna (och i vissa fall nämns även relationen till cheferna) 

kännetecknades av vänskaplighet, respekt och ett ”roligt” umgänge på PUT- arbetsplatserna. 

Men sedan PUT avslutades, upphörde även dessa vänskapliga relationer. Informanterna och 

de förra arbetskamraterna säger ”Hej” till varandra om de möts i staden eller i affärer. Det 

tolkar jag som att dessa informanter accepterades som jämbördiga arbetskamrater inom PUT- 

arbetsplatsen. Emellertid slutar denna acceptans där. I och med avslutandet av PUT- tjänsten, 

upphör inkluderingen av studiens informanter i vänskapsrelationerna. Här kan den tanken 

komma att inte alla människor umgås med sina arbetskamrater privat, inte ens svenskar. Men 

i resultatet framkommer att ingen av informanterna har kontakt med sina förra arbetskamrater, 

varför det inte bör betraktas som en tillfällighet.  

Det är således ett tråkigt faktum som tvingar till ytterligare uppmärksammande av Elias och 

Scotson (1999) teori om hur maktskillnader mellan två grupper, etablerade och outsiders 

vidmakthålls. Genom att utestänga outsiders, alltså PUT- anställda invandrare, från sitt sociala 

nätverk, gör etablerade, alltså svenska PUT- arbetskamrater att deras unika ställning i 

förhållande till outsiders vidmakthålls och fortlever. Sålunda påverkas outsiders chanser till 

utvidgning av sitt sociala nätverk till att inkludera fler svenskar på ett negativt sätt. Det 

misslyckas och därmed påverkas deras möjligheter att integreras i samhällets olika 

gemenskaper, vilket leder till utanförskap och därmed minskar också möjligheterna att 
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inkluderas på arbetsmarknaden. Detta förhållande gör också att outsiders underordnas de 

etablerade svenskar som på detta sätt bibehåller en säregen och prestigefylld ställning i 

samhället i relation till outsiders. Eftersom de som här betecknas som outsiders inte fötts och 

vuxit upp här, de har vari bosatta i Sverige en kort tid i jämförelse med de svenska 

arbetskamraterna som bott här hela sitt liv, saknar outsiders den gruppsammanhållning som de 

etablerade utvecklat. Outsiders har på grund av att de är nykomlingar i Sverige således inte 

kunnat utveckla lika stor sammanhållning som de etablerade svenska arbetskamraterna. De 

saknar och nekas inträde i det sociala nätverk som de etablerade har utanför arbetsplatsen. 

Därmed säkras också de etablerades överordning och företräde till gemenskap sinsemellan 

utanför arbetsplatserna. Följaktligen vidmakthålls rådande maktskillnader i ett förhållande där 

outsiders bosatt sig i Sverige och därför har det ömsesidiga beroendet grannar emellan 

uppstått, som orsakar dessa problem. 

11. Diskussion  
Föreliggande avsnitt utgörs av ytterligare analys av resultatet som ställs mot tidigare 

forskning som det tagits del av i uppsatsen. Sålunda dras fler slutsatser härom och en 

diskussion förs löpande. 

 

11.1 Analys mot bakgrund av tidigare forskning 

Om studiens resultat relateras till Angelins (2009) definition av fattigdom i hennes 

avhandling, går det att påstå att informanterna tiden innan PUT- anställningen upplevde sig 

vara fattiga. Angelin håller före att fattigdom förstås som relativ. Detta i bemärkelsen att det 

måste förstås i en kontext av den som är fattig och ofrivilligt måste avvika från de materiella 

normer och den livsstil som är rådande i det samhälle denne lever i. Denna studies resultat ger 

vid handen att informanterna ofrivilligt var tvungna att avvika från de materiella normer och 

den livsstil som de uppfattar råder i samhället. De pratar om att PUT- anställningen 

möjliggjorde en acceptabel levnadsstandard då denna genererade en lön som översteg 

socialbidragsnormen så pass att det medgav större handlingsutrymme i inköpandet av 

materiella ting. Några köpte nya och ”fina” kläder till sig själva och/eller till de andra 

familjemedlemmarna, några berättar att de köpte bil, en tog körkort, en annan köpte ny TV- 

apparat, mattor, tvättmaskin, diskmaskin och garderob som fylldes med kläder till sig själv 

och barnen mer än den kan inrymma och så vidare. Dessa utsagor vittnar om att 

informanterna upplever sig själva varit fattiga när de försörjde sig genom socialbidrag. Så fort 
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PUT- tjänst erhölls, bröts fattigdomen och deras välfärd förbättrades avseende 

levnadsstandard då de bland annat gick från arbetsmarknadsstatusen långtidsarbetslös till 

anställd, om än tillfälligt och det fanns materiella resurser att gå på bio, gå till simhallen, gå 

på disko, äta på restaurang, åka på semester och så vidare. Således fick informanterna genom 

PUT- anställningen tillgång till större materiella resurser och de blev ”fria”, eftersom de 

själva härigenom fick möjligheten att självständigt förfoga över dessa resurser. Detta gjorde 

det möjligt att få en upplevd självständighet och erbjöd möjligheten att kunna efterleva 

härskande materiella normer och den livsstil som de upplever råder i samhället. 

Informanterna berättar om flera upplevda problem som de låga inkomster socialbidraget 

genererar orsakade för dem. De hävdar att de inte hade annat val än att leva på socialbidrag. 

De ger uttryck för problem orsakade av brist på pengar. I likhet med de intervjuade i Angelins 

avhandling, uppger denna studies informanter att de upplever socialbidragstagandet innan 

PUT som något integritetskränkande då Socialtjänstens kontroll över deras ekonomi minskade 

deras handlingsutrymme i flera avseenden. De pratar om frihet från Socialtjänstens 

bemötande som de upplever som kränkande och kontrollerande. Någon uttrycker oro för 

ekonomin under socialbidragstagandet innan PUT genom att hänvisa till en osäkerhet på 

vilken summa som Socialtjänsten skulle betala varje månad. Många av informanterna som är 

föräldrar, i likhet med de intervjuade i Angelins avhandling, fokuserar upplevd oskälighet i 

levnadsnivån som socialbidragstagandet innan PUT innebar för de i relation till barnen. En av 

informanterna berättar att denne inte vill att dennes barn ska behöva avundas andra barns 

saker. Informanten vill inte att barnen ska avvika från rådande materiella normer och livsstil. 

Därför köpte densamme materiella ting till barnen så att dessas levnadsstandard ökade till en 

upplevd rimlig nivå; att ha det som andra har. Dessutom framkommer i resultatet att några av 

informanterna som är föräldrar, genom PUT- anställningen kunde öka sin och barnens 

levnadsstandard genom att köpa dyrare mat, bra/god mat, godis, leksaker, kläder och så 

vidare, alltså sådant som de på grund av socialbidragstagandet varit tvungna att försaka. 

Försakelsen orsakade upplevda emotionella svårigheter då de inte kunde tillgodose sina barns 

behov och tillåta lyx ibland. Allt detta förekommer även i Angelins resultat. En av studiens 

informanter berättar i detta sammanhang om att barnen vid vistelse i affärer bad om 

inköpande av varor. Men den låga inkomst socialbidragstagandet gav, gjorde att informanten 

måste försaka barnens önskemål och behov då det saknades utrymme i ekonomin för detta 

och matinköp fick prioriteras. Sålunda resonerar även de intervjuade föräldrarna i Angelins 

avhandling som beskriver en ständig strävan efter att få pengarna att räcka till.          
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Vidare görs i avhandlingen (Angelin, 2009) också en distinktion mellan att ”leva” och 

”överleva”. Även denna studies informanter beskriver liknande fenomen. De berättar om en 

frihet och möjlighet att åka på semester med barnen, som kan tolkas som att leva, medan tiden 

innan dess handlade om att överleva. En informant uttrycker detta genom att hänvisa till att 

lönen PUT genererade ökade handlingsutrymmet inom det sociala nätverket. Detta då denne 

genom PUT- lönen hade möjlighet att gå med vänner till fika på café och att dessutom kunna 

bjuda vänner på kaffe där, bio eller att äta ute. Tiden innan PUT utgör en konsumtions 

relaterad utanförskap således.  

Som Angelin håller före, är konsumtion en alltmer betydelsefull markör beträffande 

individers status och identitet. Sålunda kan den slutsatsen dras att informanterna i denna 

studie upplever att handlingsutrymmet gällande konsumtion som PUT- anställnings lönen 

medgav, möjliggjorde informanternas markering av att under PUT- anställningen uppnå en 

godtagbar status och detta påverkade deras identitet i en positiv bemärkelse.  

Det kan konstateras att även denna studies informanter, precis som Angelins respondenter, ger 

uttryck för ekonomisk stress under socialbidragstagandet och beskriver flera gånger att de 

kände att deras handlingsutrymme begränsades av att de försörjde sig genom socialbidrag. 

Det kan också härledas till Schierups (2006) begrepp beskuret medborgarskap, som innebär 

att exkluderingen från arbetsmarknaden innebar ett beskuret medborgarskap för 

informanterna. Följaktligen blev konsekvenserna ett inte fullvärdigt deltagande i samhället då 

deras sociala rättigheter begränsades beträffande rätten att få arbete och således begränsades 

också välfärden tiden innan de erhöll PUT- anställning. När frågan om sociala nätverk (se 

intervjuguide) formulerades, syftades på huruvida de intervjuade genom PUT- tjänsten utökat 

sitt sociala nätverk beträffande inkludering av fler personer med svensk etnisk bakgrund i sin 

umgängeskrets utanför PUT- arbetsplatsen. Av alla intervjuade, uppger endast en ytterst liten 

del att de känner och umgås med flera personer med svensk bakgrund. Dock uppger desamma 

att ingen av dessa är någon som anknyts till PUT- arbetsplatsen. Det ger anledning att 

misstänka att här föreligger en form av systematisk utslutning av denna befolkningsgrupp (se 

Schierup, 2006). Det kan vidare konstateras att de flesta av studiens informanter, personer 

som hade PUT- anställning år 2008, uppger att de är nöjda med bemötandet från 

arbetskamraterna och sina respektive chefer. De trivdes i arbetsgruppen och hade där bra 

kontakter. Däremot stannade dessa kontakter där i och med avslutandet av PUT, med 
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undantaget att de säger ”Hej” till varandra om dem ses på staden eller i affären. Detta gäller 

alla intervjuade. Återstående, en relativt stor del, uppger att de delvis inte är nöjda med 

bemötandet på PUT- arbetsplatsen. De hänvisar till problem med koppling till 

arbetsuppgifterna, som de intervjuade upplever orsakades av arbetskamraterna/arbetskamraten 

på grund av att de själva är invandrare och underskattades därför: 

 

De var bra personal de jobbade mycket med mig så hela tiden, de tänkte X (nämner sitt kön) kan 

inte svenska så de lär allting. Paus. Så är inte bra, behöver inte visa allting men jag fick bra 

respekt, också personal är olika, jag är nöjd. 

 

Denna informant avslöjar ett upplevt dåligt bemötande kännetecknat av upplevd inkluderad 

underordning på arbetsplatsen, men vill samtidigt ge sken av att vara nöjd med bemötandet. 

Min tolkning är att informanten är här misskrediterad. Inkluderad underordning kan också 

användas när jag tittar på informanternas sysselsättning idag. De som timanställdes efter PUT, 

har nu hunnit arbeta som det i över två år, men har ändå inte blivit erbjudna någon tillsvidare 

anställning, vilket de uppger att de strävar efter. Jag tänker också på rasifierad uteslutning och 

en skiktad arbetsmarknad. I denna riktning pekar också faktumet att arbetslösheten bland 

invandrare i Uddevalla kommun är högre än bland de infödda, vilket enligt Schierup är tecken 

på en skiktad arbetsmarknad. Jag tänker i sammanhanget också på informanten som inte 

tillskriver PUT någon särskild betydelse i vägen mot inkludering i arbetsmarknaden och 

delger mig följande:  

 

PUT- tjänst hjälpte ingenting, jag får inte jobb nånstans, jag skickade mina papper överallt men jag 

vet inte, jag praktik, praktik. 

Citatet får mig att relatera denna informants och de andras som uppger att de aktivt söker 

arbete ständiga försök till etablering på arbetsmarknaden till det som benämns exkluderad 

underordning (se Neergaard, 2006).   

 

Det kan dessutom göras gällande att PUT generat positiva referenser för alla informanter och 

de flesta hade vänskapliga relationer till sina arbetskamrater på PUT- arbetsplatsen. Dock 

avslutades vänskapligheten i dem tillsammans med avslutandet av PUT- tjänsten. Därför 

konstateras att informanternas sociala nätverk utanför PUT inte har utökats till att omfatta fler 

personer med svensk etnisk bakgrund genom PUT- anställningen. Det ger anledning att 

misstänka att här föreligger systematisk stigmatisering och utestängning av invandrare från 
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gemenskapen. Utanförskapet för informanterna minskade i den bemärkelsen att de under 

PUT- anställningen inkluderades i arbetsmarknaden, men det påverkades inte särskilt mycket 

gällande inkludering i sociala gemenskaper med infödda/svenskar utanför PUT- tjänsten. I 

samma veva kan också den slutsatsen dras att det finns mer att arbeta med ute i 

verksamheterna vad gäller bemötandet av PUT- anställda då en relativt stor andel delvis 

nöjda/missnöjda förtjänar förbättring genom att sänkas. 

 

Om resultatet också ställs mot Behtuis (2006) hävdande att en stor del av lediga tjänster i 

landet tillsätts genom informella rekryteringskanaler där svenska kontakter är mer värdefulla i 

rekryteringssammanhang, går det att säga att insatsen PUT enligt detta borde förbättra 

utsikterna för att erhålla arbete längre fram genom användningen av referenserna som PUT 

genererat. Men eftersom överväldigande del av informanterna uppger att de privat umgås med 

endast andra invandrare, innebär det att förutsättningarna att få ett arbete genom informella 

rekryteringskanaler visat sig till dags dato vara obefintliga hos de som hade PUT- anställning 

2008. Tilltron till referenserna som fås från PUT- anställningen är stor, både hos 

informanterna och AMA. Men det är viktigt att åter påpeka att Behtui håller före att det är en 

stor del, men inte alla, lediga arbeten som tillsätts genom kontakter. Därför får referenserna 

från PUT ses som en faktor som kan innebära att förutsättningarna att som invandrare med 

svagare anknytning till den svenska arbetsmarknaden lyckas få ett arbete med hänvisning till 

referenser och arbetslivserfarenheten från PUT, kan förbättras efter en längre tid.  

 

12. Förslag till förändringar av insatsen PUT 

Efter studien kan jag konstatera att det finns risker för att utfallet av insatsen PUT, så som det 

bedrivs idag, kan generera ett utfall där invandrare som grupp inordnas i en låg position i 

arbetsmarknaden. Därmed fås också en lägre position i samhället i stort, då PUT mestadels 

erbjuds inom verksamhetsområden som kännetecknas av serviceyrken med låg status 

(informanterna har arbetat inom omsorg och kök). I Uddevalla kommun är arbetslösheten 1,5 

% högre än rikets och arbetslösheten bland utrikesfödda är dubbelt så hög (8 % jämfört med 

3,9 %) som bland de inrikes födda invånarna. Således finns starka argument för ytterligare 

utveckling av arbetsmarknadspolitiken i kommunen. Antalet personer som får PUT bör vara 

mycket högre än 15 per år. Ett möjligt utfall av PUT, sett ur ett samhällsperspektiv, kan vara 

att invandrare som grupp inordnas i en låg position i samhället då de verksamhetsområden 

inom vilka PUT kan fås idag, inbegriper i stort sett enbart servicegivande/omsorgsgivande 
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yrken med en låg status (för rådande uppfattningar om yrkes status i det svenska samhället, se 

Ulfsdotter-Eriksson, 2006). Sålunda är en utbredning av verksamhetsområdena mer än 

nödvändigt. En av de intervjuade har eftergymnasial utbildning inom administration och 

mångårig erfarenhet som kontorschef m.m. i Dubai, men inom PUT arbetade denne inom 

äldreomsorgen som vårdbiträde. Förvisso uppges PUT vara en insats som söks frivilligt och 

den som söker ska ha ett ”genuint intresse” för den sökta tjänsten. Av studiens empiri att 

döma, ter det sig som att informanterna fick arbete mestadels inom äldreomsorgen och inom 

kök. Det betyder också att de invandrare som får hjälp att förbättra förutsättningarna att lyckas 

etablera sig på arbetsmarknaden, är bara de som vill utbilda sig och arbeta inom de aktuella 

verksamhetsområdena. Följaktligen ökar också riskerna för en utveckling likt den Schierup 

(2006) och Neergaard (2006) beskriver och en märkning (rasifiering) av dessa 

verksamhetsområden. Sålunda är det väsentligt att uppmärksamma de mönster som tidigare 

forskning kunnat urskilja på den svenska arbetsmarknaden, med betoning på 

inkludering/exkludering av invandrare, medvetandegöra dessa och anpassa insatsen härefter.  

 

Hävdandet att insatsen PUT erbjuds inom de verksamhetsområden som har personalbrist, 

innebär att de yrken som inbegrips här är av sekundär natur, det vill säga sådana som 

majoritetsbefolkningen inte vill ha i första taget. Sålunda måste detta ses som indikation på att 

här inbegrips risker för upprättande/vidmakthållande av en segmenterad arbetsmarknad där 

dessa yrken rasifieras (märks efter etnicitet) genom PUT. Det är således ett kraftigt argument 

för att vissa förändringar inom insatsen måste ske och man får heller inte glömma att 9 av de 

10 intervjuade uppger att de har barn. Dessa refererar till tidsperioden de hade PUT med att 

hävda att barnens välstånd då förbättrades avsevärt. Sålunda är ett förslag på förbättring av 

PUT att det ska utvecklas i tre led; Att verksamhetsområdena utvidgas till att även omfatta 

tjänstegivande sådana. Detta med hänvisning till diskussionen ovan och att ett av syftena med 

PUT uppges vara att uppmuntra till utbildning – varför inte uppmuntra långtidsarbetslösa 

invandrare till utbildning utanför de som förbereder för serviceinriktade yrken i minst lika 

bred omfattning som till servicegivande yrken? En del av insatsen skulle kunna fokuseras på 

socialbidragstagande långtidsarbetslösa invandrare med svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden och som har barn. Syftet bör vara att härigenom även ha möjlighet att nå 

dessas barn genom att deras välstånd ökar, om än tillfälligt initialt, för att sedan stabiliseras 

efter föräldrars utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Det är skrämmande fakta att 

barn med utländsk bakgrund som levde i ekonomiskt utsatta hushåll i Uddevalla kommun år 



Magisteruppsats - ANTIGONA IBISHI 

den 24 maj 2011 

 

56 
 

2006 var mer än 7 gånger fler än barn med svensk bakgrund (32,4% mot 4,5 %).  I detta 

sammanhang skulle samarbetet med Socialtjänsten kunna utvidgas. Min uppfattning är att 

kommunen genom AMA och Socialtjänsten samt där det är möjligt också 

Arbetsförmedlingen, som redan etablerat ett gott samarbete, bör: 

 Skapa fler PUT platser om insatsen ska ha än bättre slagkraft på arbetslösheten bland 

invandrare i kommunen, så att kommunens vision införlivas hos samtliga dess 

invånare, inte bara de som har svensk bakgrund. 

 Utvidga verksamhetsområdena inom PUT- i syfte att undvika underordning av 

invandrare i arbetsmarknaden genom att även erbjuda insatsen till invandrare som har 

samma etableringssvårigheter som de som besitter ett genuint intresse att arbeta inom 

vården och kök m.m., men har andra ambitioner med sitt önskade 

verksamhetsområde. 

 Fokusera en bestämd del av insatsen på socialbidragstagande långtidsarbetslösa 

invandrare som har barn, i syfte att verkställa en del av visionen för det önskade läget 

till 2020 – att bland annat erbjuda invånarna en god livskvalitet. Barnen är 

kommunens framtid och min uppfattning är att visionen bör omfatta invånare i 

allmänhet och barn i synnerhet. I de fall där dessa föräldrar lever i parförhållanden, 

bör insatsen kunna erbjudas till båda föräldrarna, helst samtidigt så att 

förutsättningarna att säkra en framtida etablering på arbetsmarknaden ökar för de 

båda. Därigenom minskas också antalet barn med utländsk bakgrund som lever i 

ekonomiskt utsatta hushåll.  

13. Slutord  
När jag inledde uppsatsarbetet visste jag inte så mycket om de arbetsmarknadspolitiska 

insatser/åtgärder som Uddevalla kommun samordnar och bedriver. I efterhand kom jag ihåg 

att jag hade hört talas om ”PUT- tjänst” i förbifarten någon gång för nästan 10 år sedan. Detta 

förbluffade mig eftersom det känns som jag borde vetat mycket mer. Dock korrigerades detta 

genom uppsatsen. Genom min studie sökte jag fördjupa förståelse för hur de som haft PUT- 

tjänst upplevde den och vad densamma tillförde i de enskilda individernas livssituation. Jag 

kan i dag känna att jag på ett omedvetet plan misstänkte att uppsatsen enbart skulle komma att 

handla om ekonomi av något slag. Så fel jag hade! Istället fann jag människor med nyvunnet 

perspektiv i tillvaron och förhoppningar att de trots alla hinder längs vägen till ett arbete, tror 

på sin egen potential och landets demokratiska lagstiftning. De inser att resan ibland kan 
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kännas taggig, men kämpar kraftigt i vägen mot etablering på arbetsmarknaden och är säkra 

på att de någon dag kommer att lyckas. För detta ska jag hålla tummarna, mycket hårt! 

 

13.1 Förslag till vidare forskning 
Problemområdet som studerats i uppsatsen är mycket viktigt och uppmärksammas 

därför relativt flitigt. Jag är en individ som tror på den kvalitativa metoden skarpt när 

det gäller studier av fenomen som berör människors sociala liv. Därför känner jag att 

forskning i framtiden bör inta de berörda individernas perspektiv, alltså invandrare som 

exkluderas från arbetsmarknaden och tvingas till försörjning genom socialbidrag, än 

mer i utvecklandet av ny kunskap, med förhoppningen att problemet ska lösas, ty det 

finns någon som vi inte riktigt upptäckt än. Som ett konkret förslag, skulle jag finna det 

intressant med en storskalig forskning som studerar invandrare som lyckats etablera sig 

på arbetsmarknaden med fokus på huruvida integration på arbetsmarknaden också 

upplevs som integration i det svenska samhället. Blir invandrare som kommit till 

Sverige i vuxen ålder och ”svenskar” en del av varandras sociala nätverk, i ordets rätta 

betydelse, genom invandrarnas integration på arbetsmarknaden?   

Det skulle också vara fruktbart att inta ett uttalat genusperspektiv i sådan forskning. I 

uppsatsen kunde ett genusperspektiv inte betonas på grund av forskningsetiska 

principer, då 8 av de intervjuade var kvinnor. Sålunda skulle det vara lätt att demaskera 

de manliga informanternas uttalanden och därmed skulle också deras identitet kunna 

avslöjas för läsare från AMA i Uddevalla.  
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Bilaga 1 

Uddevalla kommuns organisation med utgångspunkt från 

AMA:s placering i organisationshierarkin 

 

I det följande presenteras en figur över kommunens organisation utifrån var AMA återfinns. 

All information i figuren och övrig information som berör kommunens organisation, är 

hämtad från kommunens hemsida.  

 

 

 

Figur 1 - Uddevalla kommuns organisat 

                                                

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Uddevalla kommuns organisation  >>> Arbetsmarknadsavdelningen 

 

Som pyramiden i Figur 1 illustrerar, finns kommunfullmäktige högst upp i organisationen och 

är det högsta beslutande organet i kommunen. Folket väljer vart fjärde år de politiker som 

sitter där. I dagsläget styrs Uddevalla kommun av en politisk majoritet som utgörs av 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. 

Uddevalla kommuns organisation – presenterat med utgångspunkt från var 

Arbetsmarknadsavdelningen figurerar. I pyramiden nedan visas en hierarkisk bild av 

organisationen 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen - NAU 

Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen 



Magisteruppsats - ANTIGONA IBISHI 

den 24 maj 2011 

 

61 
 

Kommunstyrelsen skall leda förvaltningen av kommunens angelägenheter. Den är 

”kommunens regering”, alltså kommunens politiska ledningsorgan.  

 

NAU – Närings- och arbetsmarknadsutskottet utgörs av en ledamot från respektive parti som 

finns representerat i kommunstyrelsen. NAU:s uppgift är att informera sig om sysselsättnings- 

och näringslivssituationen i kommunen. NAU ska också samordna kommunens insatser 

beträffande sysselsättningsfrämjande åtgärder samt näringsliv. NAU ska bereda ärenden inom 

sitt område för beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. I sådana frågor där 

kommunstyrelsen överlämnat sin beslutande funktion fattar NAU beslut å kommunstyrelsens 

vägnar.  

Kommunledningskontoret är ett serviceorgan till kommunstyrelsen och har uppsikt över 

nämnders verksamhet. Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens 

angelägenheter och ekonomi. Under kommunledningskontoret finns 

Arbetsmarknadsavdelningen/AMA, som är den instans som samordnar och genomför 

insatsen/åtgärden PUT.  
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Bilaga 2                                                            

Nya arbetsplatser till PUT- tjänster - arbetsgången 

Arbetsgången för att få in nya arbetsplatser till Personliga utvecklingstjänster inleds med att 

AMA går ut med en förfrågan till de branscher som har rekryteringsbehov och där det finns 

utbildningsmöjligheter inom området (Anteckningar hos AMA). 

Arbetsplatsernas intresseanmälningar befordras vidare till Socialsekreterarna i 

invandrargruppen och socialsekreterarnas arbete med att se vilka personer som kan söka 

tjänsten med mera inleds. Socialsekreteraren informerar då om vad det innebär och ger 

personen ansökningsblanketter som personen själv ska fylla i och skicka till AMA.  

Alla ansökningar vidarebefordras till arbetsplatsen som väljer ut personer och genomför 

intervjuer för att sedan välja vem de anser passar till platsen. AMA meddelas av arbetsplatsen 

om vem som kan börja PUT- tjänsten och denne kan starta anställningen när allt 

pappersarbete är klart.  

Utifrån de sökandes perspektiv, innebär det att dessa har kontakt med socialsekreteraren som 

informerar de personer som kan vara lämpliga för personlig utvecklingstjänst enligt 

ovannämnda kriterier. De intresserade får informationsblad och ansökningsblanketter. Sedan 

söker de som är intresserade av tjänsten och skickar in ansökan till AMA. En fullmakt där 

personen godkänner kontakten mellan Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och AMA 

inkluderas i ansökan. Arbetsförmedlingen kontaktas i syftet att utreda vilka personer som kan 

få Nystartsjobb (beskrivs senare i texten), Nystartsjobb är inte avgörande för vem som får 

tjänsten. På AMA diarieförs alla ansökningar och en lista på alla som sökt skapas. Efter 

intervjuer på arbetsplatsen, beslutas där vem som får tjänsten och arbetsledaren meddelar 

AMA sitt beslut, som i sin tur skriftligt meddelar alla om de fått tjänsten eller ej. De som inte 

blir aktuella för anställning, meddelas detta genom ett tackbrev för visat intresse. Den som 

däremot anställs, träffar AMA som informerar om anställningsvillkoren och skriver 

anställningsbeslut på tre månaders allmän visstidsanställning. Efter denna tid, förlängs 

anställningen med 9 månader om allt är i sin ordning. Genom anställningen får den PUT- 

anställde avtalsenlig lön för branschen och semesterersättning. En handlingsplan upprättas 

mellan den anställde, AMA och socialtjänsten där det bland annat framgår vilka mål personen 

har med anställningen. Personen ska skriva på anställningsbeslutet, bankkonto, lämna in 

skattsedel, anmäla till facket och försäkringskassan samt skriva på ansökan till nystartsjobb. 
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AMA gör sedan flera uppföljningar på arbetsplatsen och tjänsten utvärderas fortlöpande. Om 

den PUT- anställde så önskar, kan AMA konsulent hjälpa denne vidare till möte på 

studievägledningscentrum, SFI, Komvux eller folkhögskola. Personen informeras om 

ekonomi och A- kassa. Handlingsplanen slut skrivs av AMA konsulent och skickas hem till 

den PUT- anställde samt till Socialtjänsten. Denna tas efter avslutad tjänstgöring med till det 

första besöket på Arbetsförmedlingen.  
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Bilaga 3 

Nystartsjobb  

Arbetsförmedlingen erbjuder stödet Nystartsjobb för den som under längre tid varit borta från 

arbetslivet. Det utgörs av ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare får när denne anställer 

långtidsarbetslösa. Det består av ett belopp som motsvarar två gånger den arbetsgivaravgift 

som arbetsgivaren betalar in för den anställde. Både privata och offentliga arbetsgivare kan få 

stödet för alla former av anställningar av långtidsarbetslösa; tillsvidare-, prov-, och 

visstidsanställning. Arbetsförmedlingen beslutar om stöd för Nystartsjobb 

(www.arbetsformedlingen.se). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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Bilaga 4 

Socialbidrag/försörjningsstöd  

I rapporten ”Fattigdom i folkhemmet – från socialbidrag till självförsörjning”, som är en 

vetenskaplig utvärdering genomförd av Institutet För Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, 

hävdar Dahlberg och Edmark et. al. (2009), att den regelrätta benämningen för socialbidrag är 

”ekonomiskt bistånd”. Det avser all ekonomisk hjälp i enighet med Socialtjänstlagen. Det 

ekonomiska biståndet utgörs av försörjningsstöd, som är en ersättning för att täcka den 

dagliga försörjningen. I det ekonomiska biståndet inkluderas också tillfälligt stöd för 

oregelbundna kostnader, så som exempelvis glasögon och läkar- samt tandläkarkostnader. 

Regeringen fastställer årligen, sedan 1985, riksnorm för vilka poster (bokförda belopp) som 

ska inkluderas i försörjningsstödet samt hur mycket som ska utbetalas för varje post. Sedan 

1998 utgör riksnormen en miniminivå som inte får understigas av kommunerna. Det grundas 

på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Det utgör ett mått på sådana 

varor och tjänster som verkligen behövs för att klara vardagen i dagens samhälle avseende en 

rimlig konsumtionsstandard. År 2008 var Riksnormen för de poster som täcks med en fast 

ersättning 3550 kronor i månaden för ensamstående utan barn.  Förutom boende och annat 

som ersätts enligt skäliga kostnader, täcker beloppet på 3550 kronor den dagliga försörjningen 

(Dahlberg och Edmark et al, 2009). 

För sammanboende och hushåll med barn gäller andra normbelopp, som exempelvis är 

anpassade efter barnens ålder. Således är socialbidrag en individuellt behovsprövat ersättning. 

Det kan sökas av den som inte har möjlighet att ordna egen försörjning själv. Det blir aktuellt 

med socialbidrag tidigast då andra inkomster (inbegriper även rätt realiserbara tillgångar, till 

exempel en bil som kan säljas och generera tillgångar eller sparkapital/banktillgodohavanden) 

eller förmåner inte räcker för att täcka ett hushålls försörjning (Dahlberg och Edmark et al 

2009).    
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Bilaga 5 

 

                                                                                 Uddevalla            2011-03-18 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Antigona Ibishi. Jag läser ett magisterprogram i sociologi på Högskolan i 

Halmstad. Jag planerar att göra en utvärdering/undersökning av den kommunala insatsen 

”Personlig utvecklingstjänst”, som också är känt som PUT- tjänst . Denna utvärdering blir 

mitt examensarbete.  

 

Anledningen till att Du får detta brev är att Du har haft insatsen personlig utvecklingstjänst 

(PUT) genom Uddevalla kommun.  För att jag ska kunna genomföra utvärderingen av PUT- 

tjänst, behöver jag ha tillgång till information ( personuppgifter ) om dig och alla andra som 

hade PUT- tjänst år 2008. Denna information finns i handlingar hos 

Arbetsmarknadsavdelningen på Uddevalla kommun.   

 

Därför undrar jag om Du ger mig tillåtelse att få ta del av de handlingar som 

Arbetsmarknadsavdelningen har om Dig och om jag kan få träffa dig i syfte att göra en 

intervju gällande PUT- tjänsten. Det som intresserar mig är din upplevelse av PUT- tjänsten. 

Jag vill veta hur din sociala situation påverkades av PUT- tjänsten. Vad betydde PUT- 

tjänsten för dig i vägen mot ett jobb. Om du vill delta i utvärderingen, kommer Din identitet 

att vara skyddad i redovisandet av den. Du kommer att vara anonym och ingen kommer att 

kunna koppla resultatet till dig personligen, inte ens personal på Arbetsmarknadsavdelningen. 

Din information används bara i undersökningssyfte. 

 

Vänligen gör ett kryss bredvid det svarsalternativ (Ja/Nej) som bäst stämmer in på dig nedan 

och skicka snarast tillbaka det i det medföljande frankerade svarskuvertet till 

Arbetsmarknadsavdelningen: 

 

Det är okej att Antigona Ibishi får ta del av de handlingar som Arbetsmarknadsavdelningen 

har om mig:                      

 

 ¤  JA                                           ¤  Nej 

 

Det är okej att Antigona Ibishi kontaktar mig i syfte att göra en intervju med mig gällande min 

PUT- tjänst: 

¤  JA                                           ¤  Nej 

 

Med vänlig hälsning och ett stort tack på förhand! 

 

-----------------------------------------------                           ----------------------------------------------

Antigona Ibishi                                                                             Åsa Libäck 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 

Inledningsvis vill jag påminna om brevet som Du fick hem genom 

Arbetsmarknadsavdelningen. I brevet skrev jag att: Det som intresserar mig är din upplevelse 

av PUT- tjänsten. Jag vill veta hur din sociala situation påverkades av PUT- tjänsten. Vad 

betydde PUT- tjänsten för dig i vägen mot ett jobb. Om du vill delta i utvärderingen, kommer 

Din identitet att vara skyddad i redovisandet av den. Du kommer att vara anonym och ingen 

kommer att kunna koppla resultatet till dig personligen, inte ens personal på 

Arbetsmarknadsavdelningen. Din information används bara i undersökningssyfte. 

 

Jag vill påminna om att det är frivilligt att delta i studien. Syftet med studien är att fördjupa 

förståelsen för hur de som hade PUT- tjänst år 2008 i Uddevalla kommun upplevde den och 

hur deras sociala situation påverkades av PUT- tjänsten.   

 

När sådana här intervjuer görs, är det svårt att hinna anteckna samtidigt som man pratar med 

den som intervjuas. För att inte riskera att missa viktig information genom att koncentrera mig 

på att skriva, undrar jag om jag får spela in intervjun på Mp3- spelare, så att jag lättare kan 

uppnå syftet med uppsatsen? I intervjun kommer vi att prata om följande: 

 

Bakgrundinformation: Jag kommer att fråga om ålder, kön, etnisk bakgrund, vistelsetid i 

Sverige, utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet. Ditt arbete eller utbildning i 

Sverige innan och efter PUT. Jag vill också veta vad du fick jobba med inom PUT- tjänsten 

och vad du tyckte om det.  

 

Upplevelsen av PUT – Du ska få berätta om hur du upplevde din PUT- tjänst. Vad upplevdes 

som bra/dåligt? Hur upplevde du att du blev bemött på PUT- arbetsplatsen? 

 

Den sociala situationen – hur påverkades den av PUT- tjänsten om du utgår från att du 

genom PUT- tjänsten blev självförsörjande och inte behövde få socialbidrag längre för din 

försörjning? Hur påverkades din situation om du kopplar till ditt sociala nätverk, så som din 

familj, vänner och nya kontakter. Påverkades dina sociala aktiviteter på något sätt? 

PUT- tjänstens betydelse i vägen mott ett jobb/utbildning - Vad betydde PUT- tjänsten för 

dig i vägen mot ett jobb/utbildning? Fick du referenser från din PUT- arbetsplats? Om du fick 

använda någon som referens, har du gjort det?  
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