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Titel 
”En  puff  i  rätt  riktning”?  –  En  intervjustudie  om  hur  personer  med  olika  länderbakgrund  upplever 

arbetsmarknadsåtgärden Komjobb i Norrköpings kommun. 
Title
”A push in right direction”? An interview study about how persons with different country backgrounds experience 
the labour action Komjobb in Norrköpings kommun.  

Sammanfattning
Abstract
The study sheds light on how individuals from different countries experience the labour action Komjobb. The study 
aim to examine in which consideration experiences of the action Komjobb differs among the participants. The study 
is based on eight qualitative interviews and analyzed by using the method of phenomenography. We have based this 
research on a theory about Social constructivism. Other theories that we have used are Bauman’s theory about the 
changing value of work in the modern and postmodern society and Andersson’s theory of unemployment as a social 
category.  The result  is  also based on previous research about  labour market  policies.  We have  concluded that 
Komjobb to a  particular  part  meets  individual  needs.  Other  conclusions are  that  there  are some differences in 
whether people from different countries perceive the action as satisfactory.  The participants feel that Komjobb 
strengthens their position at the labour market and in a positive way affect their other routines in everyday life.

Nyckelord
Arbetsmarknadspolitik,  Arbetsmarknad,  Arbetsmarknadsåtgärd,  Arbetslöshet,  Komjobb,  Utanförskap  & 
Socialkonstruktionism.
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Förord
Vi vill till att börja med tacka alla informanter för att de gjort denna studie möjlig. Sedan vill vi 
tacka personal på Komjobb för att de varit tillmötesgående under fältarbetets gång.  Vi vill även 
tacka  våra  handledare  Mikael  Rundqvist  och  Martin  Qvist  för  mycket  god  och  konstruktiv 
handledning.  Sist  men  inte  minst  vill  vi  tacka  Robin  och  Peter  för  att  ni  tagit  er  tid  att 
korrekturläsa vår uppsats, det har betytt mycket för oss. 

Azerina Cano & Clara Blidmo, Norrköping den 15 maj 2009.
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Inledning
Vi,  två  magisterstudenter  på  programmet  för  Samhälls-  och  kulturanalys  som snart  ska  ut  i 
arbetslivet,  möts  ständigt  av  information  om svårigheterna  på  arbetsmarknaden.  Tillgång  till 
arbete  är  inte  en  självklarhet  i  samhället  men  trots  det  utgår  samhällsnormen  ifrån  att 
medborgarna har ett jobb. Men vad händer med de personer som står utanför detta normsystem 
på grund av att de är arbetslösa? Vem tar ansvar för dessa personer? Gustav Blomberg menar i 
Utrikes  födda  och  kommunal  aktivering att  det  inom  den  svenska  arbetsmarknadspolitiken 
förekommer två inriktningar;  en på statlig  nivå och en på kommunal nivå.  Den förstnämnda 
syftar till att stötta personer som redan befinner sig på arbetsmarknaden och den andra är till för 
personer som aldrig kommit ut på arbetsmarknaden.1 I denna magisteruppsats avser vi studera 
den kommunala arbetsmarknadspolitiken och därför kommer vi inte att djupare gå in på den 
statliga arbetsmarknadspolitiken. Tapio Salonen och Rickard Ulmestig menar i rapporten Nedersta  
trappsteget att det på en snabbt föränderlig arbetsmarknad ställs höga krav på individen som i vissa 
fall bidrar till att vägen in på arbetsmarknaden ser annorlunda ut för honom eller henne. Tröskeln 
in i arbetslivet har blivit högre och de personer som inte klarar av att leva upp till dessa höga 
krav,  har  allt  mer  hamnat  under  kommunernas  ansvar.  I  stora  drag  handlar  kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder enligt Salonen och Ulmestig om olika former av kompetensutveckling 
och aktivering  av  dem som ingår  i  dessa  åtgärder.2 Även  Martin  Lundin  menar  i  rapporten 
Kommunen  och  arbetsmarknadspolitiken att  arbetsmarknadsåtgärder  generellt  syftar  till  att  stödja 
arbetslösa personer som i regel har det svårare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden, grupper 
som invandrare och lågutbildade är exempel på sådana personer.3    

Arbetsmarknadskontoret  i  Norrköpings  kommun  arbetar  med  en  rad  olika 
arbetsmarknadsåtgärder  för  att  ge  arbetslösa  personer  en  möjlighet  att  komma  ut  på 
arbetsmarknaden.4  En av dessa är Komjobb som riktar sig till vuxna personer som har någon 
form av nedsatt arbetsförmåga. Den syftar till att ge dessa individer stöd i sitt jobbsökande och 
att skapa möjligheter till praktikplatser inom föreningsliv, företag och kommunal förvaltning. För 
att  få  delta  i  denna arbetsmarknadsåtgärd måste den sökande tidigare ha varit  i  kontakt  med 
Arbetsförmedlingen eller Arbetsmarknadskontoret angående ekonomiskt bistånd.5 I vår kontakt 
med  Arbetsmarknadskontoret  i  Norrköpings  kommun  har  behovet  av  att  studera  denna 
arbetsmarknadsåtgärd  framgått.   Vi  kommer  längre  fram  i  uppsatsen  att  ge  en  utförligare 
beskrivning av Komjobb.
1 Gustav  Blomberg.  (2007).  ”Utrikes  födda  och  kommunalaktivering”  i  Vägen  till  arbete.  Red.  Daniel  Rauhut. 
Forsknings- och utvecklingsenheten. s. 78.
2 Tapio Salonen & Rickard Ulmestig. (2004). Nedersta trappsteget. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid 
Växjö universitet. http://www.vxu.se/presscenter/nedersta_trappsteget.pdf. 2009-05-14. s. 83, 85. 
3 Martin Lundin. (2008). Kommunen och arbetsmarknadspolitiken. IFAU. 
https://docs.google.com/a/student.liu.se/gview?
a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=11ff5849e66782c0&mt=application%2Fpdf&AuthEventSource=SSO. 2009-05-
11. s. 12. 
4 Norrköpings kommun. http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/arbetsmarknadsatgarder/. 2009-03-30. 
5 Norrköpings kommun. http://www.norrkoping.se/jobb/arbetsmarknadsatgarder/komjobb/. 2008-12-15. 

1

http://www.norrkoping.se/jobb/arbetsmarknadsatgarder/komjobb/
http://www.norrkoping.se/vard-omsorg/arbetsmarknadsatgarder/
https://docs.google.com/a/student.liu.se/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=11ff5849e66782c0&mt=application%2Fpdf&AuthEventSource=SSO
https://docs.google.com/a/student.liu.se/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=11ff5849e66782c0&mt=application%2Fpdf&AuthEventSource=SSO
http://www.vxu.se/presscenter/nedersta_trappsteget.pdf


Inom  Norrköpings  kommun  erbjuds  samma  typer  av  arbetsmarknadsåtgärder  för  inrikes 
respektive  utrikes  födda  deltagare.  Då  dessa  grupper  har  olika  utgångspunkter  på 
arbetsmarknaden kan det tänkas att de upplever åtgärden olika. Kunskapen i kommunen kring 
dessa frågor är relativt begränsad och det finns därför ett behov av studier på området. Dan-Olof 
Rooth och Olof Åslund menar i boken Utbildning och kunskap i svenska att det på arbetsmarknaden 
existerar markanta skillnader mellan inrikes och utrikes födda personer. Författarna menar vidare 
att  utbildning  och  goda  språkkunskaper  värderas  högt  när  en  person  söker  ett  jobb,  detta 
påverkas av personens ursprungsland, ålder och hans eller hennes vistelsetid i Sverige. Rooth och 
Åslund  hävdar  att  det  finns  forskning  på  området  som  visar  att  förutsättningarna  på 
arbetsmarknaden skiljer sig mellan personer från och utanför Europa.6  Ett liknande resonemang 
presenterar  Mikael  Rundqvist  i  Integrationsverkets  rapport  Staten  som  förebild,  han  hävdar  att 
skillnader i samtida samhälle är störst mellan personer födda i Sverige och personer födda i något 
annat land. Rundqvist har i sin rapport fokuserat på länderbakgrund som en huvudvariabel i sin 
studie  om främjandet  av mångfald  i  statliga  myndigheter  och menar  att  det  är  tillräckligt  att 
genomföra analyser på basis av länderbakgrund, en utgångspunkt som även vi vill  ta fast på i 
denna studie.7

Vi anser att det därför är relevant att utgå från en grupp av informanter som kommer från 
Sverige och jämföra deras upplevelser med en grupp beståendes av personer som kommer från 
länder  i  Asien  och  Sydamerika.  Rickard  Ulmestig  skriver  i  rapporten  Kommunal  
arbetsmarknadspolitik i ett integrationsperspektiv att det finns ett mycket begränsat antal utvärderingar 
av kommunal arbetsmarknadspolitik, vilket försvårar möjligheten att besvara frågan om denna 
gynnar integrationen. Detta försvårar även möjligheten att urskilja om utrikes födda diskrimineras 
inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Däremot finns det forskning som enligt Ulmestig tyder 
på att dessa särbehandlas inom andra samhällssystem.8 Ulmestig menar utifrån sin egen forskning 
att det förekommer skillnader mellan hur personer födda i Sverige och personer födda i något 
annat  land  behandlas  inom den  kommunala  arbetsmarknadspolitiken.  Författaren  lyfter  fram 
behovet av empiriska studier som direkt fokuserar på sådana frågeställningar.9 

Då det finns forskning som efterlyser studier om huruvida svenskfödda respektive utrikes 
födda personer  särbehandlas  inom kommunala  åtgärder,  vill  vi  i  denna uppsats  utifrån olika 
deltagares upplevelser skildra en kommunal arbetsmarknadspolitisk åtgärd. På så sätt hoppas vi 
bidra med nya kunskaper inom detta forskningsområde.  Då denna studie syftar till  att  belysa 
enskilda  individers  upplevelser  anser  vi  att  det  är  lämpligt  att  angripa  problemet  utifrån  ett 
etnologiskt  perspektiv,  med  kvalitativa  forskningsintervjuer  som  den  huvudsakliga 
datainsamlingsmetoden.

6 Dan-Olof Rooth & Olof Åslund. (2006). Utbildning och kunskaper i svenska. SNS Förlag. s. 9, 122 ff. 
Arbetsmarknadsstyrelsen. (1995). Arbetsmarknadspolitik i förändring. Fritzes. s. 18. 
7 Mikael Rundqvist. (2004). Staten som förebild. Intergrationsverkets rapportserie. s. 78.
8 Rickard  Ulmestig.  (2005).  Kommunal  arbetsmarknadspolitik  i  ett  integrationsperspektiv. Rapport  integration. 
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/ri2005/bilagor/2006-512.pdf s. 13.
9 Ibid. s. 33.
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Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att belysa hur enskilda deltagare födda i Sverige och Asien och Sydamerika 
upplever arbetsmarknadsåtgärden Komjobb. Vi vill undersöka i vilka avseenden upplevelser och 
erfarenheter  av  åtgärden  skiljer  sig  åt  hos  informanterna  och  vi  utgår  från  följande 
frågeställningar:  

• Upplever informanterna att arbetsmarknadsåtgärden riktar sig till  deras enskilda behov 
och i så fall hur?

• Skiljer sig upplevelser och erfarenheter av Komjobb mellan informanter från olika länder?

• Upplever informanterna att Komjobb stärker deras ställning på arbetsmarknaden och i så 
fall hur?

• Upplever informanterna att Komjobb påverkar deras övriga vardagsliv?  

Metod

Urval av informanter
Komjobb bestod år 2008 av 180 deltagare, varav 78 stycken har en utvecklingsanställning och 
resterande ingår i gruppverksamheten Gå vidare. Enligt Komjobbs enhetschef kommer cirka 60 
procent av alla deltagare från ett annat land och de resterande 40 procenten är födda i Sverige. 
Urvalsprocessen  påbörjades  utifrån  att  personal  på  Komjobb  tilldelade  oss  en  lista  med  78 
personer  som  kunde  vara  tänkbara  informanter  för  studien.  Dessa  personer  har  en 
utvecklingsanställning och de är aktuella då denna del av Komjobb ligger till grund för studien. 
Av listan på de 78 deltagare som vi blev tilldelade har vi valt ut 24 stycken tänkbara informanter. 
Dessa 24 personer har enhetschefen på Komjobb tagit del av, dels på grund av att vi har haft ett 
behov att  veta  vilka  som rent  språkmässigt  kan genomföra  en  intervju,  eftersom vi  inte  har 
tillgång till tolk och engelskkunskaperna bland deltagarna inte är tillräckliga. Detta även på grund 
av att enhetschefen känner till deltagarnas bakgrund och på så sätt lättare kan avgöra huruvida 
personen  skulle  kunna  genomföra  en  intervju  eller  inte.  Därav  har  vi  valt  att  utöka  antalet 
tänkbara informanter för att försvåra identifikationsmöjligheten. Av de 24 deltagare som vi valde 
ut var det 15 personer som enligt enhetschefen kunde genomföra en intervju.  Dessa 15 personer 
blev tillfrågade av personal på Komjobb om de kunde tänka sig att delta i studien och av dem var 
det 12 stycken som tackade ja. Därefter har vi tagit kontakt med informanterna på egen hand och 
informerat ytterligare om studien, då visade det sig att 10 personer ville vara med i studien och 
under intervjuprocessen hoppade ytterligare 2 personer av. Då det inte fanns fler deltagare som 
ville medverka i en intervju utgår studiens analys från intervjuer med åtta personer. Även fast vi 
endast har haft tillgång till dessa informanter är det tillräckligt för denna studie eftersom vi anser 
oss ha uppnått en teoretisk mättnad, då intervjuerna generellt har givit liknande resultat. 
Bristen på informanter har påverkat urvalsprocessen och bidragit till att vi har anpassat faktorer 
som födelseland, kön och ålder utefter informanterna och inte tvärtom. Till en början hade vi en 
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vision om att dels avgränsa urvalsprocessen till personer födda i Asien, eftersom det var en av de 
största grupperna av personer som inte är födda i Sverige, men då antalet informanter var för få 
har vi även blivit tvungna att utöka urvalet till personer som har sitt ursprung i Sydamerika. Vi 
hade även tankar på att båda grupperna skulle bestå av ett jämt antal kvinnor och män, men då vi 
endast haft ett begränsat antal informanter har vi inte kunna tillgodose denna könsfördelning. 
Efter  att  vi  genomfört  urvalsprocessen  bestod gruppen med personer  födda i  Sverige  av en 
kvinna och tre män, medan gruppen med personer födda i Asien och Sydamerika består av två 
kvinnor och två män. I listan vi blev tilldelade var deltagarna födda mellan 1940- och 1980-talet. 
Majoriteten av informanterna i de båda grupperna är födda mellan 1940- och 1960-talet och ett 
fåtal informanter är födda på 1970- och 1980-talet.

Kvalitativ forskningsintervju 
För  att  på  bästa  sätt  problematisera  syftet,  det  vill  säga  hur  olika  deltagare  upplever 
arbetsmarknadsåtgärden Komjobb anser vi att metoden bör vara kvalitativ. Monica Dalen menar 
i Intervju som metod att ett viktigt mål inom denna forskningsmetod är att forskaren når insikt om 
fenomen som rör personer och situationer i deras sociala verklighet. Livsvärld är enligt Dalen ett 
begrepp som ofta används för att beskriva den dimension som forskaren vill belysa, då begreppet 
livsvärld  koncentrerar  sig  på upplevelsedimensionen och inte endast på en beskrivning  av de 
förhållanden under vilka personen lever i.10 Dalen menar att den kvalitativa forskningen bygger 
på en grundläggande tanke om att människor skapar eller konstruerar sin sociala verklighet och 
på så sätt ger mening åt sina erfarenheter.11

För  att  få  ut  så  mycket  information  som  möjligt  av  intervjuerna  har  vi  använt  oss  av 
semistrukturerade intervjuer. I den intervjuformen utgår intervjuaren enligt Alan Bryman ifrån en 
och samma intervjuguide  under  alla  intervjuer.  Detta  för  att  forskaren  vill  ge  informanterna 
samma förutsättningar under intervjun, vilket medför att det sedan blir lättare för honom eller 
henne att jämföra och analysera informanternas utsagor. En semistrukturerad intervju förutsätter 
även att frågorna ska vara identiskt utformade och följa samma ordning.12 Vi har genomfört nio 
enskilda semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi inte har gjort intervjuerna tillsammans har vi 
varit  noga  med  att  utgå  ifrån  en  intervjuguide13 med  exakta  frågor,  vilket  har  underlättat 
insamlingen och bearbetningen av datamaterialet. Till skillnad från den strukturerade intervjun 
förutsätter  den  semistrukturerade  intervjun  öppna  frågor.  Enligt  Bryman  innebär  ett  sådant 
förhållningssätt att informanten får möjlighet att själv formulera sitt svar och inte utgå från redan 
formulerade  svarsalternativ.14 Även  Dalen  lyfter  fram  betydelsen  av  en  intervjuguide  i  en 
kvalitativ studie och menar att en sådan innehåller de centrala teman och frågor som tillsammans 
ska  täcka  de  frågeställningar  som  forskaren  utgår  från  i  en  studie.  Utan  en  intervjuguide,  i 

10 Monica Dalen. (2008). Intervju som metod. Gleerups utbildning.  s. 11. 
11 Ibid. s. 111. 
12 Alan Bryman. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. s. 123. 
13 Se Bilaga 1. s. 52.
14 Ibid. s. 125. 
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samband  med  en  öppen  intervju,  förlitar  sig  forskaren  enligt  henne  alldeles  för  mycket  på 
informanten,  då  denna  intervjuform  bygger  på  att  informanten  fritt  delar  med  sig  av  sina 
upplevelser och erfarenheter.15 

Vi  har genomfört  nio intervjuer  med åtta  deltagare,  fyra  intervjuer  med deltagare som är 
födda i Sverige och fyra intervjuer med deltagare som är födda Asien och Sydamerika. Längden 
på  dessa  intervjuer  har  varierat  mellan  30  minuter  till  strax  över  en  timme.  Med  en  av 
informanterna genomförde vi först en provintervju för att kvalitetssäkra intervjuguiden. Denna 
intervju  genomförde  vi  och  lyssnade  av  tillsammans  och  i  samband  med  det  utvecklade  vi 
intervjuguiden  ytterligare,  för  att  vi  i  de  resterande  intervjuerna  skulle  utgå  från  samma 
intervjuguide.  Bryman menar att en pilotundersökning är till nytta då intervjuaren har för avsikt 
att  testa  informantens  förståelse  av  frågorna,  vilket  ger  intervjuaren  möjlighet  att  upptäcka 
eventuella problem i intervjuguiden.16 

De resterande intervjuerna  som studien bygger på delade vi  upp mellan oss så jämt som 
möjligt  och  tog  hänsyn  till  att  båda  fick  genomföra  intervjuer  med  informanter  från  båda 
grupperna.  För  att  försäkra  oss  om  att  vi  i  samband  med  intervjuerna  förhöll  oss  till 
intervjuguiden på samma sätt lyssnade vi igenom bådas två första intervjuer tillsammans och då vi 
ansåg att vi gjorde det fanns det ingen anledning att fortsätta denna process genom resterande 
intervjuer. 

Fenomenografi som analysmetod
Vi har tillsammans analyserat det insamlade materialet från intervjuerna efter en fenomenografisk 
analysmetod.  Mikael  Uljens  menar  i  boken  Fenomenografi:  forskning  om  uppfattningar att 
fenomenografin är inriktad på andra ordningens perspektiv som innebär att man inom metoden 
beskriver hur andra personer uppfattar olika aspekter av verkligheten. Metoden utgår från att det 
existerar en verklighet utanför människan men att dennas betydelse skapas genom det mänskliga 
uppfattandet av den. Det vill säga att objektets mening görs genom mänsklig tolkning. Metoden 
betonar att erfarenhet är grunden till uppfattningen och att verkligheten skapas av uppfattandet.17 

Staffan  Larsson  menar  i  Kvalitativ  analys:  exemplet  fenomenografi att  den  fenomenografiska 
analysmetoden beskriver människors uppfattningar av omvärlden och att det är viktigt att lyfta 
fram  att  det  är  skillnad  på  hur  något  upplevs  och  hur  något  faktiskt  är.18 Under  den 
fenomenografiska  analysprocessen skapar  forskaren utifrån  det  insamlade  datamaterialet  olika 
teman och kategorier.  Genom att jämföra skillnader och likheter  mellan informanternas olika 
utsagor strävar forskare som arbetar med denna analysmetod efter att finna kontrasten i de olika 
upplevelserna och hitta det som karaktäriserar dessa.19 Då vi har för avsikt att belysa människors 
upplevelser av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd anser vi att det faller sig naturligt att använda en 

15 Dalen. (2008). s. 30 f. 
16 Bryman. (2002). s. 171. 
17 Mikael Uljens. (1989). Fenomenografi. Studentlitteratur. s. 13 f. 
18 Staffan Larsson. (1986). Kvalitativ analys. Studentlitteratur. s. 12 f.
19 Ibid. s. 31.
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metod  som  riktar  in  sig  på  människors  upplevelser.  Därför  motiverar  vi  valet  av  ett 
fenomenografisk analysredskap med att metoden lämpar sig bra på kvalitativt datamaterial som 
samlats in genom intervjuer och syftar till att ge en beskrivning av hur människan upplever olika 
situationer i vardagslivet.

Uljens  menar  att  forskaren  inom  den  fenomenografiska  analysmetoden  använder  sig  av 
beskrivningskategorier för att beteckna och sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar som en 
grupp personer har av samma fenomen. Detta kategorisystem växer enligt författaren fram ur det 
empiriska  datamaterialet,  vilket  innebär  att  de  olika  kategorierna  inte  existerar  i  materialet 
oberoende av en tolkning eller före en analys, utan att dessa kommer fram i det ögonblick som 
forskaren ser dem. Det som avgör vilken del av materialet som skapar en kategori är ett sökande 
efter  relevanta  uttalanden för  studiens  forskningsfråga.  Dessa  utsagor  analyseras  sedan enligt 
Uljens  i  förhållande  till  den  kontext  de  förekommer  i  och  genom  en  jämförelse  av 
meningsinnehållet i dessa kontextuella utsagor.20 

Denna process har även vi följt i analysen av datamaterialet som ligger till grund för denna 
studie, då vi utifrån transkriberade intervjuer valt ut utsagor som vi anser har varit relevanta för 
studiens syfte. Vi har analyserat alla transkriptioner var för sig, sedan har vi jämfört det vi hittat i 
materialet  med varandra och skapat kategorier utifrån detta.  Utifrån citat har vi  sedan skapat 
kategorier som vi analyserat i relation till det sammanhang som de förekommer i men som vi 
även jämfört med varandra, för att finna skillnader. Det är alltså vi som forskare som skapat dessa 
kategorier utifrån datamaterialet, liksom det beskrivs ovan.

Som  det  framgår  i  studiens  syfte  är  en  av  kärnfrågorna  att  undersöka  huruvida  det 
förekommer skillnader i upplevelser av Komjobb mellan informanter som kommer från Sverige 
och informanter som kommer från Asien och Sydamerika. För att tydliggöra skillnaderna och 
likheterna har vi valt att belysa dessa under en egen rubrik En jämförande analys av de två gruppernas  
upplevelser och inte kontinuerligt i analysen. Vi vill påpeka att denna del av analysen grundar sig på 
våra tolkningar av informanternas utsagor i studien. Vi har inte direkt fört fram frågor rörande 
länderbakgrund under intervjuernas gång utan vi har i det transkriberade datamaterialet letat efter 
skillnader och likheter i informanternas utsagor. 

Etiska dilemman
I uppsatsen har vi förhållit  oss till  Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer.  Det finns fyra 
grundläggande krav som forskaren ska ta hänsyn till  i en kvalitativ studie; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.21 Vi har reflekterat och förhållit oss 
till dessa genom att muntligt och skriftligt informera informanterna som deltagit i studien om 
dess syfte och hur informationen kommer att användas. På så sätt anser vi att informanterna har 
fått möjlighet att själva ta ställning till om de vill delta i studien eller inte. Samtyckeskravet har 
inte varit något krav att ta hänsyn till  eftersom deltagarna på Komjobb är vuxna och därmed 

20 Uljens. (1989). s. 39 ff. 
21Vetenskapsrådet.http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.
pdf, 2008-12-15. s. 6.
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själva benägna att  besluta om de vill  delta  i  studien eller  inte.  Vi har varit  medvetna om att 
informanterna kan ha känt sig pressade att delta i  studien,  då dessa först blev kontaktade av 
personal på Komjobb. Denna personal kan ses som någon form av  grindvakt22 eftersom vi har 
varit tvungna att gå genom dem för att få tillgång till fältet.  

Informanterna har själva fått bestämma var intervjuerna ska genomföras och majoriteten har 
valt  att  genomföra dem i  Trozellihuset.  Detta  har bidragit  till  att  personal  på Komjobb haft 
möjlighet att se vilka personer som vi har intervjuat. På grund av detta har vi valt att i analysen 
endast  nämna  informanterna  som;  Informant  1,  Informant  2 och  så  vidare.  För  att  försvåra 
identifikationen av informanterna genom citaten som förekommer i analysen har vi valt att ta 
bort information som vi anser skulle kunna identifiera informanterna. Genom denna beskrivning 
ovan anser vi att vi reflekterat och tagit hänsyn till Konfidentialitetskravet. Vi anser att risken för 
identifikation är störst inom Komjobb och inte bland personer som står utanför åtgärden, därför 
har vi valt att inte anonymisera arbetsmarknadsåtgärden som studerats. Årligen får 180 personer 
möjlighet att delta i Komjobb och det innebär att vi heller inte ser någon specifik anledning till att 
anonymisera staden där arbetsmarknadsåtgärden tillämpas. De insamlade datamaterialet som vi 
får  fram  kommer  endast  att  användas  till  denna  uppsats.  På  så  sätt  tar  vi  hänsyn  till 
Vetenskapsrådets sista etiska riktlinje, Nyttjandekravet. 

Komjobb
För att tillgodose de långtidsarbetslösas behov startade Arbetsmarknadskontoret i Norrköping 
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett projekt  år 1999 som kom att 
kallas  Komjobb.  Sedan  projektet  startade  har  det  syftat  till  att  skapa  arbetstillfällen  och 
sysselsättning för långtidsarbetslösa genom att stärka och stödja dessa individers  chans till  ett 
arbete  på  den  reguljära  arbetsmarknaden.  Personer  som  deltar  i  Komjobb  kommer  genom 
Arbetsförmedlingen från kommunens försörjningskontor. Arbetsmarknadskontoret ansvarar för 
samordning,  administration,  kommunens  arbetsmarknadspolitiska  program,  inklusive  mer 
långsiktiga  insatser  som  offentligt  skyddat  arbete  och  lönebidragsanställningar. 
Arbetsmarknadskontoret har en del av sin basverksamhet i Trozelli aktivitetshus, där ligger bland 
annat Komjobbs aktiviteter.

Komjobbs verksamhet består av en enhetschef, sex arbetskonsulenter, två assistenter och en 
praktiksamordnare. Deltagarna blir  tilldelade en arbetskonsulent när de skrivs in på Komjobb 
som de  har  regelbunden  kontakt  med och  tillsammans  med  arbetskonsulenten  upprättas  en 
handlingsplan bestående av de mål och delmål som deltagaren har vad gäller arbete, utbildning 
och kompetensutveckling. Arbetskonsulenten hjälper även till att finna en lämplig arbetsplats och 
ska fungera som en länk mellan Komjobb, deltagaren och arbetsgivaren. Deltagare på Komjobb 
är personer som oberoende av konjunkturen har svårt att förankra sig på arbetsmarknaden. Det 
kan bland annat bero på att personen på grund av olika sociala, fysiska eller psyksiska orsaker har 
en nedsatt arbetsförmåga. Norrköpings kommun erbjuder arbetsgivare ersättning för att deltagare 

22 Bryman. (2002). s. 282.
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från Komjobb ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet, dock i högst ett år. Förhoppningen är 
att  individen  ska  knyta  kontakter  på  arbetsmarknaden,  samtidigt  som  denne  får  känna  sig 
betydelsefull  genom att  vara en del  av samhällsnyttan och förhoppningsvis  får  han eller  hon 
därigenom bättre självförtroende. Förutom arbetsplatser inom föreningslivet, kommunala enheter 
och näringsliv erbjuder Komjobb även kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen syftar till 
att i ett vidare perspektiv ge deltagarna utökade kunskaper om det svenska samhället, samt att 
förbättra  deras  språk-  och  datakunskaper.  Det  förekommer  även  yrkesinriktade  och  mer 
individuella inslag av kompetensutveckling såsom körkorts-, truckkorts och lokalvårdsutbildning 
samt friskvård. 23   

Teorier och tidigare arbetsmarknadspolitisk forskning

Socialkonstruktivism
I uppsatsen utgår vi ifrån att människor i interaktion med varandra skapar sin sociala verklighet 
och  på  så  sätt  även  de  områden  som  studien  kommer  att  beröra.  Vi  anser  alltså  att 
arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder är socialt konstruerade. Detta 
då den socialkonstruktivistiska teorin enligt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg utgår i Tolknings och  
reflektion från att världen är socialt skapad. Inom socialkonstruktivismen är all kunskap som vi 
tidigare nämnt förknippad med de sociala konstruktionerna som människor skapat, vilket gör att 
forskningen oftast sker väldigt nära objektet.24

Då vi väljer att utgå ifrån informanternas upplevelser och erfarenheter av Komjobb ses dessa 
som subjekt varigenom vi skapar en förståelse för Komjobb. Det är genom informanternas egen 
beskrivning som vi betraktar Komjobb och därför bygger uppsatsen på informanternas sociala 
konstruktion av Komjobb. I och med detta ställningstagande anser vi att Komjobb som fenomen 
inte existerar utöver den mänskliga interaktionen som sker inom åtgärden. Komjobb kan enligt 
vår uppfattning inte existera som ett objekt  oberoende av mänskligt  samspel.   Analysen som 
studien  bygger på är  också socialt  konstruerad,  då  vi  som forskare  har  tolkat  och analyserat 
informanternas utsagor och på så sätt tillskrivit dessa en viss betydelse. Därmed är även vi som 
forskare en del i skapandet av den sociala konstruktionen, Komjobb. 

Arbetets värde
Vi  har  valt  att  utgå  från  Zygmunt  Baumans  teori  om  det  postmoderna  samhället  och 
konsumtionens betydelse för individen och hur han problematiserar utvecklingen av arbetet och 
dess värde.25 I denna teori avser vi att endast ta fasta på det vi anser är relevant för denna studie, 
det vill säga hur människans roll i samhället har förändrats på grund av att arbetets nya betydelse 
för individen.   Vi förhåller  oss till  denna teori på så sätt att  arbete fortfarande är en norm i 
samhället  men att  denna yttrar  sig  på  andra sätt,  genom exempelvis  konsumtion.  För  att  en 

23 Information från Komjobb. 
24 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg. (2008). Tolkning och reflektion. Studentlitteratur. s. 81, 100. 
25 Zygmunt Bauman. (1999). Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Daidalos.
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individ ska ha förutsättningar att konsumera likt normen i samhället krävs det att han eller hon 
har en inkomst. 

Bauman menar att samhället har gått från en modern till en postmodern tidsepok och med 
det  menas  att  människans  roll  i  samhället  har  förändrats.  Under  den moderna epoken hade 
arbetet  ett  högt  värde  för  människan,  då  hon  levde  genom och  för  sitt  arbete,  den  sociala 
interaktionen skedde enligt Bauman på arbetsplatsen. Det var också genom arbete som individen 
skapade sin identitet och självuppfattning. En persons arbetsliv kunde vara avgörande för hans 
eller hennes position i samhället.26 

Bauman menar att arbetet var normen för människan i det moderna samhället. Att arbeta 
innebar sysselsättning och hade på så sätt ett värde i sig och därför ansågs det extra viktigt att 
vara arbetsför. Denna arbetsestetik gick även ut på att individen skulle uppmuntras till arbete för 
att  på  så  sätt  leva  upp  till  visionen  om den  goda  samhällsmedborgaren.27 Specifikt  för  den 
moderna epoken beskriver Bauman är att varje människa hade en yrkeskarriär som varade i så 
gott som hela hennes liv och detta bidrog till att hennes liv i stort sett blev förutbestämt. Bauman 
lyfter fram att det främsta skälet till att människan i det postmoderna samhället omvandlats från 
producent till konsument är att produktionen inte är beroende av individen på samma sätt. Förr 
ansågs samhällets underklass enligt Bauman vara de som stod utanför arbetsmarknaden och dess 
gemenskap. Numera är det inte genom arbetslivet som människan konstruerar sin identitet och 
tillfredställer sina behov, utan genom konsumtionen. 28 Enligt Bauman blir den nya underklassen 
de personer som inte har råd att konsumera likt alla andra.29

Arbetslöshet som en social kategori
 Åsa Mäkitalo och Fredrik Hertzberg hänvisar till  Erving Goffman, i forskningsrapporten  Att  
hantera arbetslöshet, då de menar att den sociala världen redan är diskursivt och begreppsligt skapad 
när  en  människa  träder  in  i  den.  Olika  handlingar  i  vardagen  bidrar  till  att  det  skapas 
kategoriseringar och det är genom dessa som människan lär sig att hantera och orientera sig i sin 
vardag. Med andra ord uppstår sociala kategorier i interaktionen mellan människor och denna 
kategorisering blir ett sätt att skapa ordning och sociala normer för hur en människa förväntas 
agera i ett samhälle.  På så sätt finns det en allmän kunskap som beskriver människan, hennes 
handlingar och hennes omgivning.  Ständigt pågår en process där människan kategoriserar sin 
omgivning samtidigt som hon själv ingår i andras kategoriseringar.30

Enligt Maria Anderssons studie Att känna sig arbetslös som ingår i samma antologi, upplevs det 
som negativt att höra till kategorin arbetslös, då personer som är arbetslösa tvingas handskas med 
omgivningens  fördomar,  vilket  också  medför  en  viss  stigmatisering.  Andersson  hänvisar  till 

26 Ibid. s. 30, 40 f. 
27 Ibid. s. 13 ff.
28 Ibid. s. 41, 45.
29 Ibid. s. 126, 132. 
30 Åsa  Mäkitalo  &  Fredrik  Hertzberg.  (2006).  ”Inledning”.  I  Att  hantera  arbetslöshet.  Red. Åsa  Mäkitalo. 
Arbetslivsinstitutet. s 1.
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Michael Foucault i sin beskrivning av arbetslöshet som kategori, hon menar att det finns strikta 
normer för vad som bör sägas och tyckas när man talar om arbetslöshet. Att kategorin sedan 
bygger kring en motpol till vad som är norm i samhället, det vill säga lönearbete, gör att den ofta 
betraktas  som negativ.31 I  Anderssons  egen  studie  om hur  arbetslösa  personer  upplever  sin 
situation är känslor som skuld, utanförskap och uppgivenhet vanligt förekommande. Personer i 
Anderssons studie lyfter fram vikten av att göra rätt för sig genom arbete vilket också bidrar till 
att de uppnår en god hälsa på grund av sunda rutiner i vardagslivet.32

En introduktion till tidigare forskning om arbetsmarknadspolitik
De  teoretiska  utgångspunkternas  resonemang  om  Arbetets  värde och  Arbetslöshet  som  en  social  
kategori som vi beskrivit ovan genomsyrar i olika utsträckning den forskning som vi har tagit del 
av och som har gjorts om arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder. I stora 
drag har det handlat om individers syn på arbete och vilken betydelse arbete som företeelse har 
för dessa. Forskningen har även belyst vilken effekt arbetsmarknadsåtgärder har för individens 
möjlighet till aktivering, samt vilken påverkan det i sin tur har på individens vardagsliv. Vi har 
även tagit del av forskning som belyser åtgärderna i ett vidare perspektiv som exempelvis hur 
individen  hanterar  sin  situation  som  arbetslös  samt  integration  som  en  problematik  på 
arbetsmarknaden. Nedan beskriver vi forskningen utförligare för att sedan kunna sätta vår studie 
i ett sammanhang.  

Arbete som norm i samhället
En studie som Kerstin Isaksson, Rolf Stål och Lars Svedberg gjort på uppdrag av socialstyrelsen 
är Utan jobb och utan pengar. I denna förhåller sig författarna till tre utgångspunkter: den första är 
att arbete har ett värde, den andra är att det finns stora ojämlikheter bland dem som står utanför 
arbetsmarknaden, den tredje och sista är att samhället har en skyldighet att utjämna olikheterna 
och ge alla samma chans.33 Isaksson, Stål och Svedberg menar att arbetet har ett särskilt värde för 
den enskilde individen och att det är svårt att ersätta detta med en annan verksamhet. De menar 
att myndigheter bör se arbetslösheten som ett skäl för att vidta särskilda åtgärder i syfte att den 
arbetslöse inte får sociala problem på andra plan i livet. De enskildas behov och önskemål bör 
enligt författarna vara utgångspunkten för alla insatser. Åtgärderna ska enligt dem vara en del i en 
långsiktig plan som syftar till att den arbetslöse ska kunna arbeta eller försörja sig själv på något 
annat sätt än genom bidrag.34   

Casten  von  Otter  var  verksam  på  Arbetslivsinstitutet  och  har  på  uppdrag  av  den  då 
socialdemokratiska  regeringen skrivit  rapporten  Aktivt  Arbetsliv.  I  denna kritiserar  han den så 
kallade arbetslinjen som ett välfärdsfenomen. Den svenska välfärden bygger på att människor 

31 Maria Andersson. (2006). ”Att känna sig arbetslös”. I Att hantera arbetslöshet. Red. Åsa Mäkitalo. Arbetslivsinstitutet. 
s. 67 f.
32 Ibid. s. 89.
33 Kerstin Isaksson, Rolf Stål & Lars Svedberg. (1993). Utan jobb och utan pengar. Socialstyrelsen.
34 Isaksson, Stål & Svedberg. (1993).
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arbetar för att på så sätt förtjäna samhällets skyddsnät, att stå utanför systemet går enligt honom 
emot normen. Von Otter menar vidare att arbetslinjen har försvagats när det kommer till  att 
slussa in arbetslösa personer i arbetslivet. Staten garanterar inte medborgarna ett jobb, däremot 
ska den arbetslöse  själv  vara till  förfogande och tillgodose  arbetsmarknadens  behov.35 Verica 
Stojanovics avhandling Att leva sitt liv som arbetslös utgår från arbetslösa ungdomars upplevelser av 
sin livssituation. Hon hävdar att arbetsmarknadspolitikens målsättning i Sverige under 1930-talet 
präglades av att alla som kunde arbeta skulle vara sysselsatta, vilket har medfört att medborgarna 
generellt har utvecklat en god arbetsmoral. Författaren menar vidare att detta har medfört att 
arbetet blivit en del av personers identitet och livsstil, den höga arbetsmoralen kommer även av 
att arbete i Sverige under en lång tid varit tillgängligt för dem flesta. Att stå utanför arbete menar 
hon innebär en ängslan över sin livssituation, utanförskap och begränsad frihet.36 

Bengt G Rundblad menar i bidraget Arbetets värde och mening ur ett arbetsmarknadsperspektiv att en 
stor del av människans liv formas av arbetet och dess villkor. Förutom att arbetet är ett medel för 
individen att skapa en god materiell  försörjning skapar det också vägen till  social gemenskap. 
Rundblad menar vidare att individens villkor i det övriga livet, såsom materiella omständigheter, 
fritidsmöjligheter,  hälsa,  familje-  och bostadsförhållanden etcetera påverkas av arbetets villkor. 
För att  individen  aktivt  ska kunna ta  del  av samhällsprocessen måste han eller  hon ha goda 
sysselsättningsförhållanden.37 

En anledning till att det för oss är relevant att utgå från och använda oss av forskning om 
arbetet som norm och arbetets värde i denna studie är att samhällssystemet som vi lever i utgår 
ifrån att individen har ett arbete. För oss blir det intressant att sätta detta i kontrast till vår studie 
som utgår från personer som står utanför arbetsmarknaden och ta fasta på deras syn på arbete. På 
så sätt kan vi få stöd från forskningen vi presenterat ovan och jämföra vår studie med denna, då 
denna forskning lyfter fram andra aspekter i en individs liv som påverkas av arbete är det i sin tur 
relevant med tanke på studiens syfte. 

Arbetsmarknadsåtgärder bidrar till aktivering
Charlotte  Samuelsson  studerar  i  avhandlingen  Att  göra  eller  inte  göra arbetslösa  personers 
deltagande i fritidsaktiviteter och deras sökaktivitet. Hon menar att det finns forskning som visar 
att både förvärvsarbete och fritid är viktiga faktorer för en majoritet av den vuxna befolkningen i 
Sverige. I avhandlingen hänvisar Samuelsson till tre tidigare forskare på området. Hon tar upp 
Marie Jahodas studie som baseras på både kvalitativa och kvantitativa data om invånarna i den 
österrikiska byn Marienthal, där i stort sett alla invånare blev arbetslösa i början av 1930-talet på 
grund  av  att  den  enda  industrin  på  orten  lades  ner.  Utifrån  denna  studie  har  Jahoda  enlig 
Samuelsson utvecklat deprivationsteorin om arbetslöshetens psykologiska effekter. Det centrala i 
teorin är lönearbetets särskilda betydelse, Jahoda menar vidare att förutom lönearbetets konkreta 

35 Casten von Otter. (2004). Aktivt arbetsliv. Arbetslivsinstitutet. s. 27. 
36 Verica Stojanovic. (1998). Att leva sitt liv som arbetslös. Sociologiska institutionen, Lunds universitet. s. 36 f. 
37 Beng G Rundblad.  (1980).  ”Arbetets värde och mening ur ett  arbetsmarknadsperspektiv”.  I  Arbetets  värde  och  
mening. Red. Per Sörbom. Liber. s. 114.  
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betydelse, lönen, spelar den även en stor roll när det gäller tidsstruktur, kollektiva mål, sociala 
kontakter,  regelbunden aktivitet och identitet  och social status. När den arbetslöse misslyckas 
med att ersätta lönearbetet kommer hans eller hennes psykiska välbefinnande att försämras enligt 
Samuelssons tolkning av Jahoda. Deprivationsteorin har enligt Samuelsson fått kritik av David 
Fryer och Roy Payne som till skillnad från Jahoda presenterar en agentteori, där människan är en 
aktiv,  bemästrande  och  tolkande  varelse.  De  menar  snarare  att  människan  är  en  aktiv 
”bemästringsagent”  än  ett  passivt  offer.  Individen  har  enligt  Fryer  och  Payne  förmågan  att 
hantera olika situationer och att själv aktivera sig och skapa en strukturerad tillvaro.38 Blomberg 
tolkar Grete Brochmanns och Anniken Hagelunds resonemang, som vi anser liknar Jahodas teori, 
då han menar att människor som har en svag ställning på ett plan i sitt  liv som till  exempel 
arbetslivet, oftast besitter en utsatt ställning på andra plan i livet.39 

Forskningen  ovan  beskriver  arbete  som en  förutsättning  för  aktivering  och  delaktighet  i 
samhället och är då en person arbetslös saknar han eller hon detta. Därför behövs det enligt 
forskningen vi  presenterat arbetsmarknadsåtgärder som kompenserar det som förloras när en 
person  inte  har  ett  arbete.  Forskning  om  hur  olika  åtgärder  aktiverar  individer  och  vilken 
betydelse  denna  aktivering  har  är  intressant  för  oss,  då  denna  studie  handlar  om  en 
arbetsmarknadsåtgärd  som  syftar  till  att  aktivera  långtidsarbetslösa  personer  med  nedsatt 
arbetsförmåga. 
  

Arbetsmarknadsåtgärder i en vidare kontext
Lundin menar att Sverige numera inte är det enda landet i Europa där arbetsmarknadspolitiken 
behandlas på en lokal nivå och riktar in sig på människor som lever på socialbidrag, detta främst 
för att den lokala nivån har tillgång till potentiella arbetstillfällen och praktikplatser. De har även 
hand om myndigheter som inkluderar integration, utbildning och socialtjänst.40  
I  Forsknings-  och  utvecklingsenhetens  rapport  har  ett  antal  forskare  i  fem  bidrag  studerat 
Stockholms  kommuns verksamhet  för  arbetslösa  socialbidragstagare.  Blomberg  menar att  det 
inom Europa har utformats olika former av arbetsmarknadspolitiska program som en sista utväg 
i välfärdssystemet. Gemensamt för dessa är att de har en tvingande karaktär. I Stockholm har 
man arbetsmarknadspolitiska  åtgärder som syftar  till  att  bibehålla  den arbetslöses individuella 
kompetens och främja dennes aktiva jobbsökande. Detta sker i form av praktik, utbildning samt 
subventionerande  anställningar  och  på  så  sätt  hoppas  kommunen  öka  den  arbetslöses 
produktivitet. En nackdel med ett sådant system är enligt Blomberg att de arbetslösa tenderar att 
bli  kvar  i  arbetsmarknadsåtgärden  och  blir  på  så  sätt  inte  anställningsbara  på  den  reguljära 
arbetsmarknaden.41 

38 Charlotte Samuelsson. (2002). Att göra eller att inte göra. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. s. 3, 5 ff.
39 Blomberg. (2007). s. 76. 
40 Lundin, (2008). s. 7 f. 
41 Ibid.s. 76 ff.
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Arbetsmarknadspolitik  är  ett  intressant  samhällsfenomen,  särskilt  med  tanke  på  dagens 
rådande lågkonjunktur, då åtgärder inom denna har en förmåga att öka under sådana tider. De 
arbetsmarknadsåtgärder  som  däremot  inte  påverkas  av  konjunkturen  är  enligt 
Arbetsmarknadsstyrelsens rapport Arbetsmarknadspolitik i förändring de som omfattar personer med 
funktionshinder.42 Lundin har tittat  på flera  studier  om arbetsmarknadspolitiska  program och 
slutsatsen är att åtgärdernas utformning uppskattas av både personal och de som ingår i åtgärden. 
Samtidigt  är  det  inte  mycket  som  tyder  på  att  det  förbättrar  deltagarnas  inflytande  på 
arbetsmarknaden. En problematik som han tar upp är att en arbetsmarknadsåtgärd kan vara mer 
givande för  olika  grupper  av deltagare  än andra.  Det har dessutom visat  sig  att  åtgärderna  i 
längden har en negativ effekt, då deltagaren tenderar att fastna i olika åtgärder och står då inte till 
arbetsmarknadens förfogande.43 Liknande resonemang för Daniel Rauhut i rapporten  Vägen till  
arbete,  han  menar  att  det  finns  en  osäkerhet  kring  huruvida  de  kommunala 
arbetsmarknadsåtgärderna  förbättrar  individens  chans  till  arbete.  Enligt  skribenterna  ligger 
problematiken i att det finns för få arbetstillfällen.44 

En avhandling som belyser hur arbetslösa individer upplever och hanterar sin situation är 
Handlingsutrymmets  betydelse  för  arbetslösas  upplevelser,  handlingsstrategier  och  jobbchanser  författad  av 
Margareta  Bolinder.  Centralt  för  avhandlingen  är  att  de  arbetslösas  situation  påverkas  av  en 
mängd  faktorer;  deras  tidigare  erfarenheter  av  arbetslivet,  hur  länge  de  varit  arbetslösa, 
invandrarskap, könstillhörighet och arbetsgivarens attityder.45 Den miljö en arbetslös individ är i 
påverkar hur han eller hon upplever sin situation, miljön inverkar sedan även på hur han eller hon 
väljer att handskas med situationen.46 

En utvärdering som undersöker hur invandrare integreras på den svenska arbetsmarknaden är 
Arbetsmarknadsåtgärder  för  invandrare  2002, utgiven  av  Statskontoret.  I  utvärderingen  görs 
beskrivningar av hur olika arbetsmarknadsåtgärder fungerat på både riks- och kommunal nivå. 
Man konstaterar bland annat att den generella arbetsmarknadspolitiken och dess åtgärder inte har 
haft tendenser att peka ut invandrare som grupp, även om man har för avsikt att ta hänsyn till 
dess behov.47 Blomberg hänvisar till Brochmann och Hagelund, som menar att personer som är 
bosatta i Norden men som inte kommer från västvärlden, upplever större problem att ta sig in på 
arbetsmarknaden än andra invandrargrupper. De menar vidare att denna grupp i högre grad har 
en lägre inkomst och oftare är arbetslösa, vilket leder till att de också är överrepresenterade när 
det gäller socialbidragstagande och andra bidragssystem.48 Det är även intressant att lyfta fram 
Blombergs egna kvantitativa studie, då den visar att invandrare från länder utanför Europa har 

42 Arbetsmarknadsstyrelsen. (1995). s. 131.
43 Lundin. (2008). s. 24 ff. 
44 Daniel Rauhut. (2007). ”Inledning” i Vägen till arbete. red. Daniel Rauhut. Forsknings- och utvecklingsenheten. s. 13 
f.  
45 Margareta  Bolinder.  (2005).  Handlingsutrymmets  betydelse  för  arbetslösas  upplevelser,  handlingsstrategier  och  jobbchanser.  
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=655&lang=sv, 2008-12-27. s. 6 f.   
46 Ibid. s. 20.
47 Statskontoret. (2002). Arbetsmarknadsåtgärder för invandrare 2002. Statskontoret.  s. 7 f, 19.
48 Blomberg. (2007). s. 75.  
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större  tilltro  till  att  de  arbetsmarknadspolitiska  åtgärderna  ska  bidra  till  en  förankring  på 
arbetsmarknaden, än vad personer som är födda i Sverige har.49      

Att  ta  del  av  denna  forskning  om  arbetsmarknadspolitikens  effekter  för  deltagare  som 
befinner sig i liknande åtgärder är viktigt för oss. Detta då vi vill jämföra denna studie med andra 
resultat.  Denna forskning visar  dessutom att  det  förekommer skillnader  mellan utrikes födda 
personer och personer som är födda i Sverige på arbetsmarknaden. Det framkommer även att 
arbetsmarknadsåtgärder är givande på olika sätt för olika individer. Detta är intressant för oss då 
vi avser att studera huruvida Komjobb är anpassat efter den enskilda deltagarens behov.

Analys av det insamlade datamaterialet
Datamaterialet har bidragit till att vi utvecklat femton kategorier totalt, vi anser att tolv av dessa 
kategorier är mest relevanta för studiens syfte och det är dessa kategorier som ligger till grund för 
analysen.  De  tre  kategorier  som  utelämnats  är;  Sociala  problem,  Inte  givande  åtgärder  inom 
Arbetsförmedlingen  och  Arbete  som har  med intresse  att  göra.  Den förstnämnda kategorin beskriver 
informanternas upplevda sociala problem och vi anser inte att detta är relevant för studiens syfte, 
då vi inte avser att studera orsaker till att de befinner sig på Komjobb, utan hur de upplever sin 
tid  på  Komjobb.  Kategorin  Inte  givande  åtgärd  inom  Arbetsförmedlingen  beskriver  informanternas 
upplevelser av kontakten med Arbetsförmedlingen och lyfte fram denna kontakt i  relation till 
Komjobb. Vi anser att denna kategori inte är relevant för oss då vi inte avser att belysa någon 
annan aktör än Komjobb. Den tredje kategorin Arbete som har med intresse att göra, beskriver att det 
är  viktigt  för  informanterna  att  arbeta  inom  ett  område  som liknar  deras  intressen.  Denna 
kategori  har vi  valt  att  slå  ihop med en annan kategori  som beskriver  arbetets  betydelse  för 
informanterna.

Nedan  har  vi  valt  att  dela  upp  analysen  efter  studiens  tre  huvudkategorier;  Deltagarnas  
uppfattningar av Komjobb, Generellt om arbetsmarknaden, Arbetets betydelse för deltagarna på Komjobb. Varje 
huvudkategori utgörs av subkategorier.  Under den första kategorin,  Deltagarnas uppfattningar  av  
Komjobb  finns subkategorierna;  Kompetensutveckling,  ökat självförtroende  och vägen till  arbete,  Komjobbs  
aktiviteter  som  givande  eller  begränsande?,  Relationen  med  arbetskonsulenter,  Komjobb  i  relation  till  
stigmatisering och trygghet, Stämningen bland deltagare och Komjobbs påverkan på vardagslivet. Till kategorin, 
Generellt om arbetsmarknaden hör subkategorierna; Olika utgångslägen på arbetsmarknaden,  Kontakter i  
arbetslivet  och  Utbildningens  betydelse  på  arbetsmarknaden. Kategorin  som därefter  följer  är  Arbetets  
betydelse för deltagarna på Komjobb och till den hör subkategorierna; Arbetet i relation till intresse och ett  
stabilare liv, Viktigt för att få jobb och Viktigt för delaktighet. Vi vill även här tydliggöra att skillnaderna 
i upplevelser  mellan de två grupperna av informanter kommer att belysas under rubriken  En 
jämförande  analys och inte  kontinuerligt  i  analysen.  Informanternas länderbakgrund tydliggörs i 
analysen på de ställen vi anser det är relevant.  

49 Ibid. s. 90. 
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Deltagarnas uppfattningar av Komjobb

Kompetensutveckling, ökat självförtroende och vägen till arbete
Som vi har skrivit tidigare är ett av Komjobbs syften att öka kompetensen bland deltagarna för 
att öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. Men kompetensen handlar även om att deltagarna 
ska få utökade kunskaper om hur de kan söka jobb. Detta är även något som framkommit i det 
insamlade  materialet,  då  informanterna  lyfter  fram  att  de  fått  bättre  kunskaper  genom 
jobbsökande aktiviteter  men de anser sig  även ha fått  möjlighet  till  att  utöka sin kompetens 
utifrån vad de tror är  viktigt  i  arbetslivet.  Det kan till  exempel handla  om att  deltagarna får 
möjlighet att komplettera sina betyg från tidigare utbildningar för att sedan ha möjlighet att söka 
jobb  direkt  på  de  kunskaperna  eller  gå  vidare  till  högre  studier.  Nedan  beskriver  en  av 
informanterna hur han eller hon upplever sina möjligheter att höja kompetensen inom Komjobb. 
 

Informant 1: I mitt fall till exempel gör jag om mitt CV, söker jobb, fördelar arbetsuppgifter 
och sen går på kompetensutveckling så man håller sig sysselsatt med många saker och det här 
kommer leda till någonting annat. Om det inte blir arbete så blir det fortsatt utbildning för min 
del, för jag har fortfarande motivation att plugga vidare.50

I citatet ovan lyfter informanten fram betydelsen av möjligheten att kunna utöka sin kompetens 
inom Komjobb i förhoppning om att det leder till något annat. Om detta inte leder till jobb anser 
informanten att han eller hon fortfarande har möjlighet att läsa vidare på högre nivå och på så 
sätt ytterligare förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Citatet anser vi även påvisar att 
informanten  upplever  sin  sysselsättning  genom  Komjobb  som  positiv,  då  denna  motiverar 
honom eller henne att söka flera jobb men även att studera vidare på högre nivå. I citatet nedan 
beskriver ytterligare en informant hur han eller hon ställer sig positiv till Komjobbs aktiviteter 
och kompetensutveckling.

Informant 2: Ja i och med att jag har chans att söka jobb hela tiden och få ordning på mitt CV 
kan det nog leda till något jobb.[…] Jag är i en helt annan situation idag än vad jag va när jag 
började på Komjobb. […] säkert hundra procent bättre idag […] än vad jag var då innan, så 
det har verkligen hjälp upp mig själv: mitt självförtroende och allting har ju stigit.51

Informanten lyfter fram betydelsen av möjligheten till att söka jobb som han eller hon får genom 
Komjobb, på grund av detta upplever informanten sin situation som mycket bättre nu när han 
eller hon går på Komjobb. Tiden inom åtgärden har även medfört att informanten på grund av 
stöd i jobbsökandet fått ett förbättrat självförtroende. I citatet framgår det även att informanten 
upplever att Komjobbs insatser kan leda till ett jobb. Utsagan ovan kan avspegla den generella 
uppfattningen om Komjobb bland deltagarna men det finns även informanter som lyfter fram 
andra  aspekter  av  denna  uppfattning.  I  studien  har  det  även  framkommit  att  informanterna 

50 Intervju med Informant 1. (2009).
51 Intervju med Informant 2. (2009).
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upplever Komjobb som en bra erfarenhet, då åtgärden enligt deras upplevelser leder till jobb på 
lång sikt eller är meriterande att använda när han eller hon söker jobb. Komjobb beskriver de 
även som föreberedande inför arbetslivet och att det underlättar för den enskilde att komma in i 
samhällssystemet. Nedan beskriver en informant hur han eller hon betraktar Komjobb.

Informant 7: […] Det är väl som jag förväntade mig, att jag skulle få jobb och börja komma 
någonstans. Ett första steg för att börja jobba på riktigt, arbetsförberedelse, men det skönaste 
är ändå att man få den här A-kassan man kommer in i systemet. […] Jag tror absolut att det 
leder till att man får mer jobb. Jag har gjort någonting och så har jag gjort det bra, så att jag kan 
visa upp det, det tror jag är ganska bra. Ett års referens, jobbat lite här och där och sen ett bra 
omdöme liksom, jag tror att det ger mig någonting.52    

Denna  utsaga  beskriver  hur  informanten  upplever  att  Komjobbs  aktiviteter  stimulerar  och 
främjar hans eller  hennes  möjligheter  på arbetsmarknaden.  Informanten lyfter  samtidigt  fram 
möjligheten att komma in i systemet, som han eller hon associerar med A-kassa. Informanten 
upplever att Komjobb leder till jobb då han eller hon kan använda sin vistelsetid där som en 
referens.  Komjobb kan enligt informanten på så sätt betraktas som ett sätt att förbättra hans eller 
hennes position på arbetsmarknaden. Informantens beskrivning av Komjobb är i samklang med 
Blombergs beskrivning av arbetsmarknadsåtgärder i Stockholms stad. Även där syftar åtgärderna 
till att behålla individens kompetens och främja hans eller hennes jobbsökande. Genom praktik, 
utbildning samt subventionerade anställningar hoppas man öka produktiviteten hos arbetslösa 
personer.53 Vi  har tidigare i  uppsatsen beskrivit  Von Otters  resonemang om att  den svenska 
välfärden bygger på att individen har ett jobb för att få ta del av samhällets skyddsnät, att stå 
utanför detta går enligt författaren emot normen. Det är dessutom upp till individen själv att stå 
till arbetsmarknadens förfogande och tillgodose dess behov.54 Detta är även ett resonemang som 
informant 7 för i citatet ovan, då han eller hon lyfter fram betydelsen av att ingå i samhällets 
system.  Citatet visar även att Komjobb enligt informanten uppfyller de behov som han eller hon 
behöver fylla för att komma in i samhället.

Komjobbs aktiviteter som givande eller begränsande?
Vissa deltagare uppskattar Komjobb och de möjligheter som de har inom ramen för åtgärden, 
men samtidigt saknar de visioner efter sin tid inom Komjobb. Citaten nedan anser vi beskriver 
detta då en informant berättar att han eller hon trivts jättebra på sin praktikplats genom Komjobb 
och att han eller hon gärna hade haft en längre anställning genom åtgärden. 

Informant 5: Jag har sagt flera gånger till Arbetsförmedlingen att jag inte har någon chans på 
arbetsmarknaden eftersom jag saknar utbildning. […] Jag hade praktik i  tre månader innan 
denna var slut sa jag till min handläggare på Arbetsförmedlingen om du ger mig lönebidrag 

52 Intervju med Informant 7. (2009). 
53 Blomberg. (2007). s. 76 ff. 
54 Von Otter. (2004).  s. 27. 
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eller  Komjobb  eller  någonting.  Jag  vill  fortsätta  här,  jag  trivs  jättebra.  […]  Sen  fick  jag 
Komjobb i sex månader för att bara fylla i  min A-kassa. Jag sa till  dem ge mig ett  år sex 

månader det är ingenting.55

Det framgår att informanten upplever sin anställning genom Komjobb som kort, han eller hon 
hade gärna sett att anställningen var längre. Citatet påvisar att informanten trivs väldigt bra på sin 
praktikplats samtidigt som han eller hon upplever sina chanser på den reguljära arbetsmarknaden 
som  små.  Som  vi  har  beskrivit  tidigare  menar  Lundin  att  det  finns  en  problematik  kring 
arbetsmarknadspolitiska program, då personer som ingår i  dessa och personal ofta uppskattar 
åtgärderna, men att de inte behöver leda till en förbättring på arbetsmarknaden.56 Informanten 
som vi har nämnt uppskattar Komjobb som åtgärd men det råder delade meningar om huruvida 
vistelsetiden där leder till jobb. Vi vill fortsätta med att relatera till Lundins resonemang om att 
arbetsmarknadsåtgärder kan vara mer givande för olika grupper av deltagare och att de i längden 
kan ha en negativ effekt då deltagarna tenderar att fastna i åtgärden en längre tid.57 Detta stämmer 
överens  med  hur  Informant  5  i  citatet  ovan  beskriver  hur  han  eller  hon  inte  har  goda 
förutsättningar på arbetsmarknaden och därför vill stanna kvar på Komjobb. Den uppgivenhet 
som informant 5 beskriver när det gäller hans eller hennes förutsättningar på arbetsmarknaden 
kan  relateras  till  Blombergs  resonemang  om  att  det  finns  två  inriktningar  i  den  svenska 
arbetsmarknadspolitiken, en på statlig och en på kommunal nivå, där kommunerna får ta ansvar 
för de personer som har det väldigt  svårt  på den reguljära  arbetsmarknaden.58 Komjobb kan 
enligt  detta  resonemang  betraktas  som  arbetsmarknadskontorets  sätt  att  tillgodose  dessa 
individers behov. De negativa aspekterna av Komjobbs aktiviteter är enligt informanterna att de 
är begränsade, många skulle gärna se att det fanns flera aktiviteter att välja mellan men att det 
saknas resurser till detta.

Informant 8: Nja här får man ju inte välja på det sättet, utan det är ju olika grupper och jag 
hade varit med i den här gruppen förut med den arbetsledaren så då tog jag den. […] Ja i 
längden, man sitter i ett halvår men det är inget man sitter med längre, kan bli tjatigt att bara 
skriva in och skriva in.59  

Detta  citat  anser  vi  tyder  på  att  det  förekommer  en  begränsning  och  ett  missnöje  med 
aktiviteterna på Komjobb men det är heller ingenting som informanterna anser sig kunna gör 
någonting åt, utan de finner sig istället i situationen. Samma informant upplever att aktiviteterna 
på  Komjobb  inte  tillför  några  nya  kunskaper  till  honom eller  henne,  då  han  eller  hon  inte 
behöver arbeta länge till. Nedan beskriver informanten detta:

55 Intervju med Informant 5. (2009). 
56 Lundin. (2008). s. 24 ff.
57 Ibid.
58 Blomberg. (2007). s. 78.
59 Intervju med Informant 8. (2009).
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Informant 8: Det har ju med åldern och göra alltså där är lika med noll, skratt […] Jag kan 
jämföra med dem som är mycket yngre än vad jag är, så verkar det väldigt positivt, dem får 
väldigt mycket hjälp hur dem ska gå vidare, vad dem ska läsa om dem behöver läsa att dem kan 
hitta praktik eller någonting.60

Citatet anser vi exemplifierar att Komjobb inte tar hänsyn till att personer med olika ålder har 
olika möjligheter på arbetsmarknaden. Informanten upplever inte aktiviteterna som givande för 
hans eller hennes del, detta då han eller hon är äldre och har tidigare erfarenhet av att arbeta. 
Enligt informanten saknar Komjobb resurser för att tillgodose de behov som personer som nu 
ingår i åtgärden men som tidigare har haft ett aktivt arbetsliv har. Detta anser vi tyder på att 
informanterna upplever att deltagarna på Komjobb generaliseras, då de upplever att personal på 
Komjobb utgår ifrån att många deltagare står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden och 
har lång tid kvar i arbetslivet. En annan negativ aspekt av Komjobb som framkommit hos flera 
informanter  är  att  de  upplever  att  de  praktikplatser  som Komjobb  erbjuder  ofta  är  mindre 
meningsfulla. Informanterna beskriver det som att de slussas runt i kommunala verksamheter där 
de får utföra arbete som de anser saknar betydelse. 

Informant 7: Jo på det sättet att man tillför något, då känner jag liksom att det känns självklart 
mycket  bättre  men då  ska det  vara  något  meningsfullt  också,  något  som gör skillnad inte 
liksom lämna sten på skroten. […] Ja, för att annars, jag sket ju i att gå till XXX även fast jag 
visste att jag förlorade pengar på det. Det är nog så här, jag pallar inte och jag skiter i det här 
utan jag måste känna att jag gör någonting. Liksom jag kan vara hemma en vecka och det 
kommer inte att ske någon förändring, det är inget som kommer att bli mindre gjort, för jag 
hade inte så mycket att göra ändå. Det känns surt att inte få göra någonting på det här stället.61

I citatet ovan beskriver informanten betydelsen av att ha en praktikplats med meningsfullt arbete, 
detta är viktigt för att han eller hon överhuvudtaget ska vilja vara på praktikplatsen.

Ovan har vi skildrat tre aspekter av hur informanterna upplever Komjobbs insatser och vad 
dessa  kan leda  till.  Detta  anser vi  visar  på  att  åtgärdens  insatser  upplevs  olika  av deltagarna 
samtidigt som det även framkommer att vissa informanter gärna spenderar en längre tid inom 
åtgärden än vad som är bestämt.  Vi har tidigare i denna studie beskrivit hur Rauhut menar att det 
finns en osäkerhet kring huruvida arbetsmarknadsåtgärder förbättrar individens chanser till arbete 
då problematiken ligger i att det finns för få arbetstillfällen.62 Informanterna ovan beskriver inte 
problematiken  på  arbetsmarknaden  riktigt  såsom  Rauhut  studie  visar  men  de  upplever 
arbetsmarknaden som problematisk på grund av sina egna förutsättningar. Vissa upplever att det 
finns möjligheter inom Komjobb att förbättra dessa medan andra ser detta som en omöjlighet.

60 Ibid.
61 Intervju med Informant 7. (2009).
62 Rauhut. (2007). s. 13 f.
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Relationen med arbetskonsulenter
Det finns  ytterligare  aspekter  om hur informanterna  uppfattar  Komjobb och en av dessa är 
relationen  med  arbetskonsulenterna.  I  analysen  har  det  framkommit  att  majoriteten  av 
informanterna ofta knyter an till arbetskonsulenterna i sina beskrivningar om vad som är positivt 
med Komjobb. Denna uppfattning beskriver informant 2 nedan. 

Informant 2: Här uppe har jag ju arbetskonsulenter, jag kan gå in precis när jag vill, det är två 
stycken jag kan gå emellan om jag behöver snacka med dem.[…] Jag fick inte i ordning på mitt 
CV ens en gång innan jag började här men jag fick tips på vart jag skulle gå in och kolla CV-
mallar. […] Det är skitbra: dem lyssnar, dem kan ge förslag och dem har svar på grejer som 
man behöver ha svar på. […] Ja han påverkar ju mig positivt att söka jobb.63   

Informanten upplever att Komjobbs arbetskonsulenter är engagerade och uppmuntrar honom 
eller henne till att söka jobb. Informanten menar även att arbetskonsulenterna besitter en 
värdefull kunskap om jobbsökande som de också förmedlar. Informanten upplever att detta 
motiverar honom eller henne till att söka jobb. En annan aspekt i informanternas beskrivning av 
relationen till arbetskonsulenterna är att de anser sig ha en bristande kontakt med dessa.  Ett fåtal 
informanter känner att de inte har den regelbundna kontakt såsom de önskar. En informant 
uttrycker sig så här:

Informant 7: Jag har alltså inte haft så mycket kontakt med min arbetskonsulent, i början hade 
vi  kontakt  men  vi  kommer  inte  överens  så  bra.  […]  Ibland  känns  det  som  att  min 
arbetskonsulent behandlar mig som att jag vore utvecklingsstörd. […] Arbetskonsulenten har 
frågat mig typ tio gånger om jag har gjort det här och det här, ska jag skicka dig hit? Och 
kommer  du  verkligen  att  klara  det?  Nej  jag  tycker  inte  att  fått  något  stöd  av  min 
arbetskonsulent snarare tvärtom.64  

Informanten  beskriver  i  citatet  ovan  att  han  eller  hon  inte  kommer  överrens  med 
arbetskonsulenten och det är en av orsakerna till  att de inte har en bra relation. Informanten 
lyfter även fram att han eller hon upplever att arbetskonsulenten behandlar honom eller henne på 
ett sätt som han eller hon beskriver som nedvärderande. Vi vill påpeka att detta inte är en generell 
uppfattning av kontakten med arbetskonsulenterna hos informanterna, men vi tycker ändå att det 
är viktigt att lyfta fram detta resonemang då arbetskonsulenterna är en stor del av Komjobb. 
Enligt informantens upplevelser har arbetskonsulenterna på Komjobb en generell inställning till 
deltagarna  och  bemöter  dessa  därefter.  Enligt  informantens  upplevelser  utgår  vissa 
arbetskonsulenter från att många av deltagarna har någon form av nedsatt arbetsförmåga. Detta 
kan kopplas till Anderssons teori om social kategorisering, hon menar att personer som har en 
social  stämpel  bedöms utifrån  denna av sin  omgivning.  Denna kategorisering  behöver  enligt 
63 Intervju med Informant 2. (2009).
64 Intervju med Informant 7. (2009).
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Andersson inte  alltid  vara  negativ  men tenderar  i  vissa  fall  att  bli  det  när  sociala  kategorier 
generaliseras.65 I  det  här  fallet  skulle  Komjobb  kunna  betraktas  som en  social  kategori  som 
tillskrivs deltagarna och utifrån den uppfattningen bemöter arbetskonsulenterna sina deltagare. 

Komjobb i relation till stigmatisering och trygghet
I studien har även andra aspekter av hur informanterna upplever Komjobb framkommit, enligt 
vissa kan arbetslöshet innebära en viss stigmatisering som kan motverkas genom Komjobb, men 
det har även visat sig att informanterna upplever att åtgärden kan ha en motsatt effekt. Vissa 
informanter upplever att det i sig är stigmatiserande att ingå i en åtgärd som Komjobb då denna 
förutsätter  att  deltagarna har en nedsatt  arbetsförmåga,  vilket  enligt  informanterna inte  är  en 
fördel på arbetsmarknaden. En del av informanterna upplever att de blir mindre stigmatiserade 
genom att ingå i Komjobb än i någon annan åtgärd, främst jämfört med de med socialbidrag. 

Informant 2: Jag vill inte känna mig utanför eller stå vid sidan av jag vill vara med.
Intervjuare: Du menar att man står utanför när man inte har en sysselsättning?
Informant 2: Ja de gör man, helt klart. Får man socialbidrag så får man en stämpel på sig, det 
bara är så. Även dina nära och kära börjar tycka va fan gör du inget annat för än och gå på 
socialbidrag. Det är ju svårt för andra att sätta sig in i vilken sits man själv är i.

Informanten beskriver betydelsen av att vara med i samhället genom att ingå i Komjobb. Till 
skillnad  från  att  leva  på  socialbidrag  upplever  informanten  att  Komjobb  bidrar  till  att 
omgivningen uppfattar  honom eller  henne  annorlunda.  För  informanten  är  socialbidrag  som 
ekonomisk försörjning stämplande och utpekande i den mån att omgivningen ifrågasätter varför 
han eller  hon lever  på socialbidrag.  Detta  är  även någonting  som Andersson diskuterar,  hon 
menar att tillhöra den sociala kategorin arbetslös medför utanförskap i den bemärkelsen att den 
arbetslösa individen står utanför arbetsnormen i samhället. Genom en social kategorisering som 
denna  skiljer  den  enskilda  individen  sig  själv  från  de  övriga  i  samhället,  samtidigt  som 
omgivningen pekar ut honom eller henne som annorlunda. Att vara arbetslös bidrar ofta med 
känslor av uppgivenhet och utanförskap.66 Det resultat som beskrivits ovan av hur informanterna 
upplever Komjobb innebär enligt vår tolkning av Andersson att Komjobb i det här fallet  får 
ersätta arbetets betydelse och blir härmed ett sätt för individen att komma från socialbidrag och 
försöka komma in i samhället på nytt och på så sätt bli av med kategoriseringen arbetslös. 

Ytterliggare  en  aspekt  av  den  stigmatisering  som  kan  relateras  till  Komjobb,  är  enligt 
informanterna  stämplingen  som  åtgärden  i  vissa  fall  medför.  Detta  inte  är  någon  generell 
uppfattning  bland  informanterna,  men  vi  vill  visa  att  sådana  upplevelser  förekommer.  En 
informant beskriver hur han eller hon anser att Komjobb har en stigmatiserande effekt.  

Informant 2: Jag vet inte om arbetsgivare här runt i länet vet vad Komjobb är? Man är ju redan 
stämplad alltså,  jag har XXX punkter på den här sociala  arbetsutredningen som jag gjorde 

65 Andersson. (2006) s. 67 f.
66 Andersson. (2006). s. 67 f.
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tidigare på Arbetsförmedlingen. Jag hade XXX punkter som påverkade mig och man ska ha 
två punkter för att bli berättigad till Komjobb, jag hade som sagt XXX punkter och det är inget 
positivt egentligen.67

I citatet ovan beskriver informanten hur Komjobb kan ha en annan inverkan på honom eller 
henne i samband med jobbsökandet genom åtgärden. Enligt informanten kan arbetsgivare vara 
medvetna om att deltagare på Komjobb måste ha någon slags nedsatt arbetsförmåga för att ingå i 
åtgärden, vilket informanten upplever som negativt.  Informanten menar att de premisser som 
finns för att bli inskriven på Komjobb också tillskriver honom eller henne särskilda egenskaper, 
som informanten inte upplever är önskvärda hos arbetsgivare. Även detta kan betraktas utifrån 
Anderssons  teori  om social  kategorisering,  då  hon  menar  att  dessa  tillskriver  individer  vissa 
egenskaper.68 Komjobb kan i relation till detta beskrivas som en social kategori som tillskriver 
deltagarna vissa egenskaper som i det här fallet enligt informanten är stigmatiserande.    

Bland  informanterna  förekommer  delade  åsikter  om  huruvida  det  är  bra  att  ingå  i  en 
arbetsmarknadsåtgärd som Komjobb. De informanter som beskriver det som positivt, upplever 
det som tryggt  att ingå i en åtgärd, särskilt då läget på arbetsmarknaden ser ut som det gör. I 
studien har det även framkommit att informanterna upplever det som otryggt att ingå i en åtgärd, 
då de upplever framtiden inom denna som osäker. 

Informant 2: Jag skulle inte vilja, jag kanske ska XXX då har jag slutat på det här stället sen ska 
jag ha någon praktik, men det har jag egentligen ingen lust med jag vill ju vara kvar här men jag 
vet inte hur det blir. Det är en ovisshet hela tiden i en sån här åtgärd också egentligen, nej man 
vet inte vad som händer vad nästa steg ska vara.69 

Informanten beskriver hur han eller hon upplever det faktum att ingå i en arbetsmarknadsåtgärd 
som oviss, då han eller hon känner sig osäker över att ständigt behöva omplaceras och ingå i nya 
projekt. Denna utsaga kan relateras till Rauhuts slutsatser, då han menar att det också finns en 
osäkerhet när det gäller kommunala arbetsmarknadsåtgärders förmåga att förbättra deltagarnas 
chans till arbete. 70

Stämningen bland deltagarna
I  analysen  framkommer  det  att  majoriteten  av deltagarna  på  Komjobb  upplever  stämningen 
sinsemellan  som  i  stort  sett  bra.  Det  framkommer  att  de  stöttar  och  motiverar  varandra  i 
jobbsökandet. Detta har enligt informanterna visat sig vara gemensamt för de flesta som ingår i 
aktiviteter  på Trozellihuset.  De som däremot har praktik  har inte  samma möjlighet  att  skapa 
dessa sociala kontakter med andra deltagare på Komjobb. Detta beror på att det i vissa fall är ett 
begränsat  antal  deltagare  från  Komjobb  på  praktikplatsen  eller  i  vissa  fall  inga  alls.  Många 

67 Intervju med Informant 2. (2009). 
68 Andersson. (2006). s. 67 f.
69 Intervju med Informant 2. (2009).
70 Rauhut. (2007). s. 13 f. 
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upplever det som positivt  att  kunna ha en relation med andra deltagare,  då de befinner sig i 
samma situation och på så sätt kan identifiera sig med varandra. De tre citat som följer nedan 
anser vi avspeglar denna relation bland deltagarna. 

Informant 1: Det är så att på XXX där finns det olika deltagare, en del har Komjobb andra har 
någon form av arbetsträning från Försäkringskassan eller kommer från Arbetsförmedlingen 
eller har A-kassa eller någon form av ersättning. En del har haft en del problem och en annan 
erfarenhet liksom. Men jag tycker att det har fungerat bra med dem flesta.  Det finns vissa 
undantag,  det är personer  som har lite  svårt  att  prata  och så där,  det  får man så att  säga 
respektera. […] Man känner viss samhörighet, man kommer hit man är här nästan hela dagen 
och man pratar och utbyter erfarenheter och löser en del problem som har med jobbet att göra 
[…].71  

I  utsagan  beskriver  informanten  att  det  generellt  är  en  bra  stämning  bland  deltagarna  på 
Komjobb och att de respekterar varandra. Informanten beskriver att de olika aktiviteterna på 
Komjobb bidrar till någon slags samhörighet med de andra deltagarna för hans eller hennes del, 
detta kan bero på att de genom de olika aktiviteterna umgås dagligen. I citatet nedan beskriver en 
annan informant hur han eller hon upplever relationen till andra deltagare på Komjobb. 

Informant 8: Jättetrevliga människor, man kan prata om allt faktiskt. Det är ingen som är bättre 
eller finare än någon annan, alla har vi samma problem, alla är vi arbetslösa. […] man är i 
samma situation. […] Man kan ju stötta och peppa varandra också, man kan säga till den andra 
sök det där eller titta på det där.72 

Vi har tidigare beskrivit att det förekommer en slags identifikation mellan de olika deltagarna på 
Komjobb och vi tycker att informant 8 beskriver detta tydligt. Informanten beskriver hur han 
eller hon upplever att alla deltagare genom att de är arbetslösa befinner sig i samma situation och 
därför stöttar varandra. Betraktas detta utifrån Anderssons teori om sociala kategoriseringar på 
arbetsmarknaden kan denna utsaga förstås som att informanten tillskriver sig själv och resterande 
deltagare  på  Komjobb  en  social  kategori,  i  form av  arbetslös.73 Vi  tolkar  det  även  som att 
informanten anammat det han eller hon upplever som omgivningens uppfattningar om arbetslösa 
som social kategori, då han eller hon säger att ingen är finare eller bättre på Komjobb. Det kan 
tänkas att informanten utgår från en allmän uppfattning om att omgivningen upplever människor 
med arbete som finare och bättre än de som är arbetslösa, men att på Komjobb förekommer inte 
denna kategorisering, eftersom alla är arbetslösa. Informant 6 beskriver däremot hur han eller 
hon saknar denna gemenskap.

71 Intervju med Informant 1. (2009).
72 Intervju med Informant 8. (2009).
73 Andersson. (2006). s. 67 f.
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Informant 6: Nä jag har inga klasskamrater, så jag träffar inte andra personer på Komjobb.[…] 
Jag har praktikplats på XXX och där träffar jag människor men inga deltagare.74 

Informanten  i  citatet  ovan  beskriver  inte  denna  samhörighet  på  samma  sätt  som  de  två 
ovanstående informanter,  eftersom han eller  hon har en praktikplats  där det inte finns några 
andra deltagare från Komjobb.

Komjobbs påverkan på vardagslivet
I studien framgår det att en stor majoritet av informanterna upplever att Komjobb bidrar till 
bättre rutiner även på andra plan i livet. Det kan till exempel handla om att deltagarna upplever 
att de fått  regelbundna tider vad gäller mat, sömn och hushållssysslor.  Informant 3 beskriver 
detta nedan. 

Informant 3: Ja jag går upp tidigt utan väckarklockan, idag gick jag upp klockan 6. Att man har 
rutiner att komma i tid och så där, kommer man hit. […] Alltså det enda som jag känner har 
ändrats är att man håller rent hemma, är man arbetslös så efter ett tag går man in i den här 
dvalan som jag kallar det. Jag brukar inte ha ostädat hemma men nu städar jag oftare än vad jag 
gjorde innan.75

Tiden på Komjobb har enligt informanten bidragit till fasta tider i vardagen. Informanten lyfter 
även fram vilken betydelse Komjobb haft för honom eller henne när det gäller att regelbundet 
sköta  hushållssysslor.  En orsak  till  att  informanten  fått  bättre  rutiner  är  att  Komjobb  enligt 
honom eller henne bidragit till sysselsättning. En annan aspekt som kommit fram i studien är att 
det även finns ett fåtal informanter som menar att de har haft svårigheter att anpassa sig till de 
nya rutinerna Komjobb medfört. De upplever svårigheter på grund av att de under en lång tid 
saknat fasta rutiner och en sysselsättning. Nedan beskriver en informant detta. 

Informant 7: Ja de tycker jag. För sen jag började på Komjobb så har jag börjat äta ordentligt, 
typ fyra till fem gånger om dagen. Annars när man inte gör någonting så är det så jävla lätt att 
skita i allting, käka senare och så, gå och lägga sig sent. Nu måste man ju gå upp på morgonen, 
då får man rutiner. Som sagt gör man någonting, så gör man oftast mer än vad man orkar och 
har lust. Så det är väl på det sättet att jag gör mycket mer om dagarna överhuvudtaget förutom 
att jobba, mot om jag skulle gå runt hemma och så. […] Det var svårt att bara slänga sig in och 
jobba när man inte har gjort det och dem flesta förväntar sig att man ska ha jobbat och sen så 
känns  det  jätte  ovant  ändå  liksom  och  då  känner  man  att  man  har  en  viss  press  och 
förväntningar.76  

Informanten lyfter fram hur han eller hon börjat äta mer regelbundet och fått jämn dygnsrytm 
under sin tid på Komjobb. Informanten menar att det faktum att han eller hon nu har saker som 
måste genomföras under dagen har bidragit till att han eller hon fått ökad lust och motivation. 

74 Intervju med Informant 6. (2009).
75 Intervju med Informant 3. (2009).
76 Intervju med Informant 7.  (2009).
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Det framkommer även att informanten upplever de nya rutiner som Komjobb bidragit till som 
svåra att anpassa sig till, eftersom han eller hon tidigare inte haft en regelbunden sysselsättning. 
Många gånger kan det enligt informanten innebära att han eller hon förväntas leva upp till vissa 
förväntningar som han eller hon upplever som ovana. De två utsagorna ovan anser vi visar att 
deltagarna upplever att Komjobb skapar en aktivering hos dem som de annars har saknat när de 
har varit arbetslösa och spenderat större tiden hemma. Det framkommer att det är väldigt viktigt 
för informanterna att få känna sig stimulerade och sysselsatta för att  klara av att hantera sin 
vardag. 

Det finns även informanter som lyfter fram betydelsen av möjligheten att skapa kontakter 
med potentiella arbetsgivare genom Komjobb. I citatet nedan beskriver en informant hur han 
eller hon upplever detta.

Informant 4: Ja det är bra du vet genom Komjobb kan man lära känna mer arbetsgivare, då blir 
det att man aktiveras. Jag tror att det är jättebra det här med Komjobb. […] Ja det är bättre när 
man planerar mer eller koncentrerar sig på jobbet.77 

I citatet framgår det att informanten genom Komjobb får möjlighet till att utöka sitt kontaktnät 
på arbetsmarknaden,  vilket  enligt  honom eller  henne bidrar  till  en ökad aktivering.  Däremot 
menar informanten att det är arbetet som han eller hon får genom Komjobb som ska leda till 
aktivering, men inte att det är Komjobbs aktiviteter i sig som aktiverar. 

Vi  har  tidigare  i  uppsatsen  nämnt  Samuelssons  avhandling,  där  hon  menar  att  det  finns 
forskning som visar att arbete och fritid är viktiga faktorer för större delen av befolkningen i 
Sverige. Hon utgår ifrån två teorier, där den ena teorin är Jahodas som anser att lönearbete har 
särskild betydelse, förutom det materiella påverkar den också individens tidsstruktur, målsättning, 
sociala  kontakter  med  mera.  När  den  arbetslöse  inte  klarar  av  att  ersätta  arbetets  betydelse 
försämras  hans  eller  hennes  psykiska  välbefinnande  enligt  Samuelssons  tolkning  av  Jahoda. 
Betraktas två av de tre utsagorna ovan utifrån detta resonemang kan Komjobb ses som en åtgärd 
som lyckas ersätta arbetets betydelse för vissa informanter. Samuelsson utgår även ifrån andra 
teoretiker, Fryer och Payne som säger emot Jahodas teori och menar att människan är kapabel till 
att stimulera sig själv.78 Enligt den sistnämnda teorin kan Komjobb som arbetsmarknadsåtgärd 
betraktas som att samhället utgår ifrån att individen inte aktiverar sig själv på ett tillfredställande 
sätt och därför skapas åtgärder som Komjobb för att tillgodose detta behov. 

Generellt om arbetsmarknad

Olika utgångslägen på arbetsmarknaden
I studien framgår det att större delen av informanterna upplever arbetsmarknaden som svår, då 
det enligt dem ställs höga krav på den enskilda individen som är arbetslös. Denna situation bidrar 
till  att  informanterna  många  gånger  inte  vågar  söka  jobb,  på  grund  av  att  de  upplever  att 
77 Intervju med Informant 4. (2009).
78 Samuelsson. (2002). s. 3, 5 ff.
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konkurrensen är hög och att personer som har en högre utbildning än dem själva är arbetslösa. 
Jämfört  med andra jobbsökande  upplever  några av informanterna  i  studien att  de har sämre 
förutsättningar och detta bidrar i  sin tur till  ett dåligt  självförtroende och osäkerhet.  I citaten 
nedan skildrar en informant hur han eller hon upplever dagens tuffa arbetsmarknad.

Informant 7: Jag är väl av den uppfattningen att arbetsmarknaden är ganska, vad ska man säga 
torr eller fattig, känns inte som att det är lätt att skaffa jobb. Jag kan inte säga så mycket utifrån 
mina egna erfarenheter men man ser på andra som gått på universitetet och hittar ändå inget 
jobb och så. Liksom dem har ju examen och då borde dem ha lite chans ändå, men får ändå 
inget  gensvar.  Jag  känner  mig  inte  så  där  hoppfull  och  positiv  att  få  komma  ut  på 
arbetsmarknaden och få leta jobb och så.79 

För att beskriva hur tuff arbetsmarknaden är lyfter informanten fram svårigheterna för personer 
med  högskoleutbildning  att  få  jobb  och  beskriver  hur  det  påverkat  hans  eller  hennes  egen 
motivation på arbetsmarknaden. Informanten beskriver att han eller hon på grund av detta inte 
upplever sin egen situation på arbetsmarknaden som särskilt hoppfull eller positiv. Nedan ger en 
annan informant en liknande beskrivning av arbetsmarknaden, men lyfter fram andra aspekter.

Informant  1:  Det  är  väldigt  tufft  för  de  flesta,  […]  det  är  konkurrensen.  Det  är  större 
konkurrens.  […]  Jag  tycker  att  dem  är  svåra.  Om  jag  till  exempel  skulle  skaffa  mig  ett 
administrativt arbete saknar jag den här grunden eller jag har jobbat med det här för länge sen 
men nu räknas det man gjort de senaste tio åren. Så jag har en viss möjlighet att få jobb men 
det gäller att vara väldigt aktiv och inte bara ge upp, då ska man försöka satsa mer och tro mer 
på sig själv och det är svårt.80 

I citatet ovan beskriver informanten den tuffa konkurrensen på dagens arbetsmarknad och att 
han  eller  hon  upplever  det  som svårt  att  konkurrera  om vissa  jobb,  då  informanten  saknar 
grunden för många av de tjänster som han eller hon vill söka. En annan aspekt som lyfts fram i 
utsagan är att arbetsgivaren ofta tar hänsyn till vad den enskilda individen har varit sysselsatt med 
den senaste tiden. De aspekter som vi anser skiljer de båda utsagorna åt är att Informant 1 själv 
reflekterar över sina brister vad gäller utbildning och tidigare sysselsättning. Informant 7 däremot 
beskriver utbildning som en viktig förutsättning för att få jobb. Istället för att utgå ifrån sina egna 
förutsättningar jämför sig Informant 7 med personer som har utbildning men som inte får jobb 
och utifrån detta bedömer han eller hon sina egna möjligheter på arbetsmarknaden som dåliga. 
Enligt Anderssons teoretiska resonemang, menar hon att individer tenderar att uppfatta sig själva 
i  förhållande till  dess omgivning och sociala kategorier  som präglar denna.81 Betraktas detta i 
relation till citaten ovan tyder informanternas utsagor på att de präglas av en allmän uppfattning 
om att det är lättare att få ett arbete om en person har en högskoleutbildning, än om han eller 
hon saknar det.  De högskoleutbildade personerna kan i detta sammanhang ses som en social 

79 Intervju med Informant 7. (2009). 
80 Intervju med Informant 1. (2009).
81 Andersson. (2006). s. 67 ff.
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kategori.  Informanterna  anser  sig  tillhöra  en  annan social  kategori  som till  skillnad  från den 
förstnämnda kategorin har svårare att få jobb. Genom att informanterna tillskriver sig själva vissa 
egenskaper och jämför sig med personer som enligt dem tillhör en social kategori med bättre 
förutsättningar, som dessutom enligt informanterna har det tufft på arbetsmarknaden, bidrar det 
till att informanterna upplever sin situation på arbetsmarknaden som svår. 

En  annan  aspekt  som  framkommer  i  studien  i  samband  med  hur  deltagarna  upplever 
arbetsmarknaden är bristen på erfarenhet och relevanta kunskaper. Vissa av de informanter som 
kommer ifrån ett annat land upplever språket som ett problem när det gäller att förankra sig på 
arbetsmarknaden. Att inte ha tillräckliga språkkunskaper bidrar till att dessa informanter känner 
att de inte kan genomföra sitt arbete, såsom de hade önskat.

Informant 5: Jag vet inte, jag har provat att jobba inom XXX men jag tycker att det är svårt för 
språkets skull, jag kan ju inte prata svenska så bra. […] Jag tycker att det är svårt med språket, 
jag tror att det är dåligt för att jag inte kan prata bra svenska. Det kan kanske vara så också.82 

I citatet ovan lyfter Informant 5 fram den problematik som en del informanter i studien upplever 
kommer  med bristande  språkkunskaper.  I  utsagan  framgår  det  att  informanten  på  grund av 
språksvårigheter och bristande erfarenhet upplever det som svårt att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Informanten har försökt att arbeta men beskriver detta som svårt på grund av 
att han eller hon anser sig ha svårt att prata svenska. 

Det  är  intressant  att  reflektera  över  hur  personer  födda  i  ett  annat  land  upplever  sina 
möjligheter på arbetsmarknaden, då några av informanterna anser sig ha ett svårare utgångsläge 
på  grund  av  att  de  inte  har  svenska  som modersmål.  På  Komjobb  erbjuds  deltagarna  olika 
kompetenshöjande insatser, men det är dock ingen av de informanter som anser sig ha bristande 
språkkunskaper som lyfter fram att de fått möjlighet att förbättra dessa genom Komjobb. Det 
kan tänkas att insatserna på Komjobb inte är tillräckligt behovsanpassade. Istället för att verkligen 
se till de språksvårigheter som vissa deltagare upplever att de har förbises detta om man ser till 
informanternas upplevda behov. Bolinder menar att det finns olika faktorer som påverkar hur en 
person upplever sin situation som arbetslös, några exempel på dessa är; tidigare livserfarenhet och 
invandrarskap. Dessa faktorer påverkar enligt författaren hur personer upplever sin situation och 
sedan  hur  han  eller  hon  väljer  att  handskas  med  den.83 Citatet  ovan  anser  vi  tyder  på  att 
informanten har en viss medvetenhet om vilken påverkan hans eller  hennes ursprung har på 
möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden. Informanten är medveten om att han eller hon 
har  bristande  språkkunskaper  och  kompetens  som efterfrågas  på  arbetsmarknaden  i  Sverige, 
genom denna medvetenhet anser vi att de hanterar sin situation som arbetslös därefter. Genom 
att han eller  hon på grund av bristande språkkunskaper och utbildning inte anser sig inte ha 
möjlighet att kunna få jobb. Detta resonemang lyfter även Rooth och Åslunds fram då de menar 
att utbildning och goda språkkunskaper är något som värderas högt när en person söker ett jobb. 

82 Intervju med Informant 5. (2009).
83 Bolinder. (2005). s. 20. 
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Detta  påverkas  enligt  författarna  av  personens  ursprungsland,  ålder  och  hans  eller  hennes 
vistelsetid i Sverige.84   

Vi har ovan beskrivit hur en informant som kommer från ett annat land än Sverige upplever 
faktorer som påverkar hans eller hennes möjligheter på arbetsmarknaden. Till skillnad från denna 
person  lyfter  deltagare  som  är  födda  i  Sverige  fram  andra  aspekter  som  påverkar  deras 
anställbarhet.  Ett fåtal informanter nämner följande faktorer som problematiska när de söker 
jobb; hälsotillstånd, ålder och brist på körkort. En av informanterna beskriver vilken påverkan 
hälsa har för hans eller  hennes möjligheter  att  komma in i  arbetslivet.  En annan aspekt som 
informanten lyfter fram är körkortets betydelse för att få en anställning.      

Informant 2: Dom borde vara bra, med två XXX och några år som XXX så borde det vara 
bra, men det är ju det där med körkortet. Det är en del jag måste ta tag i, försöka få fram 
pengar till det vilket är dyrt jag måste genomgå läkarkontroller och bara det kostar ju, […] sen 
är det för sjukdomen givetvis.85 

I  citatet  framgår  det  att  informanten  på  grund  av  sitt  sjukdomstillstånd  har  en  uppgiven 
inställning till  sina möjligheter att få jobb. Informanten upplever att problematiken ligger i att 
arbetsgivare  enligt  hans  eller  hennes  uppfattning  inte  anställer  personer  med dålig  hälsa.  En 
annan aspekt som informanten anser är betydelsefull i sammanhanget är att ha körkort, men då 
informanten själv saknar körkort upplever han eller hon det som ännu svårare att få jobb.  Nedan 
beskriver en annan informant vilken betydelse han eller hon upplever att ålder har i samband 
med jobbsökande.  

Informant  8:  Ja  dom flesta  säger att  efter 50 går det inte och få  ett  jobb om du inte har 
högskoleutbildningen alltså knappt då det är så det ser ut i den här stan.86

I utsagan framkommer det att ålder enligt informanten har stor betydelse på arbetsmarknaden, 
detta är inte något som majoriteten av informanterna upplever utan endast de informanter som 
snart  går  i  pension.   Informanten menar  att  då  han eller  hon inte  har  långt  kvar  att  arbeta 
påverkar det negativt hans eller hennes chanser på arbetsmarknaden. Informanten har dessutom 
uppfattningen  att  arbetsgivare  inte  anställer  personer  som  inte  har  långt  kvar  till  pension. 
Ytterligare  en  aspekt  är  att  det  finns  informanter  som  upplever  att  de  saknar  de  rätta 
förutsättningarna för att ha möjligheter till jobb, men att de genom Komjobb får möjlighet att 
kompensera dessa. Citatet som följer konkretiserar beskrivningen ovan.  

Informant  3:  Nä  eller  de  enda  som  kommer  att  hända  är  att  jag  ska  ta  körkort  genom 
Komjobb. Det fick jag ju beviljat då och det var ju tack vare XXX hängivenhet som jag fick de 
och det ökar ju chansen att få jobb sen.87

84 Rooth & Åslund (2006). s. 9, 122 ff.
85 Intervju med Informant 2. (2009).
86 Intervju med Informant 8. (2009).
87 Intervju med Informant 3. (2009).
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Även denna informant beskriver betydelsen av att ha körkort och hur han eller hon får möjlighet 
att genom Komjobb ta körkort. För informanten är detta av stor betydelse, då det enligt honom 
eller henne förbättrar möjligheten till jobb. En av informanterna lyfter även fram problematiken 
som råder på den lokala arbetsmarknaden, han eller hon upplever att det är särskilt svårt att få 
jobb i  Norrköping,  då  staden drabbats  av stora  nedläggningar.  Informant  8  beskriver  denna 
problematik i citatet nedan. 

Informant 8: […] Och Norrköping som drabbats förskräckligt har det ju alla nedläggningar, 
även Finspång som ligger ganska nära. […] Ja det är ganska synd om den här stan tror jag 
egentligen, plus omnejd.88 

I citatet framgår det att informanten generellt beskriver den svåra situationen på arbetsmarknaden 
utifrån orsaker i omgivningen. Informanten lyfter fram att det är svårt att få jobb i Norrköping 
och även i närliggande städer, då många företag i området har lagt ner sin verksamhet. Enligt 
Rauhut finns det tidigare forskning som visar att personer som ingår i arbetsmarknadsåtgärder 
har  svårt  att  få  jobb då  problematiken  ligger  i  att  det  generellt  finns  för  få  arbetstillfällen.89 

Uppfattningen om att det är svårt att få jobb på grund av för få arbetstillfällen är även något som 
kommer fram i denna studie och kan exemplifieras med ovanstående citat. 

Kontakter i arbetslivet
I denna kategori har vi hittat utsagor i informanternas berättelser som tyder på att deras kontakter 
i  arbetslivet  har  varierat.  Vissa  informanter  har  haft  kontakter  på  grund  av  tidigare 
arbetslivserfarenhet, medan andra saknat dessa kontakter eftersom de tidigare inte haft jobb. Den 
sistnämnda  gruppen  upplever  att  de  saknar  ett  kontaktnät,  eftersom  det  är  svårt  att  skapa 
kontakter när de är arbetslösa eller går i skolan. Uppfattningen om huruvida Komjobb är bra för 
att skapa kontakter med potentiella arbetsgivare varierar hos informanterna. De som har haft ett 
jobb  tidigare  och  i  samband  med  det  skapat  kontakter  anser  inte  att  Komjobb  bidragit  till 
ytterliggare  kontaktnät.  Däremot  anser  de  informanter  som  tidigare  stått  utanför 
arbetsmarknaden att Komjobb är en bra första kontakt med arbetsmarknaden, även om det inte 
direkt leder till  anställning utanför åtgärden. Gemensamt för informanterna är att de upplever 
kontakter  som en  positiv  möjlighet  till  att  lyckas  på  arbetsmarknaden  men  för  att  få  dessa 
kontakter anser de att det är bra med direkt kontakt med arbetsgivare, oavsett anställningsform. 
Det  finns  även informanter  som upplever  att  det  kan vara negativt  med tidigare  kontakter  i 
arbetslivet, då dessa tenderar att ha kännedom om hans eller hennes bakgrund och beroende på 
hur denna ser ut, så är den inte alltid positiv. I citatet nedan beskriver en informant hur han eller 
hon upplever sitt kontaktnät samt vilken påverkan Komjobb haft på detta.

88 Intervju med Informant 8. (2009).
89 Rauhut. (2007). s. 13 f.
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Informant 1: Ja, jag var ju sjukskriven och hade inte så mycket kontakter utan det var ju mer att 
jag ringde […] för jag hade en del kontakter bland mina bekanta fast det var ju svårt där också. 
Konstigt  nog  så  är  det  så  här  att  genom  mina  tidigare  arbeten  så  har  jag  skaffat  mig 
kontakter…[…] idag kanske jag har mer kontakter på grund av att min bekantskapskrets är 
större så jag kan så att säga utnyttja dem för att få ett jobb. […]
Intervjuare: Har din tid på Komjobb bidragit till att du har skapat fler kontakter i arbetslivet?
Informant 1: Nej det har jag inte
Intervjuare: Inte alls?
Informant 1: Nej inte alls utan det är mina egna kontakter.90

I  citatet  framgår  det  att  Komjobb  enligt  informanten  inte  tillför  några  nya  kontakter  med 
arbetsgivare.  Informanten  beskriver  att  det  kontaktnät  som  han  eller  hon  skapat  på 
arbetsmarknaden  har  varit  genom  tidigare  anställningar  eller  inom  bekantskapskretsen. 
Informanten exemplifierar en generell uppfattning i denna studie om att Komjobb inte bidrar till 
ytterliggare kontakter som leder till en förankring i arbetslivet då dessa informanter tidigare har 
haft ett aktivt arbetsliv. En annan aspekt som framkommit hos de informanter som saknar en 
tidigare  förankring  på  arbetsmarknaden  är  att  Komjobb  leder  till  ett  vidare  kontaktnät  i 
arbetslivet. En av dessa informanter uttrycker sig såhär:

Informant 3: Det var ju inte så mycket kontaktnät innan. När man är arbetslös och så där och 
man går i skolan så är det väldigt, väldigt svårt att komma in i arbetslivet tyvärr.[…] Men det är 
väldigt  svårt,  det  är  det  att  få  dem  här  kontakterna.  […]  Dem ser  samtidigt  hur  många 
referenser du har från andra arbetsgivare och det bästa är om man tänker sig att man kommer 
in på ett sånt här ställe som Komjobb, som leder till praktik eller vad som helst. […] Nej inte 
så  mycket,  kan jag säga eftersom jag inte haft  något sånt kontaktnät så  tyvärr.  För mig är 
Komjobb en ny start […]91

Informanten i detta citat upplever att han eller hon inte haft något kontaktnät inom arbetslivet 
före  Komjobb.  Det  framkommer  att  de  sysselsättningar  som  informanten  har  haft  innan 
Komjobb  inte  har  bidragit  till  ytterliggare  kontakter  för  hans  eller  hennes  del.  Informanten 
upplever  däremot  att  en  sysselsättning  som  Komjobb  är  bra  för  att  knyta  kontakter  på 
arbetsmarknaden då denna genom praktik skapar möjligheter för honom eller henne till möten 
med  potentiella  arbetsgivare.  En  annan  informant  ger  ytterligare  en  bild  av  hur  Komjobb 
påverkar hans eller hennes kontaktnät. 

Intervjuare: Hur skulle du beskriva ditt kontaktnät på arbetsmarknaden, alltså innan Komjobb?
Informant 5: Hur menar du?
Intervjuare: Alltså kände du personer som kunde hjälpa dig att få jobb.
Informant 5: Nä ingen. […] Men jag har sagt flera gånger till Arbetsförmedlingen, jag har inte 
utbildning, jag har ingen chans att få jobb någonstans. 92

90 Intervju med Informant 1. (2009).
91 Intervju med Informant 3. (2009).
92 Intervju med Informant 5. (2009).
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Denna bild skiljer sig något från de tidigare två utsagorna, då informanten beskriver att han eller 
hon inte har goda förutsättningar för att få jobb. Informanten upplever inte heller att Komjobb 
bidragit till  ett utvidgat kontaktnät i arbetslivet.  Informanten upplever heller inte att det finns 
andra aktörer på arbetsmarknaden som kan vara till någon hjälp i skapandet av hans eller hennes 
kontaktnät.   Dessa  utsagor  kan  relateras  till  Lundins  forskningsresultat  som  visar  att  olika 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder upplever dessa olika, då de kan vara givande för vissa 
personer men inte andra. Han menar vidare att det inte är mycket som tyder på att dessa åtgärder 
har  en  förbättrande  effekt  för  deltagarnas  fortsatta  arbetsliv.93 I  denna  studie  har  det  också 
framkommit att deltagarna på Komjobb har skilda uppfattningar om huruvida åtgärden bidrar till 
ytterligare  kontakter  på  arbetsmarknaden och en väg  in  i  arbetslivet.  Som vi  har  visat  ovan 
upplever vissa informanter att Komjobb bidragit till nya kontakter medan andra anser att det inte 
gör det. Dessa skilda uppfattningar om deltagarnas möjligheter att skapa kontakter i arbetslivet 
anser  vi  tyder  på  en  osäkerhet  om  huruvida  Komjobb  förbättrar  deltagarnas  möjligheter  i 
arbetslivet.  Det har framkommit att informanter som tidigare har haft arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden  inte  upplever  att  Komjobb  tillfört  nya  kontakter  i  arbetslivet,  medan  de 
informanter som inte har haft ett aktivt arbetsliv upplever som bra för att skapa kontakter bland 
arbetsgivare. 

Ytterligare  en  aspekt  har  framkommit  när  det  gäller  kontaktnät  i  studien,  då  det  finns 
informanter som upplever att kontakter på arbetsmarknaden inte alltid behöver vara till hans eller 
hennes fördel. Detta beskrivs i citatet som följer.

Informant 2: De känner ju till min bakgrund, det är inte positivt med en sådan bakgrund som 
jag har. Du vet man satsar en hel del pengar när man ska anställa en person […] hur bra man 
än är, satsar man hellre på någon som är frisk än någon som inte är frisk. Så det påverkar mig 
negativt så klart, min bakgrund med sjukdomen.94  

Informanten  beskriver  att  det  generellt  kan  vara  dåligt  med  tidigare  kontakter  på 
arbetsmarknaden på grund av att dessa känner till hans eller hennes stigma. Informanten menar 
att all association med hans eller hennes stigma, som i det här fallet är sjukdom kan ha en negativ 
påverkan.  Informanten upplever  att  arbetsgivare oavsett  personens kompetens hellre  anställer 
och på så sätt investerar i en frisk person, än en person med sjukdom.   

Utbildningens betydelse på arbetsmarknaden
I studien har det framkommit att alla informanter upplever högskoleutbildning som viktigt för att 
få  jobb.  De upplever att  en utbildning  i  grunden bidrar  till  ökat  självförtroende då de söker 
arbete. De informanter som kommer från länder i Asien och Sydamerika lyfter fram betydelsen 
av en svensk utbildning och anser att de som har en tidigare utbildning från födelseland ofta 
behöver  komplettera  denna.  I  citatet  nedan  beskriver  en  av  informanterna  vilken  betydelse 
utbildning har för honom eller henne i samband med jobbsökande. 
93 Lundin. (2008). s. 24 ff.
94 Intervju med Informant 2. (2009).
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Informant 7: Jag ska börja plugga till hösten, så då blir det inte alls att man jobbar. Jag tycker 
inte ens om att jobba med XXX, men jag kan det, så jag har fått lite fler jobb. Men jag vill 
börja plugga och jobba med det jag vill göra liksom. Jag klarar det ganska bra till en viss gräns. 
Men det mesta kräver ju utbildning också. Så det kommer att bli skönt att ha något som liksom 
backar upp allting.95 

Detta citat anser vi avspeglar informanternas generella inställning till utbildningens betydelse på 
arbetsmarknaden. I utsagan framgår det att informanten upplever utbildning som en viktig grund 
för honom eller henne för att få arbeta med det han eller hon vill. Det framgår att informanten 
har vissa kunskaper inom det område han eller hon avser att studera, men saknar en utbildning 
som enligt honom eller henne skulle bekräfta informantens kunskaper. I citatet nedan lyfter en 
annan informant fram betydelsen av utbildning.

Intervjuare:  Vilka  faktorer  tror  du  påverkar  dina  förutsättningar  och  möjligheter  mest  på 
arbetsmarknaden? Vad tror du generellt är viktigt för att få ett jobb idag?
Informant 8: Ja dels måste ju de flesta ha en bra utbildning i alla fall i botten. […] Det går ju 
inte att bara gå gymnasiet, för jag skulle inte tro att det är någon som får ett jobb på det.

 
I  utsagan  framgår  det  att  informanten  upplever  att  gymnasieutbildning  inte  är  tillräckligt  i 
samband med jobbsökande, enligt hans eller hennes upplevelse efterfrågar arbetsgivaren ofta en 
högre utbildning. I studien framkommer det även aspekter av vilken betydelse utbildning har för 
informanternas självförtroende när de söker jobb. Nedan beskriver en av deltagarna hur han eller 
hon upplever denna betydelse.

Informant  1:  Jag  tycker  såhär,  har  man  en  forskarutbildning  då  har  man  självklart  större 
möjligheter, större chanser att konkurrera med dem som har de bästa möjligheter för att få 
jobb. Idag är det väldigt många som söker så man ska verkligen ha tur. […] Om jag fortsätter 
på den här utbildningen inom XXX då har jag möjlighet att få jobb. Då löser man det här med 
ekonomin, det är nyckeln så att säga. […] Tanken har hela tiden varit att jag måste avsluta 
någon form av utbildning. Det är bara det att jag har haft ett hinder på vägen som har hindrat 
mig. Men nu är jag mer motiverad än någonsin att göra det.96

Informanten  upplever  att  utbildning  är  viktigt  för  hans  eller  hennes  möjligheter  på 
arbetsmarknaden, då den har en kompetenshöjande effekt som arbetsgivare ofta efterfrågar. Nu 
när  informanten  saknar  utbildning  upplever  han  eller  hon  konkurrensen  som  svår  på 
arbetsmarknaden,  men  anser  att  denna  skulle  minska  om  han  eller  hon  hade  en 
högskoleutbildning. Informanten beskriver även utbildning som nyckeln till allt, då han eller hon 
upplever att den personliga ekonomin skulle förbättras genom ett jobb som kräver en utbildning. 

95 Intervju med Informant 7. (2009).
96 Intervju med Informant 1. (2009)
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En annan  aspekt  av  utbildningens  betydelse  för  att  få  jobb  är  att  informanter  som inte 
kommer  från  Sverige  upplever  att  utbildning  från  ett  annat  land  inte  motsvarar  den 
kompetensnivå som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. I följande citat beskriver en 
informant vilka förhoppningar han eller hon till en början hade på den svenska arbetsmarknaden. 

Informant 4: Jag har utbildning som XXX från XXX, men saknar XXX jag trodde att jag 
skulle läsa upp det när jag kom till Sverige. Jag trodde att jag skulle få jobba som XXX, men jag 
fick inget jobb. Jag vet folk som fått jobb men det är jättesvårt att få det som läkare och XXX. 
Jag har kompisar från XXX som bor i Sverige och de fick jobb som ingenjörer. Här är det 
svårt att hitta jobb.97 

I utsagan framgår det att informanten upplever att en svensk utbildning är viktigt för honom eller 
henne i samband med jobbsökande. Informanten berättar att han eller hon trodde att det skulle 
vara lättare att få jobb i Sverige som är relevant för hans eller hennes utbildning. Informanten är 
medveten  om  att  hans  eller  hennes  utbildning  saknar  vissa  kunskaper  som  är  relevanta  i 
branschen, men att han eller hon vet om personer som kompletterat sina utbildningar och på så 
sätt fått jobb. Detta är även något som informanten anser sig vara beredd att göra för att få ett 
jobb, men informanten upplever att han eller hon inte har inte fått möjlighet till det. Detta citat 
anser vi inte avspeglar alla deltagare som är födda i ett annat land utan en del av dem. 

Arbetets betydelse för deltagarna på Komjobb

Arbete i relation till intresse och ett stabilare liv
Majoriteten av informanterna delar uppfattningen att det är viktigt att ha ett arbete som har med 
deras intressen att göra för att de skall trivas med sitt arbete. Ett arbete innebär för informanterna 
att de är en del av samhällsnyttan och därför anses det vara extra viktigt att arbetet också är 
betydelsefullt i sig. I citatet nedan beskriver en av informanterna vikten av att ett arbete genom 
Komjobb ska stämma överens med hans eller hennes intresse. 

Informant 7: Man känner att man gör någonting, att man uppfyller någon funktion eller så. 
Om man bara sitter hemma så känns det liksom ganska meningslöst. Och när jag varit på XXX 
var det också meningslöst men nu är jag XXX då får jag ju göra någonting som ingen annan 
här kan göra och då känns det bra. Då känns det kul att vara på jobbet. Liksom känna jag gör 
det här och jag är duktig på det.
Intervjuare: Har det att göra med att du är intresserad av det?
Informant 7: Ja precis men på XXX så känns det bara så meningslöst.98  

Detta citat anser vi  avspeglar en generell  uppfattning  bland informanterna om att intresse är 
viktigt för att trivas med sitt arbete. Informanten lyfter fram hur viktigt det är att vara sysselsatt 
genom ett arbete och att detta helst ska vara av intresse och ha en betydelse för honom eller 

97 Intervju med Informant 4. (2009).
98 Intervju med Informant 7. (2009).
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henne.  Informanten  beskriver  även  att  det  är  viktigt  att  hans  eller  hennes  kunskap  på 
arbetsplatsen är unik, vilket enligt informanten leder till att han eller hon får arbetsuppgifter som 
inte många andra kan arbeta med på arbetsplatsen.

Informanterna vill  känna sig behövda genom sitt  arbete för att  på så sätt även känna sig 
behövda  i  samhället.  Ett  arbete  av  betydelse  lägger  enligt  informanterna  grunden  för  andra 
förutsättningar  i  livet,  då  det  enligt  dem påverkar  aspekter  som exempelvis  hälsa,  ekonomi, 
tryggare och stabilare liv, vilket bidrar till ett allmänt välmående hos deltagarna. Med andra ord 
besitter arbete ett värde för informanterna och det är genom detta värde som de har möjlighet att 
uppnå  värden på andra plan i livet.  En annan informant beskriver i följande citat det vi anser är 
den generella inställningen bland informanterna om arbetets betydelse för att uppnå en god hälsa. 

Informant 2: Det betyder massor, det betyder att man mår ganska väl att man har någonting. 
Om det  däremot  är  ett  arbete  som är  ett  helvete,  som man inte  tycker  om,  så  är  det  ju 
säkerligen skit. 
Informant 2: […] Sen så träffat man nytt folk, så att jag trivs […]
Intervjuare: Vi har varit lite inne på det här med hälsa och så, men tycker du att arbete påverkar 
din psykiska och fysiska hälsa?
Informant 2: Absolut
Intervjuare: Hur då?
Informant 2: Ja, psykiskt så, så har man ju en stabilitet som är mycket bättre. Det blir mycket 
stabilare när man har ett jobb att gå till […] 99

Informanten  beskriver  i  detta  citat  på  vilket  sätt  arbete  påverkar  hans  eller  hennes  psykiska 
välmående,  genom att det  bidrar  till  ett  stabilare liv.  Informanten lyfter  även fram att arbete 
bidrar till ett utvecklat socialt umgänge. För att informanten ska må bra är det viktigt för honom 
eller  henne att trivas med sitt  arbete.  Ytterligare en aspekt av arbetets betydelse beskriver en 
annan informant nedan.

Informant 5: Min ekonomi blir bättre […] när jag jobbar är jag jättepigg jag går upp och går till  
jobbet, jag tänker inte på min värk och sånt. Om jag sitter utan blir det såhär tråkigt, det finns 
inget att göra och man måste gå ut och träffa folk. Om man sitter hemma finns ingen.100   

Detta citat påvisar vilken betydelse arbete har för informantens ekonomiska situation då han eller 
hon  menar  att  denna  påverkas  positivt  av  en  sysselsättning.  Det  framkommer  även  att 
informantens psykiska och fysiska välmående förbättras när han eller hon känner sig sysselsatt. 
Ytterligare en aspekt som lyfts  fram i  utsagan är  betydelsen av den sociala  gemenskapen,  då 
informanten  upplever  att  han  eller  hon  saknar  denna  gemenskap  när  informanten  inte  är 
sysselsatt. 

En annan aspekt av arbetets betydelse som kommer fram i studien är tryggheten som denna 
skapar. Majoriteten av informanterna upplever att  de genom arbete som sysselsättning får en 

99 Intervju med Informant 2. (2009).
100 Intervju med Informant 5. (2009).
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förhöjd  prestationsförmåga.  De  menar  att  sysselsättning  som  ställer  krav  på  individen  ökar 
prestationen på de flesta plan i livet.  Informant 1 uttrycker sig såhär: 

Informant 1: Ja det är ju mycket, för arbetet har ju en grundtrygghet, man kan göra det man 
tycker  om  att  göra.  Jag  känner  ju  att  man  presterar  mer  när  man  har  ett  arbete,  rent 
ekonomiskt, psykologiskt och mentalt så mår man mycket bättre när man har ett arbete det är 
grunden för många. Har man inget arbete hamnar man i en ond cirkel.
Intervjuare: Vad tror du det beror på att man presterar bättre?
Informant 1: I mitt fall är jag mer fokuserad. […] Jag är mer ambitiös så att säga och då får 
man mer stöd och presterar bättre. Dels kan det vara en kombination av att det är stressigt, att 
man kanske presterar lite mer än vanligt då.101

I detta citat beskriver informanten arbete som en grundtrygghet, han eller hon upplever arbete 
som en förutsättning för det ekonomiska och psykiska välbefinnandet.  Informanten upplever 
arbetslöshet som att en person riskerar att hamna i en ond cirkel. Genom en sysselsättning som 
arbete upplever informanten att han eller hon i allmänhet presterar bättre. Informanten menar att 
det kan vara bra att ha en del saker som måste genomföras under dagarna, då måttliga mängder 
av stress enligt honom eller henne bidrar positivt till  prestationsförmågan. Detta anser vi kan 
relateras till Rundblads resonemang som vi har beskrivit tidigare, där han menar att en stor del av 
en persons liv formas av arbetet och dess villkor. Arbete påverkar det övriga livet hos en individ 
genom materiella omständigheter, fritidsmöjligheter och hälsa. Rundblad menar att arbete även 
skapar vägen till social gemenskap och att individen måste ha sysselsättningsförhållanden för att 
aktivt  kunna  ta  del  av  samhällsprocessen.102 Informanternas  beskrivning  ovan  anser  liknar 
Rundblads resonemang då de lyfter fram vilken att arbete i sig har en positiv påverkan på deras 
hälsotillstånd, ekonomiska situation etcetera. Även Isaksson, Stål och Svedberg menar att arbetet 
har en särskild betydelse för individen och de menar att det är svårt att ersätta det med en annan 
verksamhet samtidigt som det är viktigt att myndigheter vidtar särskilda åtgärder för att minska 
risken  att  den  arbetslöse  får  sociala  problem på  andra  plan  i  livet.  Vi  anser  att  författarnas 
resonemang är relevant i detta sammanhang då även de lyfter fram hur arbete påverkar individen 
på andra plan i livet.103   

Ett fåtal informanter har en annan uppfattning om arbetets betydelse för individen, de delar 
uppfattningen bland informanter som vi beskrivit ovan, men menar att arbete i sig inte är någon 
trygghet  eftersom  dagens  arbetsmarknad  ser  ut  som  den  gör.  I  följande  citat  uttrycker  en 
informant denna aspekt av arbetets inverkan på en upplevd trygghet.

Informant 3: Ja visst  det är en viss trygghet men som sagt i  dagens läge är inte arbete en 
trygghet för det varslas hit och dit och sen får man nya folk och sen varslas det där. Om man 
kollar på arbetslivet så är inte det en trygghet som det var för 30-40 år sedan.104 

101 Intervju med Informant 1. (2009).
102 Rundblad. (1980). s 114.
103 Isaksson, Stål & Svedberg. (1993).
104 Intervju med Informant 3. (2009).
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Detta citat skildrar uppfattningen hos ett fåtal informanter,  att arbete egentligen inte behöver 
upplevas som en trygghet i sig eftersom dagens arbetsmarknad är osäker. Informanten beskriver 
att denna osäkerhet förvärrats med tiden och menar att den trygghet som arbetet medförde för 
individen var bättre förr då arbetsmarknaden var mer stabil. Det finns även ett begränsat antal 
informanter som upplever  arbete som ett  nödvändigt  ont för att  överleva  i  samhället,  då de 
menar att arbete i sig inte är något positivt men behövs för att få ihop ekonomin och skapa ett 
strukturerat vardagsliv. En annan informant beskriver denna syn på arbete.

Intervju 7: Nä jag vet inte, det är ett nödvändigt ont för att tjäna pengar, man måste göra det. 
Sen så är det väl positivt också man har ju nånting att göra, utvecklande för personlighet och 
självkänsla och sådär. Ja det är både kul och inte kul.105   

Detta citat anser vi avspeglar arbetet som ett nödvändigt ont för att informanten ska uppnå andra 
värden i livet som till exempel ett ekonomiskt välbefinnande. Trots uppfattningen om att arbete 
är ett nödvändigt ont ser informanten fördelar med ett arbete, då han eller hon menar att det är 
personligen utvecklande, vilket han eller hon lyfter fram som positivt. 

Vi har tidigare beskrivit Baumans teori om samhällets utveckling från det moderna till  det 
postmoderna. Han menar att arbete i det moderna samhället hade en stor betydelse för individen, 
då han eller hon levde genom sitt arbete och detta var i sin tur avgörande för hans eller hennes 
position i samhället. Enligt Bauman har arbetet spelat ut sin roll i det postmoderna samhället, då 
han  menar  att  fokus  ligger  på  konsumtionen,  det  vill  säga  individen  lever  nu  genom 
konsumtionen  istället  för  arbetet.  Den  som  inte  kan  konsumera  likt  alla  andra 
samhällsmedborgare marginaliseras i samhället och blir vad Bauman kallar, nyfattig.106 

I denna studie framkommer det att arbete har en stor betydelse för informanter, då de menar 
att det innebär både en ekonomisk trygghet och en social trygghet. Informanterna lägger stor vikt 
vid att kunna leva såsom de flesta medborgarna i samhället gör, genom den ekonomiska trygghet 
som arbetet medför får han eller hon möjlighet att leva upp till  det som är norm i samhället, 
däribland konsumtionen.  Även om arbete enligt Bauman har spelat ut sin roll107 är det enligt 
majoriteten av informanternas utsagor fortfarande av stor betydelse, då arbete är en förutsättning 
för att de ska kunna leva upp till de rådande normerna i samhället, som exempelvis konsumtion. 
Den sociala tryggheten kommer till uttryck genom betydelsen av den sociala gemenskapen. Flera 
informanter beskriver gemenskapen som arbete medför genom att dela upp den i två nivåer. Dels 
innebär arbete en gemenskap i samhället, då de genom ett jobb har möjlighet att betala skatt och 
bidra till  den sociala välfärden. Den andra nivån beskriver arbete som nyckeln till  den sociala 
gemenskapen, det vill säga genom arbete får informanterna kontakter med arbetskamrater och på 
så sätt  lär  de känna nya människor.  I  relation till  den gemenskap arbete medför ställer  vissa 
informanter utanförskapet som arbetslösheten skapar. De menar att arbetslöshet för individen 
105 Intervju med Informant 7. (2009).
106 Bauman. (1999).  s. 30, 40 f.
107 Ibid.
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innebär att han eller hon inte får ta del av den gemenskap som arbete skapar på samhällelig nivå, 
men även när det gäller sociala relationer. Detta resonemang för även Stojanovic då hon menar 
att den svenska arbetsmarknadspolitiken under en lång tid präglats av att alla som kunde arbete 
skulle  vara  sysselsatta,  vilket  enligt  henne  har  bidragit  till  att  medborgarna  utvecklat  en  god 
arbetsmoral.  Vidare  har  denna  arbetsmoral  medfört  att  arbetet  blivit  en  del  av  en  persons 
identitet  och  livsstil.  Att  stå  utanför  arbete  innebär  enligt  Stojanovic  en  ängslan  över  sin 
livssituation, utanförskap och begränsad frihet för individen.108  

Viktigt för att få jobb
Det existerar skilda uppfattningar bland informanterna om hur man ska gå till väga för att få ett 
jobb och vilka egenskaper som anses vara viktigast, men majoriteten av informanterna upplever 
att det är viktigt med självständighet i sitt jobbsökande. De anser att det är viktigt att de som 
arbetslösa själva har en vilja att komma in i arbetslivet, därför att det är upp till dem själva att 
försöka skaffa sig ett jobb.  Majoriteten av informanterna anser att det är deras eget ansvar att få 
ett jobb och ingen annans. 

En informant som får representera denna majoritet lyfter fram hur viktigt det är för honom 
eller  henne att  vara aktiv  när det  gäller  att  söka jobb.  I  citatet  nedan framkommer det  egna 
initiativtagandet  som en viktig  del  för  att  få  ett  jobb.  Informanten  uttrycker  sig  såhär  i  sitt 
beskrivande av hur han eller hon går till väga i sitt eget jobbsökande;

Informant 1: Jag har lärt mig en sak när man söker jobb så ska man visa att man verkligen vill 
ha det jobbet. […] Jag brukar i de flesta jobb som jag sökt försöka göra ett personligt besök 
även om jag inte får någonting så får jag möjlighet att visa upp mig. Så jag har viss möjlighet att 
få jobb men det gäller att vara väldigt aktiv och inte bara ge upp utan då kan man försöka satsa 
mer och tro mer på sig själv och det är svårt. […]109 

I ovanstående citat belyser informanten hur viktigt det är att vara aktiv och visa för potentiella 
arbetsgivare att han eller hon verkligen är intresserad av jobbet. Detta visar informanten genom 
att själv göra platsbesök hos de arbetsplatser där han eller hon har sökt jobb. Informanten lyfter 
även fram betydelsen av att vara självständig i sitt jobbsökande, då han eller hon upplever att det 
är  upp  till  individen  själv  att  få  ett  arbete,  samt  att  jobbsökande  endast  kan  ske  på  eget 
initiativtagande.

En annan aspekt när det kommer till viljan att söka sig ett jobb är informanternas tidigare 
arbetslivserfarenhet.  De  flesta  informanter  anser  att  det  är  viktigt  att  ha  tidigare  erfarenhet, 
eftersom det skapar referenser och ökar självförtroendet när det kommer till att söka arbete. 

Informant  3:  Arbetsgivare  ser  på  erfarenhet  det  gör  dem.  De  ser  samtidigt  hur  många 
referenser du har från andra arbetsgivare och det bästa är om man tänker sig om man kommer 

108 Stojanovic. (1998). s. 36 f. 
109 Intervju med Informant 1. (2009). 
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in på sånt här ställe som Komjobb som leder till praktik eller vad som helst. Då ska man söka 
jobb också, vilket jag kommer att göra i höst, om det finns något bra jobb överhuvudtaget.110

Informanterna upplever att tidigare referenser leder till ökade chanser att få jobb. I citatet lyfter 
informanten fram betydelsen av tidigare arbetslivserfarenhet för att han eller hon ska våga söka 
jobb. 
Den sista aspekten som belyses i detta sammanhang är informanternas egen beskrivning av vad 
de upplever är önskvärda egenskaper för att en person ska lyckas få ett arbete. Som vi har skrivit 
tidigare kan språksvårigheter ställa till det för de informanter som inte kommer från Sverige när 
de söker jobb, samtidigt som det påverkar deras motivation till att vilja ha ett jobb. 

Intervjuare: Finns det något annat som är svårt eller någonting som är bra för dig om du ska få 
ett jobb?
Informant 5: Jag tror att det är dåligt, för att jag kan inte prata svenska bra, kanske kan vara så.  
[…] Jag har sökt och väntat i flera år på XXX, att jag ska få en plats där, men jag fick inte det.
Intervjuare: Finns det någon speciell anledning till att du inte fåt någon plats där?
Informant  5:  Nej  de  sa  att  de  har  anställningsstopp.  […]  För  att  jag  inte  har  utbildning 
ingenting jag kan inte söka någonstans. Det är första hand utbildning de vill att man ska ha om 
du vill jobba någonstans.
Intervjuare: Är det någonting annat som du tror är viktigt för att få jobb förutom utbildning?
Informant 5: Utbildning och språk, det är viktigt.111

Ovanstående citat anser vi exemplifierar hur en informant upplever att bristande språkkunskaper 
påverkar hans eller hennes vilja att ha ett jobb. Informanten menar att han eller hon på grund av 
språket har svårt att få ett jobb och har därför tappat motivationen och modet till att söka jobb. 
Informanten anser att språk och utbildning är viktiga aspekter för att få ett jobb, aspekter som 
han eller hon anser sig sakna. Detta har bidragit till att informanten sökt en anställning där han 
eller hon skulle kunna få jobb trots avsaknaden av utbildning och goda språkkunskaper, men då 
dessa  har  anställningsstopp,  försvinner  den  möjligheten.  Denna  upplevelse  kan  relateras  till 
Blombergs tolkning av Brochmann och Hagelund, då han menar att personer som är bosatta i 
Norden men som inte kommer från västerländska länder oftast upplever större problem när det 
gäller  att  förankra  sig  på  arbetsmarknaden.112 Även  Informant  5  som  har  en  annan 
länderbakgrund  än  västerländsk  beskriver  en  liknande  problematik  kring  att  förankra  sig  på 
arbetsmarknaden. 

En egenskap som i princip alla informanter lyfter fram är vikten av att ha social kompetens. 
Informanterna ser social kompetens som en förutsättning för att de någonsin ska komma ut i 
arbetslivet och kunna interagera på arbetsplatser. 

Intervjuare: Finns det några andra egenskaper som du tror är viktiga för att få ett jobb?

110 Intervju med Informant 3. (2009).
111 Intervju med Informant 5. (2009).
112 Blomberg. (2007). s. 75.

37



Informant 2: Ja att jag inte har social fobi för det vet jag en som har och jag förstod inte det 
där, nu förstår jag när jag fått det förklarat för mig, hur man känner. 
Intervjuare: Alltså du menar att man har svårt och träffa andra människor?
Informant 2: Ja den personen hade jättesvårt, då hade han eller hon inget självförtroende alls.113 

I citatet ovan beskriver en av informanterna vilka svårigheter han eller hon upplever att social 
fobi  kan  medföra  vid  jobbsökande  och  för  att  fungera  bra  på  en  arbetsplats.  Andra 
personlighetsdrag  som  informanterna  upplever  vara  viktiga  för  att  lyckas  i  arbetslivet  är 
flexibilitet, tålighet och rörlighet. En annan informant uttrycker sig såhär när han eller hon ska 
beskriva hur viktigt det är med personlighetsdrag som flexibilitet och tålighet för att man ska 
kunna klara av ett jobb. 

Informant 1: I dagens läge så tror jag man ska var som jag brukar säga till mina kollegor, man 
måste vara flexibel och tålig det tror jag är en viktig egenskap för att klara av ett jobb.114 

I citatet lyfter Informant 1 fram hur viktigt det är med egenskaper som tålighet och flexibilitet för 
att  en person ska klara av ett jobb.  Informanten beskriver dessa egenskaper som ett måste i 
samband med anställning. Flera av informanterna belyser att det är viktigt att vara beredd att 
flytta till en annan stad, en annan region eller ett annat land för att de ska ha chans att få jobb. En 
informant uttrycker sig såhär när han eller hon beskriver förmågan att vara flyttbar och dess 
betydelse för hans eller hennes förankring på arbetsmarknaden:

Informant 8. Ja och så måste man vara lite flexibel också.
Intervjuare: Hur menar du då?
Informant 8: Ja att man kanske kan jobba i Nyköping.
Intervjuare: Att man kan pendla?
Informant 8: Ja att du kan flytta på dig, att man inte blir så låst. Det är klart har man villa och 
barn i skolan, då kan det ju vara jättesvårt. […] Men så har jag själv fått gjort, vi har flyttat 
XXX gånger tror jag.
Intervjuare: På grund av arbete?
Informant 8: Det är på grund av det, vi har flyttat, det är min partners jobb som har styrt, sen 
har jag liksom följt med.
Intervjuare: Hur upplever du att det har varit och behöva flytta för och få ett jobb? 
Informant 8: Jag tycker inte att det har varit så farligt.

I citatet framgår det att informanten inte upplever det som ett problem att flytta på sig för att få 
ett jobb. Informanten beskriver att han eller hon har gjort det tidigare och anser att det är ett 
måste för att man ska få ett jobb. Informanten associerar flexibilitet med en vilja att flytta dit där 
det finns jobb och faktorer som kan påverka denna flytt upplever han eller hon som jobbiga, men 
menar samtidigt att det många gånger inte är någonting som inte går att lösa.  

113 Intervju med Informant 2. (2009).
114 Intervju med Informant 1. (2009).
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Viktigt för delaktighet
I  studien  lyfter  informanterna  fram  betydelsen  av  delaktighet  för  deras  självkänsla.  Det 
framkommer  även  att  det  finns  andra  faktorer  som  påverkar  självkänslan,  som  exempelvis 
meningsfullt arbete, målmedvetenhet och aktivering. I studien framgår det att delaktighet i form 
av  ett  meningsfullt  arbete  bidrar  till  en  aktivering  bland  informanterna,  som  enligt  deras 
upplevelse  ökar  målmedvetenheten  och  självkänslan.  I  citatet  nedan  beskriver  en  av 
informanterna betydelsen av delaktighet för hans eller hennes självkänsla.

Intervjuare: Hur viktigt är delaktighet för din självkänsla?
Informant 2: Ja den är viktig, mycket viktig.
Intervjuare: På vilket sätt? 
Informant 2: Ja jag vill inte känna mig utanför för fan eller stå vid sidan av och titta på, nej jag 
vill vara med.
Intervjuare: Menar du att man gör det när man inte har ett jobb, står utanför?
Informant 2: Ja det gör man helt klart.115 

Detta citat anser vi avspeglar den generella uppfattningen bland deltagarna om delaktighetens 
betydelse för självkänslan. Informanten beskriver att han eller hon inte vill stå utanför och se på 
utan att han eller hon vill vara med. Delaktighet associerar informanten med ett arbete och att om 
han eller hon inte har ett arbete så står informanten utanför samhällssystemet. Som vi tidigare 
nämnt  lyfter  vissa informanter  även fram att  det  inte  är  genom vilket  arbete som helst  som 
delaktighet bidrar positivt till självkänslan. I citatet nedan beskriver en informant denna aspekt av 
delaktighet.

Intervjuare: […] Jag menar delaktighet i form av att man tillför någonting.
Informant 7: Jo  på  det  sättet  att  man tillför  något  då  känner  jag  att  det  känns självklart 
mycket  bättre,  men då  ska  det  vara  något  som är  meningsfullt  också,  något  som gör  en 
skillnad.116

I citatet framgår det att informanten upplever att det är genom ett meningsfullt arbete som hans 
eller hennes självkänsla påverkas av delaktighet. Med ett meningsfullt arbete syftar informanten 
enligt utsagan på ett arbete som gör skillnad. Informanten lyfter även fram att det inte är vilket 
arbete  som  helst  som  bidrar  till  en  ökad  känsla  av  delaktighet  utan  det  avgörande  är  hur 
meningsfullt arbetet är.

Ovan  beskriver  informanterna  hur  viktigt  arbete  är  för  att  de  ska  känna  delaktighet  i 
samhället,  oavsett  hur  meningsfullt  ett  arbete  är  enligt  informanterna  så  är  det  ändå  viktigt 
eftersom det  bidrar  till  att  de  känner  sig  delaktiga.  Däremot  lyfter  inte  informanterna  fram 
Komjobb  när  de  talar  om delaktighet.  Som vi  tidigare  har  skrivit  menar  Isaksson,  Stål  och 
Svedberg att arbete har en särskild betydelse för individen och att det är svårt att ersätta denna 

115 Intervju med Informant 2. (2009).
116 Intervju med Informant 7. (2009).
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med en annan verksamhet.117 Komjobb kan utifrån detta resonemang betraktas som en annan 
verksamhet som enligt författarna har svårt att ersätta arbetets betydelse för dess deltagare. Det är 
endast ett fåtal informanter som upplever att Komjobbs åtgärder kan bidra till ökad självkänsla, 
då de har möjlighet att känna sig delaktiga genom en aktiverande sysselsättning.   

En jämförande analys mellan studiens två informantgrupper
Analysresultatet som vi presenterat ovan visar att det framkommer fler likheter än skillnader i hur 
de två grupperna, det vill säga gruppen med informanter som kommer från Sverige och gruppen 
med informanter från olika länder i Asien och Sydamerika upplever Komjobb. I studien har det 
framkommit att båda i de flesta fall upplever Komjobb som bra, eftersom de förknippar åtgärden 
med aspekter som aktivering, social gemenskap och en sysselsättning. Det som däremot skiljer 
grupperna åt vad gäller  deras allmänna uppfattning om Komjobb, är att  de informanter som 
kommer  från  Sverige  är  mer  kritiskt  inställda  till  Komjobb  exempelvis  när  det  gäller  dess 
aktiviteter,  kompetensutveckling  och förmåga  att  slussa  ut  informanterna  i  arbetslivet.  Dessa 
informanter  tycker  att  Komjobb  är  bra  på  många  sätt,  men  reflekterar  ändå  över  huruvida 
Komjobb kan bidra till ett arbete utanför åtgärden och reflekterar även kring de nackdelar som 
kommer av att  ingå i  denna åtgärd.  De informanter som däremot inte  kommer från Sverige 
beskriver Komjobb som bra, men de reflekterar inte utförligare över vad det är som är bra. Vi är 
medvetna om att detta kan bero på att majoriteten av informanterna i denna grupp har bristande 
språkkunskaper  och  har  därmed  inte  möjlighet  att  utförligare  reflektera  kring  Komjobbs 
verksamhet. Detta har medfört att det är svårt att göra en rättvis jämförelse mellan dessa grupper, 
men vi kan inte annat än att förhålla oss till det som har kommit fram i studien utifrån vår metod 
och analysprocess. Detta resultat visar tendenser likt det Blomberg beskriver i sin studie, det vill 
säga att personer från länder utanför Europa, som i vårt fall är Asien och Sydamerika, har ett 
större förtroende till att arbetsmarknadsåtgärder ska leda till anställning, jämfört med personer 
som är födda i Sverige.118 En konkret skillnad som kommer fram i hur informanterna upplever 
Komjobb  är  dess  aktiviteter.  Det  är  fler  informanter  som  kommer  från  Sverige  som  ser 
aktiviteterna inom åtgärden som mindre meningsfulla och givande än bland de informanter som 
kommer  från  ett  annat  land.  Även  detta  kan  exemplifiera  Blombergs  resonemang  ovan,  då 
studiens  informanter  som  kommer  från  länder  utanför  Europa  beskriver  aktiviteterna  mer 
positivt än vad de informanter som kommer från Sverige gör. 

En annan aspekt som skiljer  de båda grupperna  åt  är  vad informanterna  anser är  viktiga 
egenskaper för att få ett jobb och vilka de sedan har på arbetsmarknaden. Vissa egenskaper som 
exempelvis arbetslivserfarenhet, är något båda grupperna upplever som viktigt för en förankring 
på  arbetsmarknaden.  Däremot  lyfter  majoriteten  av  de  informanter  som kommer  Asien  och 
Sydamerika  fram  betydelsen  av  goda  språkkunskaper  och  svensk  utbildning  för  att  få  en 
anställning. De upplever det svenska språket som ett hinder för att de ska kunna integreras på 
arbetsmarknaden  i  Sverige.  Informanterna  upplever  även  att  det  är  problematiskt  att  söka 
117 Isaksson, Stål & Svedberg. (1993).
118 Blomberg. (2007). s. 75, 90.
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kvalificerade jobb, då dessa kräver utbildning och även de informanter som har utbildning från 
från  ett  annat  land  upplever  inte  denna  som tillräcklig.  Informanterna  visar  upp en  vilja  att 
komplettera denna utbildning, men då vissa har språksvårigheter upplever de inte detta som ett 
alternativ alla gånger. De informanter som kommer från Sverige lyfter förutom egenskaper som 
arbetslivserfarenhet  även  fram betydelsen  av  flexibilitet,  det  vill  säga  att  en  person ska  vara 
beredd  att  flytta  för  att  få  ett  jobb.  De  lyfter  även  fram den sociala  kompetensen  som en 
förutsättning för att få ett jobb, men även för att trivas på jobbet. Även dessa informanter lyfter 
fram hur viktigt det är att ha en utbildning för att ha en möjlighet i arbetslivet, men de lyfter inte 
fram betydelsen av att den ska vara svensk. För dessa informanter är det istället viktigt att ha den 
utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden, vilket de ofta beskriver som högskoleutbildning. 

Om vi ser till  likheter  mellan de två grupperna upplever vi att arbetets betydelse beskrivs 
likadant.  Alla  informanter  betraktar  arbete  som en nödvändighet  för  att  fungera  i  samhället, 
genom arbete anser de att de också kan uppnå andra värden i livet såsom ekonomisk trygghet, 
god hälsa och socialt umgänge. Det som däremot skiljer grupperna åt vad gäller arbetets betydelse 
är att de informanter som kommer från Sverige lägger större vikt vid att ha ett arbete som de kan 
identifiera sig med, genom exempelvis intresse. Detta är inget särskilt krav på ett arbete för de 
informanter som kommer från Asien och Sydamerika, då de lyfter fram att det viktiga är att få ett 
jobb oavsett om det har med deras intresse att göra eller inte. 

Analysen visar att de informanter som kommer från länder i Asien och Sydamerika i större 
utsträckning  lyfter  fram betydelsen  av en svensk utbildning  och det  svenska språket  som en 
förutsättning för att få ett jobb. Medan de informanter som kommer från Sverige inte lyfter fram 
betydelsen av exempelvis svensk utbildning och gör inte associationer som har med födelseland 
att göra. Detta kan bero på att studiens forskningsområde utgår från det svenska samhället och 
att de upplever denna utgångspunkt som så självklar att den inte behöver utvecklas. 

Andra skillnader bland informanterna som vi har hittat i analysen grundar sig inte i dessa två 
grupper,  utan  utgår  från  andra  aspekter  än  länderbakgrund.  Dessa  är  ålder  och  tidigare 
arbetslivserfarenhet.  I  studien har det  framkommit  att  informanter  som inte  har långt  kvar  i 
arbetslivet upplever att Komjobbs aktiviteter inte är särskilt givande samt att de anser sig ha små 
chanser att få jobb genom åtgärden på grund av sin ålder. De informanter som däremot har en 
längre tid kvar till pensionsålder är mer positivt inställda till Komjobbs aktiviteter och åtgärdens 
möjligheter att leda till ett jobb.  En annan variabel som skiljer informanternas upplevelser av 
Komjobb åt är deras tidigare arbetslivserfarenhet. De informanter som tidigare har haft ett aktivt 
arbetsliv  upplever  inte  att  Komjobb  bidragit  till  nya  kontakter  på  arbetsmarknaden,  medan 
informanter  som saknar  erfarenhet  är  mer  positivt  inställda  till  åtgärdens  förmåga  att  skapa 
kontakter i arbetslivet.       

I denna jämförande analys har vi lyft fram upplevda aspekter av Komjobb som förekommer 
bland de båda grupperna. Eftersom vi har upplevt att det förekommit andra bakgrundsvariabler 
som är av betydelse för hur informanterna upplever Komjobb har vi även valt att ha med dessa. 
Avslutningsvis vill påpeka att informanterna i stora drag uppfattar Komjobb väldigt lika, både 
vad gäller positiva och negativa effekter. 
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En avslutande diskussion
Komjobb är en av flera arbetsmarknadsåtgärder inom Arbetsmarknadskontoret i Norrköpings 
kommun. Åtgärden riktar sig till vuxna personer som har någon form av nedsatt arbetsförmåga. 
Genom Komjobb  får  deltagare  möjlighet  att  tillsammans  med arbetskonsulenter  upprätta  en 
handlingsplan  bestående  av  delmål  och  mål  vad  gäller  arbete,  utbildning  och 
kompetensutveckling.  På  så  sätt  stödjer  Komjobb  deltagarnas  jobbsökande  och  skapar 
möjligheter  till  praktikplats  inom föreningsliv,  företag och kommunal  förvaltning.  Syftet  med 
denna  uppsats  har  varit  att  belysa  hur  Komjobbs  deltagare,  födda  i  Sverige  och  Asien  och 
Sydamerika upplever arbetsmarknadsåtgärden. I studien har vi haft för avsikt att undersöka i vilka 
avseenden upplevelser och erfarenheter av åtgärden skiljer sig åt mellan informanterna. För att på 
bästa  sätt  belysa  studiens  syfte  har  vi  utgått  från  fyra  centrala  frågeställningar;  Upplever 
informanterna att arbetsmarknadsåtgärden riktar sig till deras enskilda behov och i så fall hur? 
Skiljer  sig  upplevelser  och  erfarenheter  av  Komjobb  mellan  informanter  från  olika  länder? 
Upplever informanterna att Komjobb stärker deras ställning på arbetsmarknaden och i så fall 
hur? På vilket sätt upplever informanterna att Komjobb påverkar deras övriga vardagsliv? Dessa 
frågor har vi besvarat genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi har genomfört 
nio intervjuer  med åtta  informanter,  som vi  sedan har analyserat  utifrån en fenomenografisk 
analysmetod,  som tar  fasta  på betydelsen av informanternas upplevelser  av de fenomen som 
forskaren avser att  studera. De informanter som har ingått i  studien har vi  fått  kontakt  med 
genom personal på arbetsmarknadsåtgärden Komjobb, sedan har vi så gott det går gjort ett urval 
av informanter oberoende av personalen.  

Den övergripande teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är Socialkonstruktivism, som enligt 
Alvesson och Sköldberg lägger betoningen vid att människor i interaktion med varandra skapar 
den sociala  verkligheten.119 Denna teoretiska förankring har varit  relevant,  då vi i  studien har 
studerat  hur  deltagare  på  Komjobb  uppfattar  denna  och  i  interaktion  med  varandra  utgör 
arbetsmarknadsåtgärden. Då deltagarna på Komjobb är arbetslösa har vi valt att problematisera 
detta utifrån Baumans teori om det moderna och postmoderna samhället där han beskriver hur 
utvecklingen  mellan  dessa  epoker  bidragit  till  att  arbetets  värde  för  individen  ersatts  av 
konsumtion. Den sista teoretiska utgångspunkten som vi har i uppsatsen har handlat om sociala 
kategorier där vi lyfter fram arbetslöshet som en social kategori. Enligt Andersson, Mäkitalo och 
Hertzberg  finns  det  en  allmän  kunskap  som  beskriver  människan  och  hennes  omgivning,  i 
kategoriseringsprocessen delar människan in sin omgivning i kategorier med en viss innebörd, 
samtidigt som hon själv ingår i andras kategoriseringar.120  

För att förstärka analysen och öka vår förståelse för studiens forskningsområde har vi tagit del 
av tidigare forskning som handlar om individers normativa syn på arbete och vilken betydelse 
arbete  har  som  företeelse  för  dessa.  Forskningen  har  även  skildrat  vilken  effekt 

119 Alvesson & Sköldberg. (2008). s. 81, 100.
120 Åsa Mäkitalo & Fredrik  Hertzberg. (2006). s 1, Maria Andersson. (2006). s. 67 f, 89.
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arbetsmarknadsåtgärder har för individens möjlighet till ett aktivt liv samt vilken påverkan det i 
sin  tur  har  på  individens  övriga  liv.  Ytterligare  en  aspekt  i  forskning  på  området 
arbetsmarknadspolitik  och  arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  har  handlat  om  hur  individen 
hanterar  sin  situation  som arbetslös,  samt hur  personer  från andra  länder  upplever  det  som 
problematiskt att förankra sig på arbetsmarknaden Sverige. 

De informanter som kommer från Sverige upplever att Komjobb i huvudsak är bra, men 
reflekterar ändå kring nackdelar med åtgärden. De informanter som inte kommer från Sverige 
beskriver  åtgärden  som bra,  men  de  reflekterar  inte  utförligare  kring  vad  de  upplever  som 
negativt. Resonemanget som vi beskrivit ovan kan kopplas till Blombergs studie, som visar att 
personer från länder utanför Europa har ett större förtroende till att arbetsmarknadsåtgärder ska 
leda  till  en  anställning  jämfört  med  personer  som  är  födda  i  Sverige.121 Relateras  detta 
resonemang till  denna studie tolkar vi det som att de informanter som kommer från länder i 
Asien  och  Sydamerika  är  mer  positivt  inställda  till  vad  Komjobb  ska  tillföra  dem.  Denna 
inställning anser vi grundar sig i att dessa informanter lättare finner sig i sin situation på Komjobb 
än vad de informanter som kommer från Sverige gör. Detta på grund av att informanterna som 
kommer från ett annat land har problem med det svenska språket och ställer därför lägre krav på 
Komjobb, vilket även avspeglar sig i hur de betraktar sina möjligheter på arbetsmarknaden. De 
upplever sina möjligheter som begränsande och ställer därför lägre krav på vad de kan tänka sig 
att arbeta med än de informanter som kommer från Sverige. En slutsats som vi drar utifrån detta 
är att de informanter som kommer från länder i Asien och Sydamerika är mer nöjda över att ingå 
i en åtgärd som Komjobb än de som kommer från Sverige. Det finns arbetsmarknadspolitisk 
forskning  som  stödjer  vår  slutsats,  Lundin  konstaterar  att  arbetsmarknadsåtgärder  är  olika 
givande för olika grupper av deltagare och det råder delade meningar om huruvida dessa åtgärder 
förbättrar deltagarnas möjligheter  till  arbete. Enligt honom tenderar deltagare att  fastna inom 
olika arbetsmarknadsåtgärder, vilket medför att de inte står till arbetsmarknadens förfogande.122 

I studien framgår det att majoriteten av informanterna upplever arbetsmarknaden som svår, 
då det enligt dem ställs höga krav på en person som är arbetslös. Det dåliga självförtroendet och 
osäkerheten  grundar  sig  i  att  informanterna  upplever  att  de  har  sämre  förutsättningar  på 
arbetsmarknaden än andra jobbsökande och de vågar därför många gånger inte söka jobb. Detta 
kan kopplas till Anderssons teoretiska resonemang om arbetslöshet som en social kategori, där 
hon  menar  att  en  person  uppfattar  sig  själv  i  förhållande  till  sin  omgivning  och  de  sociala 
kategorier som präglar denna.123 Utifrån detta drar vi slutsatsen att informanterna tillskriver sig 
själva vissa egenskaper som arbetslös och jämför sig med personer som enligt dem tillhör en 
annan social kategori med bättre förutsättningar och på så sätt upplever informanterna sin egen 
situation på arbetsmarknaden som svår. 
En annan aspekt som framkommit i denna studie är att informanterna i de flesta fall upplever det 
som tryggt att ingå i en åtgärd som Komjobb och att deras deltagande i åtgärden som har bidragit 

121 Blomberg. (2007). s. 75, 90.
122 Lundin. (2008). s. 24 ff.
123 Andersson. (2006). s.67 f, 89.
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till ett steg in i samhällsgemenskapen. På så sätt har Komjobb blivit ett sätt att bli av med den 
sociala  kategoriseringen  som  arbetslös  och  det  upplevda  utanförskap  som  kategorin  också 
innebär för de flesta informanter.  Utifrån detta drar vi slutsatsen att arbete betraktas som en 
norm som bidrar till att informanterna känner sig delaktiga i samhället, eftersom informanterna är 
arbetslösa får de genom Komjobb möjlighet att leva upp till den rådande normen i samhället. 
Von Otter bekräftar denna slutsats med sin forskning, han menar att samhället bygger på att 
människan arbetar, att stå utanför arbetsmarknaden går enligt honom emot normen.124  Bauman 
däremot menar att normen i samhället inte längre bygger på att människan skapar sin identitet 
genom arbete utan att det är konsumtionen som avgör hennes position i samhället.125 Utifrån de 
informanter som denna studie bygger på kan arbete fortfarande betraktas som en stor del av en 
individs liv och identitetsskapande. Vi kan delvis hålla med om att arbete blir ett medel för att 
leva  upp till  andra  normer  i  samhället  som exempelvis  konsumtion,  men det  förutsätter  att 
människan har ett jobb eller något som ersätter detta, som exempelvis Komjobb.  

Studiens  resultat  visar  även  att  informanterna  upplever  att  utbildning  bidrar  till  ett  ökat 
självförtroende  i  samband  med  jobbsökande  genom  Komjobb.  Andra  egenskaper  som 
informanterna upplever som viktiga för att få en anställning är social kompetens, flexibilitet och 
eget initiativtagande. Utifrån detta synsätt drar vi slutsatsen att det bland informanterna existerar 
en uppfattning om vad som krävs på arbetsmarknaden. Denna uppfattning anser vi bygger på 
vad informanterna under sin tid som arbetslösa har lärt sig är viktiga egenskaper för att få ett 
jobb.  I  Von  Otters  tidigare  resonemang  om  att  arbetslinjen  har  försvagats  lyfter  han  fram 
individens egen förmåga att själv stå till arbetsmarknadens förfogande, oavsett om han eller hon 
är arbetslös.126 Vi drar slutsatsen att Komjobb kan betraktas som en av aktörerna som förmedlar 
det allmänna budskapet om vilka egenskaper som individen behöver för att han eller hon ska stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Genom att informanterna lyfter fram begrepp som flexibilitet, 
social  kompetens  och  eget  initiativtagande  anser  vi  att  de  har  anammat  den  rådande 
arbetsnormen i samhället. Även Anderssons teori om arbetslöshet som social kategori bekräftar 
denna slutsats, hon menar att individen tillskriver sig själv vissa egenskaper utifrån den kategori 
som han eller  hon tillhör.  Förutom detta  förhåller  sig  individen  även till  de egenskaper  som 
omgivningen tillskriver hans eller hennes kategori.127 Utifrån Anderssons teori drar vi slutsatsen 
att den sociala kategorin arbetslös, som deltagarna på Komjobb tillhör, tillskrivs vissa egenskaper 
medan den motsvarande kategorin att ha ett arbete tillskrivs andra egenskaper, som de individer 
som är arbetslösa tvingas anamma för att kunna ta steget in i arbetslivet.   
Studiens analys har visat att informanterna betraktar kontakter med arbetsgivare som ett sätt att 
förankra sig på arbetsmarknaden och de upplever att Komjobb i olika grad skapar kontakter i 
arbetslivet.  Detta  kan  relateras  till  Salonens  och  Ulmestigs  generella  beskrivning  om  olika 
arbetsmarknadsåtgärders utformning. De menar att åtgärderna ska erbjuda sina deltagare olika 

124 Von Otter. (2004). s. 27.
125 Bauman. (1999). s. 60, 40 f.
126 Von Otter (2004) s. 27.
127 Andersson. (2006). s.67 f, 89.
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former av sökajobbaktiviteter, fördelning av praktikplatser och kompetensutveckling.128 Studiens 
informanter menar att de genom Komjobbs praktikplatser har möjlighet att skapa kontakter med 
potentiella  arbetsgivare  även om alla  informanter  inte  beskriver  denna  kontakt  som givande. 
Överlag anser vi att informanterna beskriver Komjobb som arbetsmarknadsåtgärd på samma sätt 
som Salonen och Ulmestig.  

En annan slutsats i studien är att informanterna associerar sitt deltagande på Komjobb med 
stigmatisering. Vissa lyfter fram att deras deltagande på Komjobb har motverkat en del av den 
stigmatisering som arbetslöshet medför. Det finns dock ett fåtal informanter som upplever att 
Komjobb kan ha motsatt effekt, det vill säga att deltagandet i åtgärden i sig är stigmatiserande då 
den  förutsätter  att  deltagarna  har  en  nedsatt  arbetsförmåga.  Anderssons  resonemang  om att 
arbetslösa  personer  ofta  känner  sig  stigmatiserade  när  de  ska  handskas  med  omgivningens 
fördomar anser vi bekräftar denna slutsats.129 Detta kan även relateras till att många informanter 
upplever att de befinner sig i samma situation, då de är arbetslösa och kan därför identifiera sig 
med varandra.  Vi  anser  att  informanterna  på  så  sätt  tillskriver  sig  själva  vissa  gemensamma 
egenskaper som hör till arbetslöshet som en social kategori.

Studien har även visat att de båda grupperna värdesätter arbete på liknande sätt, då de menar 
att arbete är viktigt för en ekonomisk trygghet, god hälsa och socialt umgänge. Denna slutsats kan 
kopplas till Rundblads studie där han menar att en stor del av en människas liv formas av arbetet 
och  dess  villkor,  genom  exempelvis  god  materiell  försörjning  skapar  hon  vägen  till  social 
gemenskap.130 Det som däremot skiljer grupperna åt i upplevelser av arbetets betydelse är att de 
informanter  som kommer ifrån Sverige  ställer  högre  krav på  arbetet  än de  informanter  som 
kommer från Asien och Sydamerika. Enligt Blombergs tolkning av Brochmann och Hagelund 
upplever  personer  som är  bosatta  i  Norden,  men som inte  kommer från västvärlden,  större 
problem att ta sig in på arbetsmarknaden.131 Vi drar slutsatsen att Blombergs resonemang ovan 
kan förklara varför de informanter som kommer från länder i Asien och Sydamerika inte har lika 
höga krav på arbete som de informanter som kommer från Sverige. 

Ytterligare en aspekt som kommit fram i studien är att informanterna upplever att deras tid på 
Komjobb bidragit till att de förbättrat sina vardagsrutiner. Enligt Samuelssons tolkning av Jahoda 
påverkar  lönearbetet  förutom  lönen  även  faktorer  som  tidsstruktur,  sociala  kontakter  och 
regelbunden aktivitet.132 Informanterna upplever att de genom åtgärden blivit sysselsatta och på 
så sätt fått ett aktiverat liv och utifrån detta drar vi slutsatsen att Komjobb många gånger ersatt 
den aktivering som ett arbete medför.

Som vi skrev inledningsvis i uppsatsen är arbete en djupt rotad norm i dagens samhälle och 
denna studie har skildrat informanter som upplever normen på samma sätt och påverkas av den i 
och med sin position på arbetsmarknaden. Övergripande anser vi att informanterna upplever sin 

128 Salonen & Ulmestig. (2004). s. 83, 85. 
129 Andersson. (2006). s.67 f, 89.
130 Rundblad. (1980). s. 114.
131 Blomberg. (2007). 75.
132 Ibid. 76.
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delaktighet i arbetsmarknadsåtgärden Komjobb som ett sätt att i olika grad ersätta den funktion 
som  arbetet  har  i  samhället.  Det  råder  dock  delade  meningar  om  huruvida  informanterna 
upplever att Komjobb direkt leder till ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Alla människor 
har olika förutsättningar i livet, så även i arbetslivet och detta är även något som avspeglas på 
Komjobb. Vi vill därför lyfta fram betydelsen av att enskilda deltagares behov tillgodoses av de 
kommunala politikerna. En fungerande arbetsmarknadsåtgärd som tar hänsyn till  dessa behov 
tror vi skapar individer som klarar arbetsmarknadens krav.
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Sammanfattning
Komjobb är  en av flera  arbetsmarknadsåtgärder som Arbetsmarknadskontoret  i  Norrköpings 
kommun arbetar med. Åtgärden riktar sig till  vuxna personer som har någon form av nedsatt 
arbetsförmåga och syftar till att ge dessa stöd i sitt jobbsökande samt att skapa en förankring i 
arbetslivet.  Studien  syftar  till  att  belysa  hur  personer  med  olika  länderbakgrund  upplever 
arbetsmarknadsåtgärden  Komjobb.  Vi  har  undersökt  i  vilka  avseenden  upplevelser  och 
erfarenheter av åtgärden skiljer sig hos informanterna. För att besvara detta syfte har vi utgått 
från följande fyra frågeställningar; Upplever informanterna att arbetsmarknadsåtgärden riktar sig 
till deras enskilda behov och i så fall hur? Skiljer sig upplevelser och erfarenheter av Komjobb 
mellan  informanter  från  olika  länder?  Upplever  informanterna  att  Komjobb  stärker  deras 
ställning på arbetsmarknaden och i så fall hur? På vilket sätt upplever informanterna att Komjobb 
påverkar deras övriga vardagsliv? För att besvara dessa frågor har vi i  studien genomfört åtta 
enskilda  kvalitativa  forskningsintervjuer  som  vi  har  analyserat  tillsammans  enligt  den 
fenomenografiska  analysmetoden.  I  denna  metod  tar  forskaren  fasta  på  informanternas 
upplevelser  och  analyserar  materialet  genom  att  skapa  kategorier  utifrån  intervjuernas 
transkriptioner.

Uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter  är  Alvessons  och  Sköldbergs  beskrivning  av 
Socialkonstruktivism.  Vi  har  även  använt  Baumans  teori  om arbetets  förändrade  värde  i  det 
moderna och postmoderna  samhället,  samt  Anderssons  teori  om arbetslöshet  som en social 
kategori.  Studiens  resultat  relateras  även till  tidigare  forskning  om arbetsmarknadspolitik  och 
arbetsmarknadspolitiska  åtgärder.  Forskningen  handlar  bland  annat  generellt  om 
arbetsmarknadsåtgärder samt hur dessa bidrar till  aktivering.  Forskningen har även belyst hur 
arbete uppfattas som en norm i samhället.

I denna studie har vi kommit fram till att informanterna många gånger upplever att Komjobb 
ersatt den aktivering som de anser att arbete medför. Generellt  sett uppskattar informanterna 
Komjobbs alla aktiviteter  men de råder delade meningar huruvida informanterna upplever att 
Komjobb leder till en förankring på den reguljära arbetsmarknaden. En central slutsats i studien 
är  att  de informanter som kommer från Sydamerika och Asien är  mer nöjda  och accepterar 
åtgärdens utformning mer än de informanter som kommer från Sverige, då vi anser att dessa 
ställer  högre  krav  på  Komjobb.  Detta  blir  även  synligt  i  hur  informanterna  upplever  sina 
förutsättningar på arbetsmarknaden, då de informanter som kommer från länder i  Asien och 
Sydamerika  ställer  lägre  krav  på  vad  de  kan  tänka  sig  att  arbeta  med.  De  informanter  som 
kommer  från  Asien  och  Sydamerika  anser  vi  upplever  sig  ha  sämre  förutsättningar  på 
arbetsmarknaden än de informanter som kommer från Sverige . Informanterna i båda grupperna 
upplever arbetsmarknaden som svår och att det i de flesta fall är tryggt att ingå i en åtgärd som 
Komjobb. Informanternas deltagande i åtgärden upplevs som ett steg in i samhällsgemenskapen 
samtidigt som det är ett sätt att bli  av med stämpeln som arbetslös och det utanförskap som 
kommer  med  denna  stigmatisering.  Arbetet  har  ett  högt  värde  för  informanterna  och  det 
betraktas bland annat som ett medel för att leva upp till de rådande samhällsnormerna. 
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Bilaga 1

Intervjuguide
Informantens bakgrund
Kort presentation av informanten.

• Vad du heter, hur gammal du är, var du kommer ifrån

• Skulle du vilja berätta om vad du har för intressen

Kan du berätta lite om din tidigare utbildning och arbetsliv

• Vilken betydelse har din tidigare utbildning för dig idag

• Vilken hänsyn har tagits i Sverige till din tidigare utbildning från hemlandet 

Vilken betydelse har arbetet för dig

• Om det har betydelse varför 

• Upplever du arbetet som en slags trygghet och i så fall hur skulle du beskriva denna.

• Upplever du att arbetets betydelse påverkar din psykiska och fysiska hälsa och i så fall på 

vilket sätt?

• Innebär arbetet nån slags gemenskap för dig och i så fall hur skulle du beskriva den.

Hur  upplever  du  dina  tidigare  kontakter  med  arbetsförmedling  och  liknande 

myndigheter?

Komjobb
Tiden på Komjobb

• Skulle du vilja berätta hur du först kom i kontakt med Komjobb.
• Hur upplever du den tiden som du varit på Komjobb hittills?

Vad hade du för tankar om Komjobb vid första kontakten, har dessa förändrats och i så 

fall hur?

• Vad tror du att insatserna på Komjobb leder till.
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Upplevelser av kontakt med arbetskonsulenter och övrig personal.

• Hur upplever du samarbetet mellan dig och arbetskonsulenten. 

Om bra vad? Om dåligt, hur upplever du att dina synpunkter behandlas inom Komjobb.

Hur upplever du personalens inställning till dina möjligheter på arbetsmarknaden? 

• Ger arbetskonsulenterna dig motivation i sökandet av arbete och i så fall hur? 

Skulle du vilja berätta om vilka aktiviteter du tar del av här på Komjobb

• Varför har du valt dessa. - skulle du kunna tänka dig att delta i flera aktiviteter.

• Hur upplever du dessa? - Vad är det som är bra eller mindre bra.

• Är det någon speciell anledning till att du valt just de här aktiviteterna.

Samarbetet med andra deltagare

• Hur skulle du beskriva samarbetet med andra deltagare.

• Vilken betydelse har detta samarbete för dig.

• Hur upplever du gruppens inställning till era möjligheter på arbetsmarknaden och i så fall 

hur påverkas du av dem.

Vilken verksamhet på Komjobb ingår du i nu?
Om informanten har praktikplats

- Skulle du vilja berätta om din praktikplats och vad du gör där

- hur han/hon gick tillväga för att få praktikplatsen

- Har han/hon haft önskemål 

- hur upplever han/hon att önskemålet har tillgodosetts

- Hur har kontakten och samarbetet med praktikplatsen fungerat 

- Har den tidigare utbildning på Komjobb tillfört nåt om man ser till 

arbetsuppgiften på praktikplatsen
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Om informanten inte har praktikplats

Skulle du vilja berätta om dina nuvarande aktiviteter på Komjobb?

- Upplever du att utbildningarna på Komjobb tillför nya kunskaper för dig? Varför/ varför 

inte? 

- Anser du att utbildningen på Komjobb leder till att du utvecklar självständighet och i så 

fall hur.

- Upplever du att du själv har fått påverka val av aktiviteter på Komjobb och deras 

inriktningar och i så fall hur.

- Hur har kontakten och samarbetet med den som har varit ansvarig för aktiviteterna på 

Komjobb fungerat? 

Arbetsmarknad
Hur skulle du beskriva dagens arbetsmarknad?

• Hur ser du på dina förutsättningar/möjligheter på dagens arbetsmarknad?

Vilka  faktorer  tror  du  påverkar  dina  förutsättningar/möjligheter  mest  på 

arbetsmarknaden.

Vilka egenskaper skulle du säga är viktigast för så goda förutsättningar/möjligheter som 

möjligt på arbetsmarknaden. – Varför just dessa? 

Kontaktnät
Hur skulle du beskriva ditt kontaktnät på arbetsmarknaden innan din tid på komjobb?

• Hur kom du i kontakt med dessa.

• Vilken roll har dem spelat i ditt tidigare arbetsliv.

• Påverkar det din nuvarande ställning på arbetsmarknaden.

Har vistelsetiden på Komjobb bidragit till att du skapat nya kontakter inom arbetslivet 

och i så fall på vilket sätt?
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• Vilken betydelse har dessa för din ställning på arbetsmarknaden

Upplever du att de kontakter du har skapat genom Komjobb kommer att påverka din 

framtida situation på arbetsmarknaden?  

• På vilket sätt i så fall.

• Har de kontakter som du skapat genom Komjobb, i sin tur kontakt med potentiella 

arbetsgivare och i så fall hur?

Fritid
Anser du att Komjobb har bidragit till att ditt övriga vardagsliv har förändrats och i så fall 

hur?

• Om fått nya rutiner vilka är de, bättre än de gamla.

• Om fått bättre självförtroende. – På vilket sätt. - Bättre än innan.

Hur upplever du att tidsrutinerna på Komjobb har påverkat resten av din vardag?

• Om omställning, hur har denna omställning påverkat dig

• Vilken betydelse har komjobb för ditt övriga vardagsliv? 

• Upplever du att du på grund av Komjobb fått större motivation på andra plan i livet och i 

så fall hur?

• Hur viktigt är delaktighet för din självkänsla.

Något annat du vill tillägga?

Är det okej om vi kontaktar dig framöver utifall det skulle dyka upp några frågor?
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