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Sammanfattning 

Långtidsarbetslösa och funktionshindrade tillhör de mest utsatta grupperna på 

arbetsmarknaden. För att förbättra deras situation anordnar Arbetsförmedlingen 

åtgärdsprogram där de subventionerar programdeltagarnas löner åt arbetsgivaren. Målet 

är att skapa incitament för arbetsgivarna att anställa samt minska utanförskapet hos de 

utsatta grupperna. Tidigare forskning visar dock att deltagande i åtgärdsprogram snarare 

försvårar möjligheterna för de utsatta grupperna på arbetsmarknaden.  

 

Syftet är därför att: undersöka hur utbildning samverkar med upplevelser kring 

inlåsningsmekanismer och utanförskap i arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram. 

Detta görs genom intervjuer med åtgärdsdeltagare samt med hjälp av teorier kring 

stigmatisering, identitet, avvikande och kapital. Utifrån detta söks svar på frågorna: På 

vilket sätt upplever de arbetslösa att åtgärdsprogrammen bidrar till att minska 

utanförskapet? På vilket sätt upplever de arbetslösa att åtgärdsprogrammen underlättar 

för dem att ta sig in på arbetsmarknaden? Skiljer sig upplevelserna åt mellan de 

arbetslösa som har gymnasieutbildning och de som har universitetsutbildning? 

  

Resultatet visar att ett användbart utbildningskapital förbättrar både upplevelserna och 

resultaten av åtgärdsprogrammen. För deltagare utan värdefulla kapitaltillgångar 

upplevs åtgärdsprogrammen snarare stigmatiserande och som en inlåsningsmekanism 

där ett beroende av lönesubventionen skapas. Enligt intervjupersonerna skulle man 

kunna hävda att många arbetsgivare utnyttjar situationen för att få billig arbetskraft, 

samtidigt som de med lägre utbildning använder åtgärdsprogrammet som sin enda 

möjliga konkurrenskraft. Ett förslag på förändring som denna uppsats pekar mot är 

därför att utöka möjligheterna för de utan värdefullt kapital att utbilda sig. På så sätt 

skulle förhoppningsvis en möjlighet att förändra sin situation och samtidigt undkomma 

utanförskapet skapas.  

Nyckelord 

Åtgärdsprogram, Fas 3, trygghetsanställning, lönebidrag, inlåsningsmekanismer, 

stigmatisering, underordning  
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Inledning 

Arbetsförmedlingen bedömer de mest utsatta grupperna som står utanför 

arbetsmarknaden att vara funktionshindrande med nedsatt arbetsförmåga, 

arbetssökande med högst förgymnasial utbildning, samt äldre arbetssökande. Dessa 

grupper löper enigt arbetsförmedlingen störst risk att hamna i långtidsarbetslöshet. 

Antalet arbetslösa som tillhör dessa grupper (med undantag för de äldre) ökade i 

Sverige under 2013 med 15 000 personer och uppgick totalt till cirka 247 000 

personer. För att bryta arbetslösheten och ge möjlighet åt de långtidsarbetslösa att 

komma in på arbetsmarknaden används åtgärdsprogram som Fas 3, 

trygghetsanställning och lönebidrag, där de arbetslösa genom subventionerade löner 

ska kunna komma ut i arbetslivet (Arbetsförmedlingen 2013).  

 

Under 2014 gav Arkiv förlag ut en ny upplaga av den klassiska studien De arbetslösa 

i Marienthal ” (Jahoda, Marie, Lazarsfeld, Paul Felix & Zeisel, Hans, 2014). Där 

beskrivs hur en hel industriort under 1930-talet drabbades av arbetslöshet efter att 

stadens största (och i stort sätt enda) uppdragsgivare stängdes ned. Ett forskarlag åkte 

dit för att undersöka de arbetslösas reaktioner på sin situation och kom fram till att 

apati och resignation hos de arbetslösa var resultatet av den position de hamnat i. I 

studiens efterord diskuterar Paavo Bergman hur dagens samhälle skiljer sig från det 

för 85 år sedan och hävdar att den största skillnaden är att vi fått ett nytt 

marginaliserat skikt. Eller som han också kallar det: ”en ny urban underklass 

bestående av långtidsarbetslösa” (Jahoda, Marie, Lazarsfeld, Paul Felix & Zeisel, 

Hans, 2014). Denna uppsats har för avsikt att undersöka åtgärdsprogram ämnade för 

att motverka utvecklingen av skikt.  

 

Tidigare forskning tenderar att visa negativa resultat för åtgärdsprogrammen. Det vill 

säga att ett deltagande gör det svårare att ta sig ut i arbetslivet (Anders Forslund och 

Alan B. Krueger, 1997). Studier kring subventionerade löner pekar också på att 

effekten av dem snarare bidrar till att göra människor mindre eftertraktade på 
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arbetsmarknaden (Kerstin Jacobsson och Ida Seing, 2013). Arbetslöshet och att vara 

bidragsberoende har även visat sig ha effekter på personers identitet (SOU 1996:151). 

Dessutom menar Anders Wikman (2002) att människor med tillfälliga anställningar 

har minskade möjligheter att kompetensutvecklas och få mer ansvar på arbetsplatsen, 

vilket kan skapa en inlåsningsmekanism som gör det svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden.  

 

Syfte och frågeställningar 

 
Mitt syfte med denna uppsats är därför att utifrån intervjuer och teori kopplat till 

stigmatisering, identitet, avvikande och kapital att: undersöka hur utbildning 

samverkar med upplevelser kring inlåsningsmekanismer och utanförskap i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram. Intervjupersonerna är deltagare i något av 

åtgärdsprogrammen Fas 3, lönebidrag eller trygghetsanställning.  

 

Utifrån syftet har jag formulerat tre konkreta frågeställningar:  

 På vilket sätt upplever de arbetslösa att åtgärdsprogrammen bidrar till att 

minska utanförskapet? 

 På vilket sätt upplever de arbetslösa att åtgärdsprogrammen underlättar för 

dem att ta sig in på arbetsmarknaden? 

 Hur skiljer sig upplevelserna åt mellan de arbetslösa som har 

gymnasieutbildning och de som har universitetsutbildning? 

 

Nedan görs en beskrivning av åtgärdsprogrammen, detta följs sedan upp av två 

stycken kring tidigare forskning och teori. Reflektioner kring tillvägagångssätt och 

urval görs i ett metodavsnitt. Efterkommande analys tar sedermera upp de empiriska 

resultat studien har frambringat, för att slutligen reflekteras kring i ett 

diskussionsavsnitt. Visar studien sedermera att åtgärdsprogrammen snarare genererar 

utanförskap och försvårar de arbetslösas situation, samt om utbildningsbakgrund har 

betydelse för programmens resultat, blir en rimlig slutsats att det krävs en förändring 

av åtgärdsprogrammens utformning.  
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Åtgärdsprogrammens innebörd 

 
De arbetsmarknadspolitiska insatserna är till för att arbetssökande som har det svårt 

att komma in på arbetsmarknaden och att de ska få en möjlighet att anpassa sin 

kompetens till de lediga arbeten som finns samt kraven som kommer med dem. En 

bedömning görs kring hur arbetsmarknaden ser ut samt vilka förutsättningar den 

arbetssökande har. Arbetsförmedlingens roll är sedan att bistå med stöd, förmedlings- 

och vägledningsinsatser, coachning. Programmen är ett komplement till detta för att 

skapa kompetensutveckling, arbetspraktik och/ eller utbildning. Av de som hamnar i 

programmen har många varit arbetssökande under en lång period. 47 % av alla som 

var inskriva på arbetsförmedlingen under 2013 ingick i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program. Det finns många olika typer av program de tre aktuella är Fas3, lönebidrag 

och trygghetsanställningar. 2013 ökade deltagarna i trygghetsanställningar och 

utvecklingsanställningar medan de med lönebidrag minskade. Arbetsförmedlingens 

bedömning av resultatet är att fler personer anses ha en funktionsnedsättning som 

medför minskad arbetsförmåga under en längre tid än vad lönebidraget tillåter. Därför 

går fler till trygghetsanställningar samt utvecklingsanställningar som är mer 

långvariga instanser (Arbetsförmedlingen 2013). 

 

Trygghetsanställningar och lönebidrag 

 
Lönebidrag och trygghetsanställning är till för personer med nedsatt arbetsförmåga på 

grund av funktionsnedsättning, där ersättning ges till arbetsgivaren för att kompensera 

för anpassningen av arbetet och arbetsplatsen. Detta ska bidra till att arbetsgivare inte 

upplever en osäkerhet kring att anställa någon med funktionshinder. Syftet med de 

särskilda avsedda instanserna är att få människor att kunna delta i arbetslivet på lika 

villkor. Eftersom personer med funktionsnedsättning ofta har det svårare att komma 

in på arbetsmarknaden än andra, är programmens mål att förhindra och bryta 

långtidsarbetslöshet. Trygghetsanställningar och lönebidrag gäller för 

tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar samt deltidsanställningar och 

avslutas enligt den tid som bestämdes när programmet påbörjades. Anställningarna 

utvärderas även varje år (med undantag för första året då utvärdering sker var tredje 
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månad) för att utvärdera hur anställningen fungerar samt för att göra en 

marknadsanalys i syfte att se om bidraget behöver regleras (Arbetsförmedlingen 

2013). 

 

Jobb- och utvecklingsgarantin (Fas3) 

 
Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att bryta långtidsarbetslöshet genom 

speciella insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta program gäller 

för inskrivna som fyllt 25 år och varit utanför arbete i 14 månader eller haft ersättning 

från arbetslöshetsförsäkringen och förbrukar 300 ersättningsdagar i en 

ersättningsperiod. Jobb- och utvecklingsgarantin består av tre olika faser. Fas 1 

innehåller kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande 

insatser. I Fas 2 har man möjlighet till arbetsplatsförlagda aktiviteter samt coachning. 

Fas 3 innehåller sysselsättning hos anordnare (Arbetsförmedlingen 2013). Alltså 

placering hos en arbetsgivare. Det finns ingen tidsbegränsning på programmet utan 

pågår tills deltagaren lämnar får ett arbete, blir föräldraledig, påbörjar en utbildning 

eller när programvisningen avslutas. Under 2013 fick 46 % av de i fas 1 och fas 2 ett 

arbete.  Det finns även en annan form av Fas 3- arbetsträning som 

långtidssjukskrivna kan ta del av vid behov av särskilda instanser för att underlätta för 

personen att återgå till sitt arbete. Här är det dock inte Arbetsförmedlingen som står 

för subventioneringar utan Försäkringskassan genom rehabiliteringsersättning 

(Arbetsförmedlingen 2013). 

Tidigare forskning 

Arbetslinjen, och de så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammen, har de 

senaste åren varit fokus för ett flertal studier där programmens påverkan på både 

samhället och människan utvärderas. En stor del av forskningen tar avstamp i de 

psykologiska och hälsomässiga påfrestningarna som arbetslösa utsätts för samt 

utreder de samhällsekonomiska vinsterna/förlusterna i och med åtgärdsprogrammens 

existens. Inriktningen i denna uppsats handlar dock snarare om personers 
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identitetsuppfattning, upplevelser av tillhörighet och eventuella inlåsningseffekter 

som skapas genom åtgärdsprogram så som Fas3, trygghetsanställningar samt 

lönebidrag. Detta tematiska fokus har även begränsat mina studier av tidigare 

forskning. Därför kommer t.ex. forskning relaterat till exempelvis stress och hälsa inte 

att tas upp i denna uppsats.  

 

Jonas Ohlsson beskriver hur arbetslinjens mål är att vara som en funktion med syfte 

att förhindra de känslor av utanförskap och förnedring hos arbetslösa som kommer av 

att vara bidragsberoende (av exempelvis socialbidrag eller a-kassa). Arbetslinjen ska 

då fungera som ett sätt för människor att komma tillbaka in i en samhällsgemenskap 

där resurser tas tillvara på genom offentligt organiserad sysselsättning. Ledig 

arbetskraft ska utnyttjas som den samhällsnytta den är, samtidigt som den arbetslösa 

förbättrar sin ställning på arbetsmarknaden genom att hålla sig sysselsatt genom bland 

annat arbete eller utbildning (SOU 1996:151). 

 

Huruvida detta faktiskt fungerar är dock omtvistat. En undersökning av Korpi (Korpi 

1992 refererad i Forslund och Kreuger 1997) visar att desto längre ungdomar stannar i 

ett åtgärdsprogram desto svårare är det att komma in på arbetsmarknaden. Även 

Anders Forslund och Alan B. Krueger (1997) har gjort studier som ger lite stöd för att 

programmen faktiskt minskar arbetslöshet och förbättrar programdeltagarnas 

situation. Istället hävdade de att människor med bidragsjobb och i arbetsträning 

istället tenderar att konkurrera ut andra arbetare främst i byggsektorn, troligtvis 

genom den subventionerade lön som programdeltagandet medför till arbetsgivaren. 

Deras studie hade dock en relativt begränsad storlek med slutsatser som således bör 

läsas med viss försiktighet (Forslund och Kreuger, 1997). Att använda sitt 

åtgärdsprogram som konkurrensfördel är något som jag återkommer till senare i 

uppsatsen då flera av mina respondenter tar upp detta ämne. Då inte nödvändigtvis 

som ett sätt att “vinna” eller “överta” ett jobb från någon utan subventionerad lön. 

Istället ser de på den subventionerade lönen som det enda det har att konkurrera med.  

 

I en möjliggörande arbetsmarknadspolitik av Kerstin Jacobsson och Ida Seing (2013) 

beskrivs de subventionerade lönerna som ett sätt att göra annars inte eftertraktade 

personer anställningsbara. De menar att bristande anställningsbarhet (att få och 
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behålla ett arbete) kan liknas vid ett funktionshinder. Detta funktionshinder kan skapa 

möjligheter på så sätt att man får tillgång till extra hjälpmedel (exempelvis 

lönebidrag) men bidrar också till att självbilden förändras. Man socialiseras in i rollen 

funktionshindrad vilket skapar en syn från både omgivningen och sig själv som 

stigmatiserad och avvikande (Jacobsson och Seing, 2013). Detta överensstämmer till 

stor del med teorin beträffande denna uppsats med skillnaden att jag även vill koppla 

detta till utbildning.  

 

Leif Jönsson och Björn Söderfeldt (SOU 1996:151) förklarar hur förändringar i livet 

exempelvis arbetslöshet även kan skapa förändringar i identitetsuppfattning. De 

menar att lönearbetets höga moraliska ställning gör att ett behov av bidrag, vare sig 

det är socialbidrag eller lönebidrag känns nedvärderande. Det skapas därför en skam 

kring att vara arbetslös vilket i sin tur bidrar till lägre självkänsla. Personerna i denna 

studie har dock ett arbete. Trots det finns likheter med att vara i behov av socialbidrag 

och att ingå i ett åtgärdsprogram där 80 % av lönen är betald av Arbetsförmedling 

eller Försäkringskassan. Det kommer senare i analysen visas att också denna 

lönesubvention är en källa för skam och nedvärderande. 

 

Upplevelserna av att bli stigmatiserad och intervjupersonernas identitetsuppfattning 

kommer ligga i fokus och då kopplas till att personer i arbetsmarknadspolitiska 

program riskerar att hamna i en otydlig position där man står mitt emellan två världar. 

Genom sitt åtgärdsprogram har man en anställning som inte kan likställas med de 

andra på arbetsplatsen. Samtidigt förväntas man hitta en position och en delaktighet i 

arbetslaget. Konsekvenserna av detta kan bl.a. vara att inlåsningseffekter skapas. 

Detta är något som Anders Wikman (2002) diskuterar i en utredning för regeringens 

räkning. Han beskriver vad förändringar, som uppkommit under senare år, gällande 

anställningskontrakt och företagarrelationer får för konsekvenser. Wikman menar att 

resultatet av tillfälliga anställningar där arbetsvillkor och avancemangsmöjligheter är 

sämre innefattar en situation där de tillfälligt anställda och de med sämre 

förutsättningar på arbetsplatsen även förlorar möjligheten att kompetensutvecklas, ta 

större ansvar på arbetsplatsen, vidareutbildas. Inget värde sätts vid att investera i 

personer som inte ingår bland de ordinarie- och fastanställda. Genom att personerna 

hamnar utanför de övriga anställdas möjligheter att utvecklas och lära blir 
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utanförskapet i och med sin anställningsform till en inlåsningsmekanism. Personerna 

fastnar i en situation där deras anställningsform blir till en del av problemet samtidigt 

som det också kanske är den enda möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden 

(Wikman, 2002).  

Teori 

Position mellan två världar (arbetslös och anställd utan åtgärdsprogrammets hjälp) 

kan likställas med vad sociologen Robert E. Park (1928) tillskriver ”the marginal 

man”. ”The marginal man” bygger studier kring immigranter och problematiken kring 

att förhålla sig till två kulturer. Trots skillnader i studieområde finns många likheter 

kring den problematik som både immigranterna och personerna i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogram står inför. Park menar att resultatet av 

interaktion mellan heterogena grupper innefattar ett skapade av en samhällsordning 

bestående av underordning och överordning. Att hamna på marginalen gör en också 

till en främling i de positionsbestämdas ögon. Enligt Park leder detta även till en 

självmedvetenhet där den tidigare synen på sig själv inte ännu har bytts ut mot den 

nya. För ”the marginal man” blir dock denna identitetssvårighet permanent och 

istället skapas identifikation med utanförskapet.  

 

Hur människor hamnar i ett utanförskap kan förstås genom Howard Beckers teorier i 

Utanför: avvikandets sociologi (1991) där han beskriver det som ett resultat av att en 

grupp eller individ bryter mot samhällets skapta regler och normer. När denna 

avvikelse sker generaliseras de avvikande till en homogen grupp där personlighet och 

livssituation får stå som förklaring till felstegen. Det är inte brottet mot regler och 

normer som i sig medför utanförskap utan att den etablerade gruppen sätter en etikett 

på avvikarna. Denna etikett blir sedan en symbol för skillnaden mellan de etablerade 

och de avvikande. Trots olika egenskaper och personligheter hos den avvikande 

gruppen blir utanförskapet, och vad det för med sig, en gemensam faktor som formar 

en gemenskap hos de avvikande. I min analys kommer jag att referera till de anställda 

utan åtgärdsprogram som de etablerade. De etablerades oberoende av 
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försörjningsstöd samt möjlighet att följa samhällets normativa idé om lönearbetets 

höga moraliska ställning gör att de har en de en starkare positionering på 

arbetsmarknaden (SOU 1996:151). Därmed blir de också den grupp som deltagarna i 

åtgärdsprogrammen definierar sig själva utifrån. Situationen medför alltså att de ser 

sig som avvikande.  

 

På ett likande sätt beskriver Ervin Goffman (1963) avvikelsens påverkan på 

utanförskap. Han använder dock ordet stigmatiserad som en benämning för när man 

reduceras från en fullständig person till något befläckat eller misskrediterande.  

Goffman beskriver stigman som antingen kroppsliga anomalier, stigman kopplat till 

härstamning så som nationalitet, religion, etnicitet, samt den tredje kategorin, 

individuella brister i karaktären. Arbetslöshet beskrivs som en källa till att fördomar 

byggs upp genom att tillsätta gruppen arbetslösa karaktärsdrag som exempelvis 

svagviljade och oärliga (Goffman, 1963). Att uppleva sig stigmatiserad kommer visa 

sig vara ett återkommande ämne i berättelserna från personerna jag intervjuat. Trots 

att alla har ett arbete finns problemen med stigmatisering fortfarande kvar. Som 

Goffman beskriver det: 

 

”How does the stigmatized person respond to his situation? In some cases it will be possible for him to 

make a direct attempt to correct what he sees as the objectve basis of his failing, as a when a 

physically deformed person undergoes plastic surgery(…). (Where such repair is possible, what often 

results is not the aquisition of fully normal status, but a transformation of self from someone with a 

particular blemish into someone with a record of having corrected a particualr blemish.)” (Goffman 

1963: 9) 

 

Howard Becker menar även att en individ kan tvingas att behålla vissa beteenden som 

anses bidra till utanförskapet eftersom andra instanser annars kan påverkas (Becker, 

1991). Personer i trygghetsanställningar är ett exempel. För att få ett arbete genom 

trygghetsanställning innebär det att man måste ha en psykiskt eller fysisk sjukdom. 

Genom att sjukdomen och tillgång till arbetet är påverkade av varandra kan 

sjukdomen bli till en del av identiteten och man ”tvingas” därför att tydliggöra sin 

sjukdom. Becker beskriver situationen som en självuppfyllande profetia. Där 

avvikandet hos en person eller grupp blir generellt, alltså stäcker sig utöver just det 
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område där ”brottet” mot regler och normer har begåtts och blir till en övergripande 

syn på personen eller gruppen.  

 

För den avvikande gruppen blir utanförskapet till en samhörighet. Becker menar att 

gemenskapen som kommer utav att dela samma öde befäster avvikaridentiteten. Dock 

bidrar detta till att den egna identiteten hos de avvikande rationaliseras till sin 

avvikelse. Goffman ser det även ur ett annat perspektiv, att den stigmatiserades 

osäkerhet kring hur denne kommer att uppfattas av andra leder en till tro på att man 

blir definierad av sitt stigma. Uppkommer stigmatiseringen senare i livet blir det 

också den egna identitetsrollen svårare att förhålla sig till. Det kan vara svårt att 

identifiera om sig själv och det skapas lättare ett självförakt om man hamnar i en 

stigmatiserad position senare i livet.  

 

Goffman (1963) beskriver tre olika former av identitet: social identitet, personlig 

identitet och egoidentitet. Den sociala identiteten förstår vi genom människors 

tendens att kategorisera och förse personer med attribut. Attributen kan vara i form av 

personliga beskrivningar men även mer strukturella i form av yrke. Utifrån dessa 

skapas förväntningar och anspråk som medvetengörs när de blir ifrågasatta eller 

ouppnådda. När den sociala och virtuella identiteten skiljer sig ifrån varandra 

samtidigt som denna diskrepans är tydlig för andra beskriver Goffman detta som den 

personliga identiteten. Den personliga identiteten skapar en osäkerhet till följd av att 

de inblandade försöker dölja bristen på överensstämmelse.    

 

Egoidentiteten är den subjektivta identiteten som består av upplevelsen av sin 

situation och karaktär. Denna identitet uppstår genom sociala erfarenheter (Goffman, 

1963). Den sociala- och egoidentitetern är dock de aktuella beskrivningarna för 

identitet. Programdeltagarnas subjektiva upplevelser av åtgärdsprogrammen samt 

attributen de tillsätts av sig själva så väl som av utomstående står alltså till grund för 

analysen.  

 

För att förstå hur gemenskap och gruppdistinktioner skapas och upprätthålls kommer 

jag utgå från Bourdieus kapitalteori (1986). Bourdieu utvidgade den klassiska synen 

på kapital från någonting enbart ekonomiskt, genom att beskriva två ytterligare 
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kapitalformer: kulturellt och socialt kapital. Socialt kapital innebär aktuella och 

potentiella resurser och kontakter som kan leda en till nätverk och grupptillhörighet. 

Även tillgång till gruppens gemensamt insamlade kapital kan vara värdefullt 

exempelvis i form av ett tillhörande hos en grupp bland kollegorna. Det kulturella 

kapitalet består av exempelvis den kunskap, utbildning och smak som ger en ”rätt” 

form av status i det fält som personen agerar inom. Detta kapital kan bildas av ärvda 

och insocialiserade kunskaper, objektifierade statusmarkörer exempelvis texter, 

monument men också genom vad Bourdieu kallar för institutionaliserat tillstånd. Det 

institutionaliserade tillståndet är det som kommer ligga främst i fokus för denna 

uppsats och är kapital i form av akademiska kvalifikationer. Vad socialt och kulturellt 

kapital sedermera bidrar till är för att förstå eventuella skillnader mellan de hög- och 

gymnasieutbildade i åtgärdsprogrammen (Bourdieu, 1986).  

Metod 

Idén kring denna uppsats började ta form under tiden som jag i ett annat sammanhang 

studerade människors sociala och psykiska påverkan av arbetsmarknadspolitiska 

program samt deras identitetsskapande utifrån att vara i en situation som skiljer sig 

från sina kollegors. De upplevelser jag fick berättat för mig genom mina intervjuer 

med deltagare i programmen var ofta snarlika. Skam- och mindrevärdeskänslor samt 

en minskad tilltro till sin egen förmåga var återkommande drag hos samtliga 

respondenter utom en. Samstämmigheten i mina respondenters utsagor intresserade 

mig och jag funderade huruvida det gick att utveckla min studie utifrån dessa resultat? 

Howard Becker har en formulering som jag tycker väl sammanfattar hur jag 

resonerade:  

 

”The data I have here are the answer to a question. What question could I possibly be asking to which 

what I have written down in my notes is a reasonable answer?” (Becker 1998: 288) 

 

 Frågan jag ställde mig var: varför är skam och dålig självkänsla en så påtagliga 

upplevelse hos mina respondenter? (Och vad är det som får en person att skilja sig 
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helt från de övriga?) Jag funderade på vilka sätt som den avvikande respondenten 

skilde sig från de övriga och fann två aspekter i hennes fall som utmärkte henne från 

de andra: dels var hon högutbildad och dels var hon kvar på sin gamla arbetsplats. 

Med min tidigare studie, och mina respondenters berättelser och upplevelser, som 

fond började jag fundera kring teori på området och fann att ord som utanförskap, 

konkurrens, stigmatisering, identitetsuppfattning och inlåsningsmekanism var vanligt 

förekommande. Efter att jag relaterat min tidigare empiri tydligare till teori var min 

avsikt, att på ett abduktivt sätt, återvända till fältet. Denna gång försökte jag dock 

finna en mer specifik grupp av informanter: personer med blandad utbildningsnivå 

och arbetslivserfarenhet.  

 

Mitt urval, nämligen nio personer i Fas 3, lönebidrag, och trygghetsanställning har i 

grund och botten en teoretisk förklaring då jag är intresserad av frågor rörande 

upplevelser av att vara stigmatiserad och utanför (och min tes har varit att denna typ 

av anställningar just fungerar som en grogrund för den typen av processer). Fas 3, 

lönebidrag och trygghetsanställning är dessutom program där deltagarna är ute på en 

arbetsplats i ett sammanhang likartad en ”vanlig anställning” (i en intervju med 

arbetsförmedlaren var hans åsikt dock att arbeten genom åtgärdsprogram inte skiljde 

sig från ett vanligt arbete). Jag var också intresserad av personer med lite längre 

erfarenhet på arbetsmarknaden, därför valde jag bort program som riktar sig mot 

ungdomar - exempelvis jobbgarantin och yrkesintroduktion. Detta urval medförde att 

endast personer över 25 år är med i studien eftersom åldersgränsen är ett krav för att 

vara med i trygghetsanställningar, Fas 3 och lönebidrag. De flesta i denna studie är 

dock över 40 år. Jag valde även bort att ha med deltagare i instegsjobb och liknande 

program som riktar sig mot nyanlända
1
 svenskar. Anledningen till detta beror inte på 

ett lågt intresse från min sida, tvärt om. Jag skulle gärna studera detta vidare, här har 

det dock valts bort för att öka jämförbarheten bland mina respondenter. Att utesluta 

funktionshindrade blir dock svårt eftersom det är en mycket vanlig anledning till att 

personer hamnar i dessa program. Funktionshindret är ofta hindret som skapar 

problemen med att vara tillgänglig för hela arbetsmarknaden. Dock vill jag tillägga att 

anledningen till att trygghetsanställning och lönebidrag är i fokus beror på att det är 

program med subventionerade löner vilket är av betydelse för studien. Dessutom har 

                                                        
1
 Arbetsförmedlingens definition av personer som nyligen anlänt till Sverige (se ams.se)  
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många av de som tidigare varit med i Fas 3 förflyttats till lönebidrag och 

trygghetsanställningar på grund av deras behov av en mer långvarig programinsats. På 

grund av att åtgärdsprogrammens utformning är ett typiskt svenskt fenomen är det 

svårt att jämföra med internationell forskning, därför har också denna forskning valts 

bort i denna uppsats.  

 

Riktningen har styrts mycket utifrån vilka personer jag kommit i kontakt med. Detta 

beror till stor del på ämnet. Uppdraget att hitta intervjupersoner hade sina svårigheter. 

Att utgå från Arbetsförmedlingen var det första alternativet. Dock uppstod problemet 

med att uppgifter om de inskrivnas personliga förhållanden var sekretessbelagda, 

vilket gjorde att jag själv inte kunde kontakta programdeltagarna. På en 

Arbetsförmedling erbjöd sig dock en ur personalen att själv kontakta folk för att 

sedermera skicka de som kunde ställa upp vidare till mig. Det positiva med detta var 

att jag kom i kontakt med personer som jag inte annars hade mött - negativt var dock 

hjälplösheten i att inte själv kunna styra över sökprocessen vilket innebär att jag inte 

visste exakt hur många som hade tillfrågats eller vad som sagts till de tillfrågade. 

Själv utgick jag från personliga kontakter och använde mig sedan av ett snöbollsurval, 

där dessa personer sedan hänvisade mig vidare till andra. Problemen med att hitta 

respondenter har bidragit till att jag inte kunnat styra över mina respondenters ålder 

samt hur många som tillhör de olika kategorierna av utbildningsnivå och 

åtgärdsprogram. Detta i sin tur påverkar utfallet och jämförbarheten i analysen. 

Urvalet består dock endast av nio intervjuer vilket likväl gör resultaten omöjliga att 

generalisera. Man kan diskutera huruvida intervjumetod är det bästa tillvägagångsättet 

när det gäller personer i en känslig position. Dock är det människornas upplevelser 

som är av intresse i denna studie och därför ansågs trots allt intervjuer vara bästa 

metoden att använda snarare än att ha en mer kvantitativ ansats.  

 

De flesta intervjuerna gjordes över telefon eller Skype på grund av de geografiska 

avstånden mellan mig och respondenterna. Andra intervjuer gjordes ansikte mot 

ansikte (samt någon via mailkorrespondens). Jag gick in med inställningen att det 

skulle bli problematiskt att göra telefonintervjuer i tron om att det skulle avskräcka på 

grund av det opersonliga elementet. Dock fick jag under många intervjuer min fördom 

motbevisad då flera respondenter påpekade det positiva med att kunna vara ännu mer 
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anonyma. Betydelsen av anonymitet har i denna uppsats varit påtaglig. En del ville 

endast svara via mail och många tillfrågade ville inte ställa upp på intervjuer. De 

hänvisade till att de skulle ”skämmas för mycket” eller att de upplevde sin situation 

som ”för pinsam att prata om”. Jag märkte här även en tydlig könsskillnad: trots flera 

försök att få tag på manliga intervjupersoner resulterade det i att endast en man var 

villig att intervjuas. De jag har haft möjlighet att fråga om anledningen till att de inte 

vill ställa upp, har svaret alltid varit något liknande att ”situationen inte är något de 

vill prata om”. Det måste därför även tas hänsyn till detta vid läsningen att näst intill 

all empiri från programdeltagandena bygger på kvinnors berättelser.   

 

Tillvägagångssättet efter intervjuerna utgick återigen från inspiration av Becker 

(1998) genom skapandet av en ”sanningstabell”. Genom att göra kategorier och sedan 

placera den information respondenterna givit mig kunde jag lättare få en överblick av 

mitt material. Kategorierna bestämdes genom att samla de teman som förekom mest 

under intervjuerna med min frågeställning i bakhuvudet. Kategorierna reducerades 

ner till sex stycken: inlåst/beroende av sitt åtgärdsprogram, upplevt utnyttjande från 

arbetsgivare, upplevd utsatthet/underordning, bra gemenskap och tillgång till 

information på arbetsplatsen, bra kunskaper kring sitt arbete, funktionshinder, samt 

högutbildad. Sedan sattes plus för varje individ som har egenskapen och ett minus för 

har ej egenskapen. Ur detta formades sedan en typologi med fyra typer, dessa 

kommer beskrivas nedan och är följaktligen grunden för min analys.  

Analys 

Medveten om att det inte går att dra några generella slutsatser från resultatet av 

analysen, på grund av det ringa urval den bygger på, går det dock att se vissa mönster 

i respondenternas svar beroende på utbildningsbakgrund och arbetssituation. Således 

har jag skapat en typologi för att på ett mer distinkt sätt kunna överskåda materialet: 

högutbildad på hemmaplan, högutbildad på bortaplan, gymnasieutbildad på 

bortaplan samt gymnasieutbildad på hemmaplan. Hemmaplan innebär att de trots 

deltagande i sina respektive åtgärdsprogram antingen har kunnat vara kvar på sin 
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gamla arbetsplats eller använt sin lönesubvention för att få arbete på en arbetsplats 

kopplat till sin utbildning eller sitt intresseområde. Bortaplan syftar istället på när 

programdeltagarna arbetar på en arbetsplats de inte skulle ha sökt sig till om deras 

situation hade sett annorlunda ut. 

 

De högskoleutbildade på hemmaplan består alltså av personerna med en 

högskoleutbildning men som också har en arbetsplats anpassat till sin utbildning och 

sitt intresseområde. 

 

Gymnasieutbildade på bortaplan består av personer endast med gymnasial utbildning. 

De arbetar även på arbetsplatser som de antingen blivit tilldelade genom 

arbetsförmedlingen eller som de fått genom att de har en subventionerad lön. En del 

av arbetsplatserna är utformade enbart i syfte: att anställa personer i åtgärdsprogram 

(med undantag för chefer och eventuella handledare).  

 

Definitionen av högskoleutbildade på bortaplan innefattar alltså personer i 

åtgärdsprogram som arbetar på arbetsplatser som inte är relaterad till deras 

utbildnings- eller intresseområde.  

 

Gymnasieutbildade på hemmaplan är dock en typ som inte kommer att studeras 

eftersom inga tillhörande denna kategori ingår i mitt urval. Troligtvis skulle denna 

kategori fyllas om urvalet varit större, dock har jag inte fått möjlighet att intervjua 

någon som uppfyller kraven för denna kategori under studiens gång. En potentiell 

anledning kan vara att de tillhörande de gymnasieutbildade på hemmaplan är färre än 

de övriga typerna, vilket också försvårat sökandet. Anledningen till varför de skulle 

vara färre är inte undersökt i denna studie. Dock är en tänkbarhet att deras möjlighet 

att få tillgång till sin önskade hemmaplan är mindre hos de gymnasieutbildade än för 

de högutbildade. Jag kommer nedan redogöra respondenternas situation i respektive 

typ för att sedermera analysera dem utifrån min teori.  
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Högutbildad Gymnasieutbildad 

Arbetar på 

arbetsplats kopplad 

till sin utbildning/ sitt 

intresseområde 

högutbildad på 

hemmaplan 

gymnasieutbildad 

på hemmaplan 

Arbetar på 

arbetsplats ej kopplat 

till sin utbildning/ sitt 

intresseområde 

högutbildad på 

bortaplan 

gymnasieutbildad 

på bortaplan 

 

 

De högskoleutbildades på hemmaplans 

situation  
 
Gemensamt för personerna i denna kategori är att missnöjet kring sin situation är 

mindre än vad vi kommer se i de övriga typerna. Den generella inställningen till 

positionen är att se den som provisorisk. Vid frågan om vilket åtgärdsprogram de 

tillhör blir svaret tvekande eftersom de inte anser sig hålla exakt koll på vilket av dem 

det är. Gällande för dem alla är dock att arbetsförmedlingen ger arbetsgivaren en 

lönesubvention för deras arbete. Lönesubventionen har de en positiv inställning till. 

”Det är skönt för mig att veta att jag inte är en belastning för universitet. Jag vet att 

jag gör ett bra jobb (…) och det är väl bra om jag samtidigt hjälper universitetet 

hålla budgeten.”  

 

Relationerna på arbetsplatsen ansågs vara bra och ingen upplevde att 

åtgärdsprogrammet bidragit till skillnader i bemötande gentemot de etablerade – de 

anställda utan åtgärdsprogram. Även relationen med arbetsgivaren ansåg 

respondenterna vara positiv. ”Jag är lika involverad som alla andra, jag gör samma 

arbete, alla har varit väldigt välkommande gentemot mig”. I programdeltagarnas 

framtidssyn ingick inte åtgärdsprogrammet utan de ansåg att situationen var temporär 

och att de skulle ta sig vidare som fort möjligheten öppnade sig ”Jag har många 

planer men jag tror jag kommer börja med att skriva om… börja forska”.  
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De gymnasieutbildade på bortaplans situation  
 
Åsikter och upplevelser hos personerna i denna grupp är mycket homogena. 

Konsensus är att åtgärdsprogrammen mest är ett sätt för arbetsgivare att få billig 

arbetskraft, många känner sig utnyttjade och att de är fast i ett system som är svår att 

komma ur. En av respondenterna i denna grupp är funktionshindrad, denna person 

upplever en högre grad av beroende till sin trygghetsanställning och menar att det är 

enda chansen att få ett arbete. ”Jag anställs för att jag kostar så här lite i jämförelse 

med någon som kostar så mycket (…) nu har det ju blivit så att man har lättare att få 

jobb om man har ett bidrag än om man är vanligt arbetslös.” De som tillhör Fas 3 

bland de gymnasieutbildade menar att arbetsgivare blir rädda för att anställa någon 

som varit i ett åtgärdsprogram under en lång tid. Samtidigt ser de åtgärdsprogrammet 

som sin enda chans att komma tillbaka in i arbetslivet igen, eftersom arbetsgivaren 

kan få bidrag för att anställa långtidsarbetslösa. ”När jag söker jobb är jag väldigt 

öppen med Fas 3 eftersom det ger mig en liten förmån, inte Fas 3 men att ha varit 

långtidsarbetslös i och med att man får tillbaka vissa statliga bidrag (…) så då kan 

det ju på det sättet mer förmåner att anställa en långtidsarbetslös”.  

 

Jämfört med de högskoleutbildade på hemmaplan är de gymnasieutbildade mycket 

mer villiga att identifiera sig med sitt åtgärdsprogram samtidigt som de själva anser 

att det inte är en ”riktig” anställning: ”Chefen ska bry sig och veta varför de har just 

den anställningen och på vilket sätt man har den anställd. Och att man inte är 

anställd på vanligt vis, för då ska man ha en vanlig lön också”. Förhållandet med 

kollegorna anses vara bra såvida de också tillhör en åtgärd. På arbetsplatser där även 

”vanligt” anställda finns upplever programdeltagarna att de etablerade anser sig vara 

överlägsna dem. ”Det är lite det här att man ska vara tacksam att man har ett jobb”. 

En del menar att andra arbetslösa anser att de konkurrerar ut dem genom sina 

subventionerade löner och därmed också tar andras arbeten. Detta håller dock 

programdeltagarna med om, men menar att de inte har något val. ”Hela åtgärdsgrejen 

har ju blivit fel. Ett utnyttjande av människor istället för att vara en hjälp. Samtidigt 

så är jag ju glad att jag har det här för då har jag det kanske lättare att få jobb än en 

vanlig människa”  
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De högskoleutbildade på bortaplans situation  
 
Då inställningarna och upplevelserna beträffande sin situation hos personerna i de 

föregående typerna var mycket enhetliga, skiljer sig åsikterna mer åt bland de 

högskoleutbildade på bortaplan, vilket gör dem mer svårdefinierade. 

Meningsskiljaktigheterna gäller främst relationen till sina kollegor. Vissa upplever det 

som positivt att arbeta med både andra i åtgärdsprogram samt etablerade på 

arbetsplatsen eftersom man kan få stöd och dela erfarenheter: ”stödet från mina 

kollegor har varit fantastiskt (…) alla är generösa och hjälps åt (…), alla sysslorna är 

lika värdefulla (…) det är svårt att värdera vad som skulle vara värt mer eller 

mindre.” Dock finns även tendenser hos vissa programdeltagare att ser ner på andra i 

samma situation. Gemensamt för de högutbildade på bortaplan är dock att utsatthet 

och utnyttjande från arbetsgivarens sida är en vanligt förekommande beskrivning av 

sin situation. Personerna i denna grupp visar även ett stort missnöje kring sina 

arbetsuppgifter samt poängterar ofta hur de inte borde vara i denna situation utan är 

värda mer: ”det kände som att man fick göra lite allt möjligt, kan du ta det, att de 

gärna utnyttjade en lite och att man känner att man var mindre värd liksom”. ”Det 

slutade med att jag städade toaletterna på deras kursgård. Ja, skitjobbet får man 

göra.” Uppgivenheten kring sin framtidssituation är inte lika kännbar bland de 

högutbildade på bortaplan, flera av respondenterna förklarade att de tagit saken i egna 

händer och både sökt och fått ett ”vanligt jobb”.  

 

Högutbildades kapitalfördel 
 
Hur kommer det sig då att de högutbildade på hemmaplan har ett så distanserat 

förhållande till sitt åtgärdsprogram och sina kollegor jämfört med personerna i de 

andra kategorierna? Park menar att över- och underordning skapas genom interaktion 

mellan två heterogena grupper. Att hamna i en position mellan de båda grupperna 

skapar utanförskap. Vad som skiljer de högutbildade på hemmaplan från de övriga 

respondenterna är deras kulturella och sociala kapitaltillgångar. Genom att foga över 

rätt utbildning, kunskap samt tala samma kulturella språk som sina kollegor hamnar 
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de inte i någon heterogen grupp på marginalen (Bourdieu, 1986; Park, 1928). En 

person förklarar: ”jag känner mig väldigt hemma på universitetet, jag skulle inte 

kunna göra något annat (…) att börja sälja kläder eller så skulle vara att ta ett steg 

tillbaka. (…) Jag sa till mig själv, jag vet att jag är kvalificerad, hade jag inte varit 

det hade universitetet aldrig anställt mig.” Med hjälp av sitt kulturella kapital i form 

av utbildning och kännedom gällande det fält hon agerar i skapas en trygghet och ett 

förtroende till sin egen förmåga. En förklaring är att de högutbildade på hemmaplans 

kapital medför att de inte bryter mot de etablerades normer och regler och tillåts 

därför tillhöra den etablerade gruppen: ”relationen till kollegorna har inte blivit 

annorlunda. De märker ingen skillnad. De visste inte ens om det då, utan såg mig 

bara där, så det var inget som någon reflekterade över.”  

 

De gymnasieutbildades tillgångar i form av värdefullt kapital att utnyttja på 

arbetsmarknaden (exempelvis en utbildning eller ett socialt nätverk) är marginellt. 

Därmed verkar de hamnar de i en underordnad position jämfört med de utbildade men 

även gentemot de etablerade, vilket bidrar till att en dubbelunderordning och ett 

utanförskap skapas (Park, 1928). Genom att se sig själva som stigmatiserade skapas 

en misstro till sin egen förmåga: ”självförtroendet får ju alltid sig en släng när man är 

arbetslös och så att nej, nej, nej. Och då börjar man tillslut undra, kommer jag kunna 

jobba överhuvudtaget”. Med detta utanförskap följer dock att en samhörighet och 

gemenskap mellan de avvikande uppstår, där de etablerade ses som en motpart 

(Becker, 1991). Istället för att hitta en gemenskap genom att foga över rätt kapital för 

arbetsmarknaden kan istället åtgärdsprogrammet symbolisera ett slags socialt kapital 

som skapar en samhörighet hos de avvikande En Fas 3-anställd beskriver följande: 

”mellan oss kollegor finns det större respekt och förståelse för varandras situation 

eftersom vi är i samma verklighet men däremot från annan personal kan vi uppleva 

en viss överlägsenhet och en syn som om vi vore mindre vetande.”   

 

För de högutbildade på bortaplan blir situationen mer komplicerad. Genom att ha 

kapitaltillgångar i form av utbildning men samtidigt inte vara i en position där detta 

kapital har något värde hamnar de i ett marginaliserat tillstånd. Med sitt 

utbildningskapital verkar de inte känna en gemenskap med de gymnasieutbildade men 

upplever sig inte heller tillhöra den etablerade gruppen. Placeringen utanför det fält de 
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önskar tillhöra medför att deras kapitalfördelar förloras. Vetskapen om de outnyttjade 

kapitaltillgångarna gör dock att inte heller helt kan hängiva sig till rollen som 

avvikare. ”För jag har ju lång erfarenhet och lång utbildning inom olika, jag har ju 

jobbat med utvecklingsstörda och inom psykiatrin, och det är ju en utbildning jag har 

(…) men man känner ju sig sämre när man inte har något som passar… (…) det 

känns ju jävligt fel att gå ut och jobba heltid och ha den här dåliga ersättningen”.  

 

Identitet 
 
Enligt Park (1928) marginaliseras människor genom att göras till en främling hos de 

positionsbestämda, vilket sedan leder till att en identitetsvårighet skapas. De 

högskoleutbildade på bortaplan står med fötterna i två världar, denna position gör det 

svårare att helt tillskriva sig själv rollen som underordnad till följd av 

åtgärdsprogrammet. Dock identifierar de sig inte heller som överordnade trots sin 

utbildning. Osäkerheten bland de högutbildade på bortaplan över hur de ska 

kategorisera sig skapar problem med att hitta sin sociala identitet (Goffman, 1963). 

Svårigheten för dem att positionsbestämmas tar sig olika uttryck bland mina 

respondenter. De äldre och de med funktionshinder tenderar att lättare hitta 

gemenskap hos sina kollegor i åtgärdsprogrammen och börjar identifiera sig med dem 

och deras utanförskap. ”Det är lättare om man är flera i samma situation för om jag 

kommer och har min praktik i den gruppen för då känns det lite som att man blir, ja, 

att man är lite annorlunda (…) Fas 3, platser för sådana som oss”. För de utan 

funktionshinder upplevs det som svårare att identifiera sig med de i 

åtgärdsprogrammen. Istället verkar det bli viktigt att distansera sig från gruppen 

genom att tydliggöra olikheterna mellan sig och dem, ofta genom att tillskriva dem i 

åtgärdsprogrammen negativa egenskaper- stigmatisera dem: ”Inte att prata illa eller 

så men det är ju som ett vuxendagis och man passas ihop med massa olika sorter. Det 

är ju unga, gamla, det är sjukdomar och det är friska. Det kan ju vara så att man 

känner att man inte passar in bland det”.  

 

För de högutbildade på hemmaplan är situationen annorlunda. Personen som var kvar 

på sin gamla arbetsplats under sin tid i åtgärdsprogrammet har ett socialt kapital att 

stödja sig mot. Genom att sedan tidigare ha resurser och kontakter på arbetsplatsen 
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har hon där en position och identitet vilket gör det lättare att inte börja identifiera sig 

som en person i ett åtgärdsprogram (Goffman, 1963; Bourdieu, 1986). Respondenten 

reflekterar kring hur situationen på arbetsplatsen var efter att hon kommit med i 

åtgärdsprogrammet: ”Nej, man gör precis samma saker, skillnaden är att man inte 

gör allt. (…) Men relationen till chefen eller kollegorna blev ju inte annorlunda för 

det. De märkte ingen skillnad. De visste inte ens om det, de såg mig bara där så det 

var inget som någon reflekterade över”.  

 

Genom att inte bryta mot normer och regler ses därför inte heller de högutbildade på 

hemmaplan som avvikande (Becker, 1991). Det bör dock noteras att inga av de 

högutbildade på hemmaplans åtgärdsprogram innebar några direkta motkrav. För en 

respondent ville snarare arbetsförmedlingen ha kvar personen i programmet trots att 

programdeltagaren eventuellt kunde få pengar någon annan stans ifrån ”de ville inte 

att jag skulle bli fri från dem, jag vet inte varför, jag tror de ville få någon typ av 

bonus och visa att deras program fungerar”. Detta kan tolkas som att det inte 

skapades ett behov varken av att identifiera sig med sin åtgärd eller tydliggöra sitt 

funktionshinder (Becker, 1991). En av de högutbildade på hemmaplan med 

funktionshinder såg snarare lönesubventionen som en motivation för att komma 

tillbaka till arbetet snabbare eftersom hon ville ha tillbaka sin gamla lön. Den 

subventionerade lönen och åtgärdsprogrammet blir inte till en viktig markör att 

förhålla sig till eftersom personerna är trygga med det kapital de besitter. Eftersom 

kapitalet även skapar möjligheter för framtiden. En respondent förklara att hon startat 

ett företag som ett sätt att kunna styra ännu mer över sitt liv: ” Jag är glad för de 

kunskaperna jag har med mig nu, genom det får jag väldigt mycket gratis. Så jag har 

mycket därifrån som ger mig konkurrensfördelar, jag har en utbildning som är högre 

än mina konkurrenter.” 

 

Hos de gymnasieutbildade kretsar identiteten mycket kring det utanförskap och den 

underordning som beskrevs tidigare ”Man är inte anställd på vanligt vis (…), det är 

lätt att få ett dåligt… vad ska jag säga, självförtroende... med just den här 

bidragsdelen för man känner att man anställs för en billig penning och inte för att jag 

är jag.” I enlighet med Goffmans (1963) beskrivning angående stigmatiserades 

osäkerhet kring hur man uppfattas, anser de gymnasieutbildade sig vara 
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stigmatiserade även av omgivningen, genom att de tillskrivs negativa egenskaper. 

”Folk har uttryckt att om du är i Fas 3 då får du skylla dig själv, därför du har inte 

sökt jobb, men det är inte sant (…). Problemet är att om du varit långtidsarbetslös så 

är arbetsgivarna rädda för att anställa dig.”  

 

Upplevelserna som citatet ovan redogör för visar hur den etablerade gruppen bidrar 

till att utanförskapet upprätthålls. De avvikande blir till en homogengrupp där deras 

position i åtgärdsprogrammet blir till en symbol och förklaring till deras 

”försummelse” (Becker, 1991). Att vara beroende av ett åtgärdsprogram ses inte bara 

som en systematisk åtgärd utan ett bidrag till stigmatisering av programdeltagarna 

(SOU 1996:151). Genom att personer i åtgärdsprogram ses som stigmatiserade 

försvåras programdeltagarnas möjlighet att ta sig ur sin situation.  

 

Bland de gymnasieutbildade menar flera att en anställning genom åtgärdsprogram 

minskar chanserna för de gymnasieutbildade att få ett vanligt arbete. ”Jag har varit 

ärlig med att jag är arbetslös, jag uppger det i mitt CV att jag varit arbetslös i 

perioder och så vidare (…), men jag upplever att arbetsgivarna blir rädda att 

anställa för de vet inte varför man är i Fas 3.”  

 

I arbetet med att hitta respondenter visade det sig att skammen kring att förknippas 

med ett åtgärdsprogram var så stor att de inte ens en anonym intervju var tillräckligt 

dold. Även vid aktiva försök att ändra på sin situation sitter stigmat kring åtgärden 

kvar (Goffman, 1963). För flera programdeltagare har detta inneburit en kapitulation 

där man tar till sig positionen som avvikande och låter den styra. För en av deltagarna 

med funktionshinder ses programdeltagandet som den enda utvägen ”det finns för och 

nackdelar man känner sig utnyttjad men man är också glad att man har ett jobb (…) 

jag hade haft jättesvårt att få jobb om jag inte haft det här bidraget.(…) Det är ju en 

stress liksom att man vet att när det här programmets tid är slut vad kommer hände 

med mig då? Om de inte får fortsatt bidrag, kommer jag bli sparkad? (…) Kommer 

jag få fortsätta jobba eller får jag inte fortsätta? Vad händer då, vad har jag då, hur 

ska jag försörja mig då?”  
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Det förefaller som om de gymnasieutbildades egoidentitet har influerats av 

upplevelserna i åtgärdsprogrammen och skapat en identifikation med den sociala 

identitet som deltagandet innebär. På så sätt verkar även förväntningarna och attribut 

som förknippas med personer i åtgärdsprogram upprätthållas. För de högutbildade på 

bortaplan tycks den sociala identiteten snarare vara orsaken till känslan av 

utanförskap eftersom förväntningarna på sin egen roll inte kan uppnås. I vissa fall 

innebär detta att egoidentiteten förändras och att man snarare identifierar sig med de 

lågutbildade än med de högutbildade. För de högutbildade på hemmaplan tycks inte 

den sociala identiteten påverkas på samma sätt som för de övriga typerna. De 

förväntningar och anspråk som skapas av att vara högskoleutbildad blir uppfyllda 

vilket gör att den sociala identiteten kan bibehållas (Goffman, 1963). 

Diskussion 

Åtgärdsprogrammens konsekvenser  
 
För att återgå till den tidigare utformade frågeställningen:  

 Bidrar åtgärdsprogrammen med att minska utanförskapet hos de arbetslösa? 

 Blir det lättare för de arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden genom 

deltagande i ett åtgärdsprogram? 

 Spelar utbildningsbakgrund roll för åtgärdsprogrammens påverkan på 

människor? 

 

Som resultaten ovan visar går det inte att ge enhetliga svar på dessa frågor. Vad man 

kan hävda är att kapitaltillgångar har en avgörande betydelse. Både angående frågan 

om åtgärdsprogrammet minskar utanförskap samt om det blir lättare att ta sig in på 

arbetsmarknaden genom deltagande i åtgärdsprogram. För de högutbildade på 

hemmaplan - med ett användbart kapital för sin arbetsplats fungerar 

åtgärdsprogrammen enligt arbetsförmedlingens förhoppningar. De högutbildade 

verkar inte uppleva något utanförskap samt anser att subventionerna bidragit till en 

plats på arbetsmarknaden. De högutbildade på bortaplan uppfattar däremot inte ett 
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minskat utanförskap - snarare tvärtom. Genom känslan av att besitta oanvändbart 

kapital uppstår ett starkt missnöje kring sin situation. Att arbetet grundar sig på ett 

bidrag anser de vara nedvärderande och skambeläggande i enlighet med Leif Jönsson 

och Björn Söderfeldts teorier kring lönearbetets höga moraliska ställning (SOU 

1996:151). För de högutbildade på bortaplan var det dock svårt att associera sig med 

åtgärdsprogrammen i och med programmens stigmatiserande inverkan. Att vara 

högutbildad och samtidigt tillhöra ett åtgärdsprogram på en oönskad arbetsplats, 

skapar en positions- och identifikationssvårighet (Park, 1928). Åtgärdsprogrammet 

gör att de varken känner gemenskap bland de högutbildade eller bland deltagarna i 

åtgärdsprogrammen- eftersom dessa ses som stigmatiserade. På så sätt hamnar de 

högutbildade på bortaplan i ett utanförskap trots sitt utbildningskapital. 

 

Fördelen hos de högutbildade på bortaplan är dock att kapitalet medför möjligheten 

att se sin situation som förändringsbar. Här fungerar åtgärdsprogrammet som en 

motivering att ta sig vidare eftersom man inte vill tillhöra den stigmatiserade gruppen. 

Dock anser flera att åtgärdsprogrammet försämrat deras chanser på arbetsmarknaden i 

och med det stigmatiserande rykte programmet för med sig (Goffman, 1968; 

Bourdieu, 1986).  

 

Detta gäller dock inte de högutbildade på bortaplan som dessutom är äldre eller har ett 

funktionshinder. För dem upplevs möjligheterna att förändra sin situation som ytterst 

små. Det kapital de har i form av utbildning menar de förloras på grund av deras 

utsatta position. De här personerna tenderar att i motsats till de övriga högutbildade på 

bortaplan gå in i rollen som avvikande. Genom att uppleva sig vara i en låst situation 

på arbetsmarknaden utan några alternativ väljer de att kapitulera och identifiera sig 

med de stigmatiserade och gymnasieutbildade i åtgärdsprogrammen snarare än med 

de högutbildade. För dem blir åtgärdsprogrammet ytterligare ett sätt att skapa ett 

utanförskap och en större distans till arbetsmarknaden (Becker, 1991).  

 

För de gymnasieutbildade på bortaplan verkar åtgärdsprogrammens syfte att minska 

utanförskapet gå förlorat. Till följd av att inte ha någon utbildning att konkurrera med 

på arbetsmarknaden samt att de ofta ser sig själva som utnyttjade, underordnade och 

stigmatiserade. På grund av detta reducerar de sin identitet till åtgärdsprogrammet och 
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sitt utanförskap (Becker, 1991). De flesta (men framförallt de med funktionshinder) 

ser sig själva som inlåsta i sin situation och menar att den subventionerade lönen är 

enda möjlighet till ett arbete. Därmed kan man säga att bidraget de får genom sin 

utsatta position även fungerar som deras mest värdefulla kapital. Dock gör detta 

kapital att de gymnasieutbildade fastnar i bidragssystemet och därav minskar 

möjligheterna att få ett arbete utan åtgärdsprogrammens inblandning.  

 

Bristen på kontroll av åtgärdsprogrammen 
 
Att de i åtgärdsprogrammen använder bidraget som en konkurrensfördel för att få 

jobb är inte något som de i programdeltagarna försöker dölja. Dock vill jag påpeka att 

situationen inte är så enkel som den kan verka. Att de utnyttjar sin position i och med 

åtgärdsprogrammen för att få arbete är både ett av programmens syfte med bidraget 

samt en ofrivillig handling av de i åtgärderna. I likhet med hur Wikman (2002) 

beskriver de tillfälligt anställda på samma sätt innebär programdeltagarnas situation 

försämrade möjligheter på sin arbetsplats. Många av de intervjuade menar att 

arbetsgivarna utnyttjar systemet genom att anställa personer de kan få subventioner 

genom, men åsidosätter motkraven som anställningen innebär. Arbetsgivarna (ska i de 

flesta fall) som motprestation för att de får subventionen se till att arbetet blir anpassat 

för den anställda samt se till att anställningen så fort som möjligt övergår till en 

”vanlig anställning”. Flera av de intervjuade menar dock att arbetsgivarna antingen 

inte tar hänsyn till de anpassningarna som ska göras för att underlätta för den 

anställde eller att programdeltagaren inte får möjlighet att göra alla uppgifterna. Detta 

grundar sig i att arbetsgivaren ska kunna säga att programdeltagaren inte klarar alla 

arbetsuppgifter ännu och är i fortsatt behov av lönesubventionering. På så sätt kan 

arbetsgivaren kunna behålla bidraget för den anställda så länge som möjligt. Vissa 

arbetsgivare väljer att avskeda sina anställda när bidraget minskar för att sedan 

anställa nya personer i åtgärdsprogram. Medan andra skapar arbetsplatser där de 

endast anställer personer i åtgärdsprogram på grund av bidraget.  

 

Denna situation liknar därmed den Anders Wikman beskriver angående människor i 

tillfälliga anställningar. Personerna i åtgärdsprogrammen liksom de i tillfälliga 

anställningar fastnar i en situation där anställningens utformning bidrar till problemet 
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(Wikman, 2002). I intervjuerna för denna studie har respondenterna menat att 

problemet ligger i att ingen tar ansvar för situationen. Arbetsförmedlingen avsäger sig 

ansvaret när åtgärdspersonen fått en anställning och många arbetsgivare vet inte (eller 

väljer att inte veta) att de i åtgärdsprogram ska vara anställda på samma villkor som 

de övriga (med vissa undantag för rehabilitering).  

 

I framtiden? 
 
Situation kring vem som ansvarar för människorna i åtgärdsprogrammen samt hur 

man ska få arbetsgivare att inte utnyttja systemet är något som jag anser behöver 

undersökas mera. Då åtgärdsprogrammen verkar ha en positiv funktion för de 

högutbildade såg det annorlunda ut för de gymnasieutbildade. Här med kommer 

ytterligare förslag på vidare forskning: Hur får man de gymnasieutbildade på 

bortaplan samt de med funktionshinder att också dra nytta av åtgärdsprogrammen? 

Hur får man stigmatiseringen av dessa program att minska?  

 

Ett förslag är att utöka möjligheterna att utbilda sig inom åtgärdsprogrammen. På så 

sätt skulle de gymnasieutbildade få ett kapital som ger dem ett nytt värde på 

arbetsmarknaden. Ett utbildningskapital skulle dessutom kunna bidra till att tron på 

den egna förmågan ökar samtidigt som synen på sig själv som utanför och 

stigmatiserad minskar (liksom den gör för de högutbildade på hemmaplan och till viss 

del för högutbildade på bortaplan). Även för de funktionshindrade med utbildning 

skulle detta kunna skapa möjligheter. Att för vissa få möjlighet att utbilda/utbilda om 

sig till något mer anpassningsbart till deras funktionshinder, skulle eventuellt bidra till 

att de inte på samma sätt behöver identifiera sig med sitt funktionshinder.  

 

Genom att inte godta de gymnasieutbildade och funktionshindrades identifiering med 

sitt avvikande och övergå till att endast se sig som en marginaliserad grupp, kanske 

även åtgärdsprogrammens stigmatisering avtar. På så sätt kanske man också kan börja 

motarbeta den fortsatta uppkomsten av det marginaliserade skikt som Paavo Bergman 

diskuterar.  
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