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Förord 
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kommentarer på texten. Jag vill också tacka rapportseriens redaktör 
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Abstract 
This is a study about an activation scheme in a small Swedish 
municipality and the aim is to understand the scheme with a special 
focus on the participant’s description and experience. Theory on 
recognition and power are applied to analyze the empirical data. The 
scheme has had an intention to motivate and increase self-esteem among 
the participants that often have severe hindrance to enter the labour 
market. However the uneven power positions between staff and 
participants and the very fixed boundary that upholds the positions are 
forces that counteract the aim about motivating and increased self-
esteem. This uneven power position is reinforced by the weak positions 
that unemployed have in the part of the labour market policy that is 
organized by the municipalities as well as in society from a broader point 
of view. The participants describes that they often doesn’t feel 
recognised as unique individuals that has the right both to be alike others 
as well as the right to differ from the norm about the “good citizen”. 
This report calls in to question if it is possible, in a context with very 
weak power positions for participants, to motivate and increase self-
esteem among groups with high thresholds to enter the labour market.
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Sammanfattning 
I denna sammanfattning kommer studiens analytiska utgångspunkter 
kort att presenteras och därefter kommer studiens huvudsakliga resultat 
att redovisas dock utan en utförlig teoretisk analys.  

Studien syftar till att förstå ett kommunalt aktiveringsprojekt i Hörby 
kommun. I detta projekt placeras arbetslösa av både socialtjänsten och 
Arbetsförmedlingen. Vissa av de arbetslösa har ersättning från 
aktivitetsersättning och andra från socialbidrag. Detta projekt är ganska 
typiskt för de projekt som har vuxit fram i de flesta, men inte alla, 
kommuner sedan 1990-talets krisår.  

Denna studie är en av de första svenska studier som fokuserar på 
deltagare och personal i dessa projekt och hur de beskriver och upplever 
verksamheten. Studien fokuserar på två nivåer av det aktuella projektet, 
både vad som händer i det direkta mötet med personalen (en relationell 
nivå) och hur detta kan förstås utifrån deltagarnas position som 
arbetslösa (en strukturell nivå). Teoretiskt utgår analysen från erkännande 
och makt. På strukturell nivå används erkännandets politik och ett 
strukturellt maktperspektiv som teoretiska utgångspunkter. På relationell 
nivå analyseras materialet utifrån teori om erkännande och ett relationellt 
maktperspektiv. 

I studien framkommer hur personalen i projektet betonar det 
individualiserade arbetssättet som de menar kännetecknar verksamheten. 
Deltagarna är däremot negativa utifrån en kritik om att de inte behandlas 
som unika individer, även om det finns undantag. Det är naturligtvis 
problematiskt att deltagarna inte upplever sig erkända för sina förmågor 
och sitt sätt att vara. Deltagarnas rätt till delaktighet kan ifrågasättas men 
bristen på erkännande påverkar även deras handlingsförmåga negativt.  
Ett sätt att förstå bristen på erkännande är den betydande 
maktojämlikhet som finns mellan personal och deltagare och den brist på 
konstruktiv kommunikation som denna ojämlikhet skapar. Ett sätt som 
makten upprätthålls på är genom de tydliga gränser som finns mellan 
personalen och deltagarna i det aktuella projektet.  

Gränserna ses som väsentliga av personalen utifrån att de ska orka 
upprätthålla engagemanget för deltagarna. Exempel på sådana gränser är 
eget kafferum och toaletter. Deltagarna efterlyser att personalen är mer 
närvarande och att de ska erkänna dem som unika individer. För 
deltagarna blir gränserna ett sätt för personalen att upprätthålla distans 
och makt gentemot deltagarna som därigenom känner sig missaktade. De 
tydliga gränser som finns kan dock förstås på olika sätt. De kan också ses 
som ett sätt att visa tillit för deltagarna och deras förmåga att agera utan 
att vara ständigt kontrollerade av personalen. 
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Motivation är ett väsentligt begrepp i den aktuella verksamheten. 
Personalen menar att de flesta deltagare är motiverade till att vara på U-
06. Deltagarna är dock tvingade att vara där då deras mest grundläggande 
behov av mat och hyra villkoras med närvaro. Deltagarna uttryckte 
känslor av tristess och meningslöshet inför verksamheten. Flera var 
positiva till att delta i verksamheten men ville då tillbringa färre timmar 
där.  

Den asymmetriska relationen mellan deltagare och personal är 
väsentlig för att förstå verksamheten och relationen mellan deltagare och 
personal. I denna maktojämlikhet blir erkännandet av deltagarna som 
unika individer något som personalen kan villkora och därigenom 
använder för att disciplinera deltagarna. Det finns dock motstånd mot 
makten från deltagarnas sida exempelvis genom att de spelar patiens eller 
surfar på nätet när de förväntas söka arbete. Den ojämlika relationen i 
projektet konstitueras av maktlösheten hos kategorier som 
socialbidragstagare och långtidsarbetslösa gentemot de myndigheter som 
kontrollerar deras försörjning. 

Projektet och därigenom både personal och deltagare är fast i en 
struktur som både påverkas av en relationell och strukturell nivå av 
erkännande och makt. Denna struktur verkar tvingande på båda dessa 
kategorier. Vad består då denna struktur av och hur påverkas kommunal 
arbetsmarknadspolitik av den? Nedan presenteras fyra strukturer som 
verkar i det aktuella projektet: 
 
1. Organiseringen av kommunal arbetsmarknadspolitik kännetecknas av 
luddiga strukturer där projekt kommer och går. Denna ”flexibilitet” är 
dock inte främst en anpassning till en föränderlig arbetsmarknad. Den 
kommunala arbetsmarknadspolitiken är ganska opåverkad av 
konjunkturväxling. Denna utveckling drivs mer av finansieringen av den 
kommunala arbetsmarknadspolitiken genom olika projektstöd, som 
exempelvis ESF-rådet eller Länsstyrelsen. Detta gör att organiseringen 
blir ryckig och kortsiktig. Detta påverkar innehållet i kommunal 
arbetsmarknadspolitik i mycket hög grad. Projektet startas med otydliga 
mål, bristande system för uppföljning, oklart huvudmannaskap och ett 
luddigt innehåll. 
 
2. För den som vill organisera en kommunal arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd finns det lite eller ingen kunskap om vad som fungerar (Giertz 
2004). Konsekvensen är att vi tvingar folk att delta i verksamheter som vi 
inte vet fungerar i bemärkelsen att människor får arbete eller blir 
självförsörjande. Det är rimligt att tänka sig att det finns verksamheter 
som ökar chanserna till självförsörjning, sådana som inte ger några 
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effekter och sådana som minskar chanserna. Problemet är att vi inte vet 
vilka som är vilka. Det betyder också att vi inte vet om det aktuella 
aktiveringsprojektet ökar, minskar eller inte har några effekter på 
deltagarnas grad av självförsörjning. 
 
3. I deltagargruppen finns det människor som inte har mycket 
gemensamt förutom att de alla aktiveras i en kommunal verksamhet. 
Detta finns det en god medvetenhet om bland personalen vilket också 
syns i projektplanens formuleringar om individuellt anpassade och 
skräddarsydda insatser. Trots detta är individualisering svårt att 
genomföra i praktiken. Deltagarna hanteras och ser sig själva främst som 
tillhörande kategorier, inte som individer. Svårigheterna att 
individualisera gäller socialtjänsten i stort. För att passa in människor i 
våra system kategoriserar vi dem på olika sätt som stämmer med de 
insatser som finns tillhands. Deltagarna beskriver en verksamhet där alla 
gör ungefär samma sak, även om det finns tydliga inslag av 
individualisering när det gäller tolkningen av vissa regler.  
 
4. Gränserna mellan personal och deltagare inom projektet försvårar 
dialog och skapar makt och motmakt. Gränserna är en naturlig 
konsekvens av att deltagarna tvingas att närvara. Arbetstvång och krav 
på motprestationer är en del i socialbidragshandläggningen i många 
kommuner. Detta tvång är en del av den kommunala 
arbetsmarknadspolitikens karaktäristik och medför troligen att deltagarna 
aldrig kommer vara helt välvilligt inställda till verksamheten. Att ge 
deltagarna verkligt inflytande över verksamheten vore att ge och visa 
respekt för deltagarnas resurser och skulle troligen kunna kompensera en 
del av det negativa som tvånget innebär. Vidare skulle det troligen kunna 
väcka mer motivation hos deltagarna att medverka i verksamheten och 
dess mål. Den ensidiga koncentrationen av makt hos personalen och 
kommunen gör också att verksamheten kan fortgå oavsett vad deltagarna 
tycker. Vore det frivilligt att delta i verksamheten skulle den tvingas att 
anpassa sig till deltagarnas behov.  

 
Dessa strukturer är svåra att bryta för både personal och deltagare men 
troligen också för kommunala beslutsfattare. Utifrån resultatet i denna 
studie kan den kommunala arbetsmarknadspolitikens potential att stärka 
människors handlingsförmåga och motivation delvis ses i ett 
motsatsförhållande till de strukturer som verkar inom det aktuella 
projektet. Å ena sidan ska de disciplineras med exempelvis närvaroplikt 
och övervakning. Å andra sidan ska deras motivation och 
handlingsförmåga stärkas. 
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1. Inledning 
Arbetsmarknadspolitik har sedan andra världskriget varit en i huvudsak 
statlig angelägenhet. Kommunernas roll har främst varit att tillhandahålla 
olika former av platser för arbetslösa, såsom beredskapsarbete. Detta 
ändrades under och efter 1990-talets krisår. Kommunerna började 
organisera egna arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I denna studie ska en 
kommunal arbetsmarknadsåtgärd studeras. Studien bygger främst på hur 
personal och deltagare beskriver den aktuella arbetsmarknadsåtgärden.  

Verksamheten sker i ett kommunalt sammanhang med nära 
kopplingar till socialbidragshandläggning som bland annat kännetecknas 
av behovsprövning och arbetskrav. I den studerade verksamheten har 
man dock lagt ner mycket möda på att skapa motivation och ett 
individuellt anpassat stöd för deltagarna, främst genom att erbjuda 
”jobbcoachning”. Studien fokuserar på två nivåer. Dels en strukturell 
nivå som behandlar hur samhällets strukturer verkar i detta projekt. Dels 
hur relationerna mellan personal och deltagare tar form utifrån dessa 
strukturer. Det är med dessa utgångspunkter som vi vänder blicken mot 
ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt i en liten skånsk kommun. 

Arbetsmarknadspolitiken är en del av ett välfärdsstatligt politikpaket 
som anses vara inkluderande och skyddande oss alla, eller åtminstone de 
flesta av oss, från vaggan till graven. Sedan nittonhundratalets början har 
staten tagit allt mer ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Ett skäl som 
lanserades var att den kommunala fattigvården ansågs vara för 
stigmatiserande för arbetslösa arbetare och fattigvårdens 
arbetsmarknadskoppling ifrågasattes (Rothstein 1995). 
Arbetsmarknadspolitiken förstatligades och sammanfogades med den 
ekonomiska politiken och välfärdspolitiken i stort. Denna utveckling 
fortsatte till 1990-talets mitt. Vid den tiden började Sveriges kommuner 
allt mer engagera sig i arbetsmarknadspolitik och bygga upp 
organisationer för kommunal arbetsmarknadspolitik. Denna utveckling 
har analyserats av flera forskare. Forskare har exempelvis studerat 
implementeringen av kommunal aktivering (Thoren 2008), dess effekter 
(Giertz 2004; 2007), dess framväxt (Ulmestig 2007) och dess utbredning 
(Salonen och Ulmestig 2004). Med några undantag (Hedblom 2004; 
Blomberg et al 2006) har vi dock varit dåliga med att fråga deltagarna i 
aktiveringsprojekten om hur de upplever sitt deltagande. Denna studie 
fokusera på hur arbetslösa som befinner sig i ett kommunalt 
aktiveringsprojekt beskriver den arbetsmarknadspolitik de möter. Detta 
fokus är intressant utifrån två skäl.  

För det första är det rimligt att vi forskare frågar de arbetslösa som 
deltar för att också få med denna kunskap när vi analyserar aktivering. I 
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längden blir det inte respektfullt gentemot de arbetslösa inom kommunal 
arbetsmarknadspolitik att inte beforska denna aspekt.  

Det andra skälet är att det verkar finnas ett samband mellan hur 
arbetslösa upplever sin situation och hur effektiva olika åtgärder är i 
bemärkelsen att människor får arbete (Hasluck & Green 2007). 
Arbetslösa som känner sig erkända och som är positivt inställda till de 
projekt som de deltar i verkar snabbare bli självförsörjande.  

Det finns alltså goda skäl att fråga deltagare i aktiveringprojekt om 
hur de upplever kommunal arbetsmarknadspolitik. Dennas studie har 
dock inget entydigt brukarperspektiv. Istället belyses både kommunens/ 
personalens och deltagarnas bild av projektet. Det studerade projektet 
heter U-061 och ligger i Hörby kommun. 
1.1 Hörby och dess socialbidragshandläggning. 

I denna studie analyseras ett kommunalt aktiveringsprojekt som erbjuds 
främst långtidsarbetslösa och arbetslösa socialbidragstagare. Vissa av de 
arbetslösa har aktivitetsstöd2, andra som inte beviljas ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen är hänvisade till socialbidrag3. Det aktuella 
aktiveringsprojektet är en insats som beviljas arbetslösa i marginalen på 
våra välfärdssystem, såsom långtidsarbetslösa och arbetslösa 
socialbidragstagare. 

Hörby kommun ligger i mellersta Skåne och har cirka 14 500 invånare 
(SCB 2007). Invånarantalet stiger om än försiktigt. Kommunen är en 
utpendlingskommun där ungefär 2 500 kommuninvånare arbetar utanför 
kommunen, främst i Lund, Malmö, Eslöv och Höör. Åldersstrukturen i 
Hörby följer väl riksgenomsnittet. Hörby kommun har en låg 
utbildningsnivå där antalet invånare med eftergymnasial utbildning bara 
är strax över hälften av genomsnittet i länet och riket. Andelen av 
befolkningen med förvärvsarbete ligger däremot på genomsnittet i länet 
och riket. I jämförelse med riket har kommunen en låg andel 
arbetstillfällen inom offentlig förvaltning, finansiell verksamhet samt 
personliga och kulturella tjänster men en högre andel inom byggindustri 
och jordbruk och skogsbruk.  

Både medel- och medianinkomsten i kommunen ligger något under 
riksgenomsnitt, så även den kommunala skattesatsen (SCB 2007). 

                                                           
1 Namnet U-06 syftar på att projektet främst riktades till ungdomar och att det inleddes 
2006. 
2 En ersättning som lämnas till de arbetssökande som deltar i något av de nationella 
arbetsmarknadspolitiska programmen (AMS Faktablad, aktivitetsstöd).  
3 I denna studie har jag valt att benämna ekonomiskt bistånd som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap §1 som socialbidrag. Anledningen är att respondenterna 
benämner detta som socialbidrag. 
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Kostnaderna för kommunal service följer ungefär genomsnittet i riket. 
Det är något ovanligare med barn och föräldrar som är födda utomlands 
i Hörby kommun jämfört med riksgenomsnittet. Hörby kommun styrs 
av de fyra borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet (www. 
Horby.se). 

Hörby kommuns kostnader för socialbidrag (räknat per 
kommuninvånare) är under 2006 nittiofyra procent av medelkostnaden i 
Skåne län (SCB 2007). När det gäller kommunens utgifter samma år för 
arbetsmarknadspolitik satsar kommunen 72 procent av medelkostnaden i 
länet (SCB 2007). Utifrån kommunens egen socialbidragsstatistik från 
september 2007 framkommer att det finns 139 sökande och 30 
medsökande (hushållsmedlemmar). Av dessa anges arbetsmarknadsskäl 
som orsak till socialbidragstagandet hos 44 sökande och 7 medsökande, 
alltså tillsammans strax under en tredjedel. Av de 44 sökande 
socialbidragstagarna är 25 på U-06, 13 anges som arbetssökande, 3 anges 
ha arbete och 3 är inom en nationell arbetsmarknadsåtgärd. 

I projektbeskrivningen för U-06 framkommer att alla personer inom 
målgruppen skall börja i projektet dagen efter ansökan om socialbidrag. 
Även om det är lite otydligt vilka som ingår i målgruppen är det främst 
arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år samt arbetslösa över 50 år som 
nämns i direktiven. Det finns också formuleringar om att U-06 främst 
riktas till dem som kan förväntas ha eller har det svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden.  
1.2 Syfte och frågeställningar 

I inledningen beskrevs vikten av att fråga de arbetslösa om hur de 
upplever kommunal arbetsmarknadspolitik. För att deltagarnas 
berättelser ska bli meningsfulla bör dessa analyseras teoretiskt och förstås 
i ett sammanhang. Denna förståelse analyseras utifrån både vad som 
händer i det direkta mötet med personalen (en relationell nivå) och hur 
detta kan förstås utifrån deltagarnas position på arbetsmarknaden som 
arbetslösa (en strukturell nivå).  

På en relationell nivå är deltagarna i ett tydligt underläge gentemot de 
tjänstemän som kontrollerar både deras försörjning och resurser för att 
bryta deras arbetslöshet (se exempelvis Thorén 2008). Relationen med 
tjänstemännen blir alltså väsentlig i denna studie. Relationer i detta 
sammanhang handlar om exempelvis bemötande, interaktion och 
metoder som personalen använder i arbetet. I denna studie fokuseras på 
deltagarnas beskrivningar utifrån deras position som deltagare i ett 
kommunalt arbetsmarknadsprojekt. Hur hanterar deltagarna underläget 
de har gentemot personalen? Hur beskrivs verksamheten av personalen i 
relation till deltagarnas beskrivningar. 
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På en strukturell nivå riktar sig kommunala aktiveringsprojekt till de 
arbetslösa som står längst ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna i 
kommunala aktiveringsprojekt är ofta i en utsatt försörjningssituation. 
Vissa av deltagarna har socialbidrag och andra har aktivitetsstöd. 
Analysen på relationell nivå blir begriplig i förhållande till en strukturell 
nivå där denna grupp befinner sig i en sårbar position i samhället. 

Analysen utgår från två teoretiska begrepp, makt och erkännande.  
I alla former av insatser när en kategori av människor behöver 

resurser av en annan kategori som kontrollerar dem, finns makten 
närvarande (Skau 2001). I detta fall handlar det om människor som går 
till ett arbetsmarknadsprojekt för att få försörjning och där träffar 
tjänstemän som har stor påverkan på huruvida denna försörjning 
utbetalas eller ej (Thorén 2008: Hedblom 2004). Detta gör att när 
interventioner gentemot arbetslösa inom kommunal 
arbetsmarknadspolitik ska studeras blir ojämlikheten i makt uppenbar. 
Det gäller både den makt som kan benämnas som strukturell och handlar 
om den position de arbetslösa har inom kommunal 
arbetsmarknadspolitik och i samhället i stort. Makt kan också benämnas 
som relationell och som handlar om relationen mellan de arbetslösa och 
personalen inom kommunala aktiveringsprojekt. 

Maktbegreppet har ett tydligt släktskap med erkännande. Även 
erkännande som teoretiskt begrepp har en relationell och en strukturell 
nivå (Taylor 1994).  

På strukturell nivå handlar erkännade om att olika kategorier av 
människor får eller undandras erkännade utifrån tillhörigheten i en viss 
kategori. I denna studie blir detta en fråga om huruvida människor 
erkänns utifrån att de är arbetslösa och har en specifik position inom 
välfärdssystemet som socialbidragstagare eller som långtidsarbetslösa 
som uppbär ersättning från Försäkringskassan (aktivitetstöd). På en 
relationell nivå handlar erkännandet om att deltagarna erkänns som 
kompetenta och unika individer i relationen med personalen i det 
kommunala aktiveringsprojektet. 

Denna studie analyserar också personalens beskrivning av kommunal 
arbetsmarknadspolitik. Då det är personalen som har handlingsutrymmet 
att, åtminstone till viss del, påverka det faktiska innehållet i verksamheten 
är det rimligt att deras perspektiv också analyseras för att nå en djupare 
förståelse.  

Syftet med denna studie är att förstå ett kommunalt 
aktiveringsprojekt, utifrån teorier om makt och erkännande, med 
speciellt fokus på deltagarnas upplevelse. Även personalens beskrivning 
och upplevelse av verksamheten kommer att analyseras i studien. 

För att nå syftet har tre frågeställningar formulerats:  
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(i) Hur kan deltagarna situation förstås av att de på strukturell nivå tillhör 
en grupp arbetslösa med en svag position på arbetsmarknaden och i 
förhållande till försörjningssystemen? 
 
(ii) Vilka uttryck tar denna position i relationen mellan personalen och 
deltagarna? 
 
(iii) Hur utförs makt inom det aktuella projektet och hur hanterar 
deltagarna och personalen detta? 

 
Inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken finns två delvis 
motstridiga förståelser av detta politikområde, även om dessa är långt 
ifrån entydiga. Forskningen i socialt arbete betonar i huvudsak en ganska 
tveksam syn som bland annat betonar deltagarnas svaga position utifrån 
en välfärdsstatlig och medborglig rättviseaspekt. I det sociala arbetets 
praktik i kommunerna finns en annan självförståelse som betonar 
politikområdets potential att förbättra deltagarnas position på 
arbetsmarknaden. Bägge dessa bilder är i någon mån ”sanna”.  

Även om jag kan sägas företräda den förstnämnda förståelsen av 
kommunal arbetsmarknadspolitik vill jag lyfta upp och redovisa även 
praktikens förståelse. Denna studie är ett sätt att till viss del bryta med 
båda dessa förståelser genom att separera redovisningen av personalens 
och deltagarnas beskrivningar, för att därigenom tydliggöra att det 
aktuella projektet kan förstås på olika sätt.  

Ett annat sätt att förhålla sig till de två bilderna är att applicera en 
teoribildning som inte tidigare har används inom forskning på svensk 
arbetsmarknadspolitik. I redovisningen och analysen betonas, med hjälp 
av teorin, relationen mellan två kategorier. Inte mellan maktfullkomliga 
socialarbetare med onda avsikter och försvarslösa deltagare, utan två 
kategorier som utifrån sin förståelse av projektet agerar och skapar 
mening i en komplex social situation. Som en konsekvens av de 
teoretiska ambitionerna används teoretiska begrepp som kan uppfattas 
som starka av läsaren exempelvis förnedring och missaktning4. Dessa 
begrepp ska dock förstås som just teoretiska begrepp, inte som absoluta 
utsagor om verksamheten. 
 

                                                           
4 Honneth (2003) använder begreppet kränkning. Jag har dock, som föreslås av 
Heidegren (2009), istället valt begreppet missaktning, då kränkning utifrån en 
vardagsförståelse är ett mycket värdeladdat ord. 
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1.3 Studiens disposition 

Detta kapitel följs av genomförande och metod där tillvägagångssätt och 
metodologiska utgångspunkter redovisas och diskuteras. Därefter 
kommer ett bakgrundskapitel där framväxten av arbetsmarknadspolitik, 
arbetslinjen och kommunal arbetsmarknadspolitik beskrivs. På detta 
följer en teoretisk ram som tar sin utgångspunkt i makt och erkännande. 
Detta följs av fem empiriska kapitel där empirin redovisas, analyseras och 
diskuteras. På detta följer en sammanfattande analys där studiens resultat 
analyseras på ett sammanhållet sätt utifrån den teoretiska ramen. Detta 
kapitel avslutas med ett avsnitt om hur kommunal arbetsmarknadspolitik 
kan förstås i Hörby. Rapporten avslutas med en slutdiskussion. 
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2 Genomförande och metod 
I kapitlet beskrivs, diskuteras och problematiseras genomförandet och de 
metodologiska utgångspunkterna i studien. 
2.1 Genomförande 

Studien bygger främst på intervjuer med deltagarna i projektet U-06. 
Som komplement till intervjuerna har observationer, samtal och en 
gruppintervju med personalen på U-06 genomförts. Diverse 
dokumentation, såsom projektbeskrivning och även arbetsmaterial som 
används av deltagarna, har också analyserats.  Även ett statistiskt material 
som beskriver omfattningen på socialbidragshandläggningen i 
kommunen under september 2007 har använts. Syftet med det 
sistnämnda materialet har varit att använda det som bakgrundsmaterial.  

I början av 2007 kontaktade representanter för Hörby kommun 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete (Ivosa) vid Växjö 
universitet. Hörby kommun ville utvärdera ett kommunalt 
arbetsmarknadsprojekt vid namn U-06. Ett avtal skrevs där en 
utvärdering skulle skrivas för att skickas in till ESF-rådet, vilket också 
gjordes (se Ulmestig 2008).5 Denna studie bygger på det empiriska 
material som samlades in vid utvärderingen. 

Materialet samlades in i samband med att projektet skulle avslutas. 
Studien genomfördes under en turbulent period. U-06 fortgick när det 
empiriska materialet var insamlat men man skulle lämna lokalerna utan 
att det var klart med nya. Varken deltagare eller personal visste speciellt 
mycket om framtiden och var de skulle placeras. Detta medförde att 
både deltagarna och personalen kände oro inför framtiden.   

Undersökningsperioden präglades också av sjunkande arbetslöshetstal 
och förändrade regler inom arbetsmarknadspolitiken, med exempelvis 
sänkta ersättningsnivåer. Det är naturligtvis inte möjligt att helt förstå 
hur detta har påverkat den studerade verksamheten men det är rimligt att 
anta att det har påverkat. Studien fokuserar alltså U-06 i ett specifikt 
skede och i en specifik arbetsmarknadspolitisk kontext.  

Jag har också gjort en tydlig avgränsning genom att inte inkludera 
politiker, chefer eller socialbidragshandläggare i studien. Anledningen till 
denna avgränsning var att det finns, som diskuterats i inledningen, i 
jämförelse ganska mycket forskning om hur chefer och handläggare 
förstår var de gör inom kommunal arbetsmarknadspolitik i jämförelse 

                                                           
5 Ivosa erhöll av Hörby kommun 100 000 kr för detta uppdrag. Avtalet reglerade också 
att författaren äger rätten till att använda det empiriska materialet. Under hela 
utvärderingen var det tydligt att det empiriska materialet skulle användas i ytterligare 
studier. 
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med studier som fokuserar på de arbetslösa och deras upplevelse. 
Anledning till att inte inkludera politiker är att den påverkan de har över 
det aktuella projektet i högsta grad är osynlig. Detta är i och för sig 
intressant men det är en annan studie med ett annat syfte. 
2.2 Intervjuer 

Det är viktigt att vara väl förberedd inför en intervju genom en 
genomtänkt frågeguide (Krag Jacobsen 1993; Kvale 1997). Intervjuerna 
kan beskrivas som semistrukturerade (se Robson 2002). Frågorna är 
bestämda i förväg men ordning och sättet att formulera dem kan 
anpassas efter situationen. Det finns även en öppenhet för att lägga till 
ytterligare frågor. Min frågeguide bestod av ett antal teman och frågor till 
dessa teman samt bakgrundsfrågor om exempelvis kön, ålder, erfarenhet 
av arbetsmarknaden och längd på arbetslösheten. Under intervjuerna har 
jag låtit intervjupersonerna styra samtalet och använt frågeguiden för att 
kontrollera att alla mina teman och frågor har täckts av. Valet av detta 
sätt att genomföra intervjuerna har möjliggjort en balans mellan att få 
svar på de frågor som jag har haft men samtidigt vara öppen för andra 
aspekter som intervjupersonerna har betonat eller velat berätta om. 

Telefonintervjuerna har dokumenterats skriftligt under och efter 
intervjuerna. De intervjuer som är gjorda med intervjupersonerna fysiskt 
närvarande samt gruppintervjun med personalen har spelats in och 
transkriberats i sin helhet. 

Urvalet av intervjupersoner gjordes slumpmässigt utifrån en lista på 
deltagare som skulle medverka på U-06. Jag skickade ett brev där jag 
presenterade mig och mitt ärende på U-06. Personalen gav sedan detta 
brev till deltagarna och frågade om de accepterade att skrivas upp med 
namn och telefonnummer på listan. Alla deltagare som påbörjade 
introduktionsveckorna efter sommaren 2007 accepterade att stå på listan. 
Jag kontaktade sedan intervjupersonerna och frågade om jag fick 
genomföra en telefonintervju med dem.  

Jag genomförde 6 telefonintervjuer med deltagarna innan 
introduktionsveckorna påbörjades. Jag gjorde också två intervjuer med 
deltagare under andra veckan på introduktionsveckorna. Jag gjorde 
därefter 5 intervjuer med deltagare som jag hade telefonintervjuat innan 
introduktionsveckorna. Anledningen var att jag ursprungligen hade en 
tanke om att mer betona dessa veckor. Som studien utvecklades fick 
denna aspekt stryka på foten. Under de inledande telefonintervjuerna 
talade deltagarna om andra aspekter, exempelvis makt, som jag ansåg var 
mer angelägna att lyfta fram. 

Personalens bild av U-06 bygger främst på en gruppintervju som 
gjordes i slutet av empiriinsamlingen samt på observationerna och på de 
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många informella diskussioner som jag har haft med olika personer i 
personalgruppen. Min fältperiod var mellan slutet av augusti till mitten 
av oktober 2007. Tanken med att placera gruppintervju i slutet av 
insamlingen var att det gav en god möjlighet att diskutera en del av det 
som jag hade sett under min tid på U-06.  
2.3 Observationer 

Jag deltog i verksamheten under fyra arbetsdagar. Under dessa dagar 
observerade jag verksamheten och förde också många samtal med 
deltagarna och personalen, både individuellt och i grupp.  

Det är inte helt okomplicerat att komma till en verksamhet som är 
sluten och där alla personer i lokalen tillhör någon av kategorierna 
deltagare eller personal. Den som ändå gör det får lätt rollen av 
”främligen” som trotsar uppdelningen mellan vi och dom (Bauman 
1992:69). Främlingen stör harmonin och tryggheten i ett socialt 
sammanhang. Detta kan upplevas som obehagligt. Det är samtidigt en 
möjlighet för forskaren att ställa frågor om det självklara och få 
uttömmande svar då man som ”främling” inte kan förväntas förstå hur 
det fungerar på U-06. 

Jag hade tidigare skrivit ett brev som hade lämnats till en del av 
deltagarna och som hade satts upp på anslagstavlan. Trots detta hade de 
flesta deltagare en ganska vag bild av vad jag gjorde där. Jag fick intrycket 
av att vissa deltagare fann det obehagligt med min närvaro. Jag undvek 
att närma mig dessa. De flesta deltagare var dock talföra och i många fall 
mycket positiva till att tala med mig. 

Mitt intryck är att personalen har varit positiv till min närvaro och jag 
hade träffat hela personalgruppen när observationerna inleddes för att 
presentera studien och vad deras deltagande innebär. 

Även om observationerna har varit begränsade har de givit mig ett 
värdefullt empiriskt material. May (2001) menar att observationer ger en 
mycket god förståelse av den sociala verkligheten som man studerar. 
Dels har observationerna givit mig relevanta frågor att diskutera under 
intervjuerna och dels har jag uppmärksammat aspekter som är viktiga för 
analysen. Observationerna har alltså fungerat både som ett självständigt 
empiriskt material och som ett sätt att hitta relevanta frågor till 
intervjupersonerna.  

Det finns dock alltid en risk för att människor bara visar upp de 
beteenden som de vill att utomstående ska se (Eneroth 1984: Johanson 
& Joslyn 1995). Personalen menade att detta var en av anledningarna till 
att deltagarna är kritiska till delar av verksamheten. Som forskare är det 
omöjligt att helt förstå vilken effekt ens närvaro har och vilka 
konsekvenser denna får. Min tolkning är att deltagarna lyfte fram 
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negativa aspekter av verksamheten på grund av min närvaro, då någon 
frågade dem om dessa aspekter och lyssnade på dem utan att försvara 
verksamheten. Däremot är det inte min tolkning att dessa aspekter 
fabricerades eller på något annat sätt medvetet förvrängdes.  
2.4 Forskningsetiska och analytiska utgångspunkter 

De forskningsetiska principerna har varit viktiga när denna studie har 
planerats och genomförts (Grönemo 2006:28; Pettersson 1994). Vid alla 
intervjuer med deltagarna har jag informerat om och utlovat anonymitet. 
Jag har också informerat om att allt deltagande är helt frivilligt och att de 
när som helst under intervjun har möjlighet att avbryta intervjun utan att 
detta ifrågasätts. Det empiriska materialet har och skall hanteras på ett 
betryggande sätt som minimerar risken för obehörig insyn (se Herméren 
2007). Jag har också valt att redovisa intervjupersonerna bland deltagarna 
så att ingen kan identifieras. 

Analysen bygger på att människor bara kan förstås i sin kontext. Jag 
har genom dokumenten och observationerna kunnat skapa mig en egen 
bild av verksamheten. Denna bild har varit väsentlig i analysen av det 
empiriska materialet. Ganska tidigt under studiens gång var det tydligt att 
det fanns en tydlig och skarp skillnad mellan hur verksamheten beskrivs 
å ena sidan av personalen och de offentliga dokumenten, å andra sidan 
av deltagarna. Detta har resulterat i att jag har tvingats att arbeta med två 
parallella empiriska bilder. Dels den kritiska bilden som deltagarna lyfter 
upp och dels den mer positiva som personalen ger uttryck för. Båda 
bilderna har, utan att utesluta varandra, en tydlig empirisk grund.  

Jag har valt att nämna Hörby kommun och att namnge U-06. Detta 
trots att det finns en risk att enskilda tjänstemän kan identifieras och 
eventuellt känna sig utpekade. Jag har dock inte redovisat vilka enskilda 
tjänstemän som utsagorna kommer ifrån eller någon av respondenternas 
kritik mot enskilda tjänstemän, trots att deras kritik delvis vände sig 
gentemot speciella personer i personalgruppen. Det finns ett undantag i 
denna rapport och det är på ett ställe när jag anger att projektledaren 
lyssnade på deltagarnas kritik. Detta kan dock inte vara till men för 
denna person. Genom mitt sätt att redovisa mitt empiriska material är 
det inte möjligt att identifiera deltagarna, varken för personal, deltagare 
eller andra läsare. Alla speciella kännetecken som arbetshinder, 
bostadsort och tidigare arbetserfarenhet har anonymiserats. 

Jag menar att anonymisering är något som ska användas när 
respondenter riskerar att hamna i en negativ situation, vilket jag inte 
bedömer att personalen gör. Anonymisering gör oundvikligen att 
resultaten blir mindre trovärdiga då en läsares förmåga att bedöma 
trovärdigheten minskar. Denna studie studerar vad tjänstemän gör på 
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arbetstid i en lagstyrd verksamhet och med offentliga medel. Varje 
tjänsteman i samma situation bör acceptera att detta studeras. Jag har 
varit väldigt tydlig från första kontakten med att detta material kommer 
att publiceras och ingen av tjänstemännen har givit uttryck för att detta 
har varit ett problem. Det finns en risk för att detta har inneburit att 
tjänstemän har valt att hålla inne med information men om så är fallet 
har jag helt missat tecken på detta. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel kommer inledningsvis den kommunala 
arbetsmarknadspolitikens historia att beskrivas. Därefter följer ett avsnitt 
om arbetslinjen. Avslutningsvis kommer en kort genomgång av det 
aktuella kunskapsläget angående kommunal arbetsmarknadspolitik i 
Sverige.  
3.1 Framväxten av arbetsmarknadspolitik i Sverige 

Den kommunala arbetsmarknadspolitiken kan bara förstås i förhållande 
till den nationella politiken och i förhållande till sin historia (Ulmestig 
2007). Som kort beskrevs i inledningen retirerar den nationella 
arbetsmarknadspolitiken under 1990-talet. Många kommuner, liksom 
Hörby, väljer då att bygga upp egna arbetsmarknadspolitiska 
verksamheter. 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken har varit mycket framgångsrik 
under efterkrigstiden (Lindwall 2004; Lindvert 2006). Från tiden efter 
andra världskriget fram till början av 1990-talet hade Sverige en mycket 
låg arbetslöshet. Detta förändrades när Sverige drabbades av en 
ekonomisk kris och arbetslösheten steg kraftigt. Den tidigare så 
framgångsrika arbetsmarknadspolitiken ifrågasattes av exempelvis 
ekonomer, politiker och arbetsgivarorganisationer. Förändringen sker 
utan tydliga policyförändringar eller lagändringar. Undantaget är en 
förändring av Socialtjänstlagen 1998 som ökar kommunernas möjligheter 
att aktivera arbetslösa socialbidragstagare. Kommunerna ökar sitt 
engagemang inom arbetsmarknadspolitiken under och precis efter krisen 
(Ulmestig 2007). Två kommuner av tio hade en speciell 
arbetsmarknadsenhet 1995, vilket 1998 hade ökat till sju av tio (Svenska 
kommunförbundet 1999). 

Den nationella arbetsmarknadspolitiken är en del av ett 
universalistiskt välfärdssystem (Salonen 2000). Politikområdet präglas av 
generösa ersättningsnivåer vid arbetslöshet genom 
arbetslöshetsförsäkring men också tydliga krav på aktivitet hos de 
arbetslösa under parollen ”arbetslinjen”. För att en person ska få rätt till 
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen finns det regler som hindrar 
dem som inte har arbetat tillräckligt att få ersättning. Dessa arbetslösa 
hänvisas till det kommunala behovsprövade socialbidraget.  

I början av 2000-talet har vi en arbetsmarknadspolitik som kan sägas 
ha differentierats i två delar, en nationell för de med försörjning från 
arbetslöshetskassorna eller andra nationella system och en kommunal för 
de arbetslösa med socialbidrag. De arbetslösas försörjning används som 
ett sorteringsinstrument som påverkar vilken arbetsmarknadspolitik som 
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erbjuds. Sveriges kommuner har också börjat organisera egna 
arbetsmarknadsåtgärder. Så var inte fallet i slutet på 1980-talet. Gränsen 
mellan stat och kommun har förändrats inom arbetsmarknadspolitiken 
och arbetslösa socialbidragstagare särskiljs inom 
arbetsmarknadspolitiken. 

Det finns skilda incitament inom arbetsmarknadspolitiken mellan stat 
och kommun (Ulmestig 2007). Dessa drivkrafter kan förstås utifrån de 
två systemens olika funktioner och historia. Den statliga 
arbetsmarknadspolitikens funktion är att ordna arbeten till alla 
arbetssökande. Samtidigt ska systemet producera kompetent och 
tillgänglig arbetskraft för att fylla marknadens behov. Det finns även 
funktioner som handlar om ekonomisk stabilitet och 
produktivitetsbefrämjande insatser. Det finns inget skäl att anta att den 
statliga politiken i huvudsak har drivkrafter att göra något annat. Det 
måste dock betonas att när en lägre andel av de arbetslösa får tillgång till 
de arbetsmarknadspolitiska programmen ges incitament till ”creaming”, 
det vill säga att Af prioriterar de som lättast får arbete. De behöver goda 
effekter för att upprätthålla legitimitet för sitt sätt att arbeta. Detta ökar 
risken för att svaga grupper prioriteras bort för att etablerade ska få 
tillgång till resurserna inom arbetsmarknadspolitiken. Den statliga 
arbetsmarknadspolitiken konstrueras som en del av ett välfärdsstatligt 
bygge och en del av den ekonomiska politiken. Politiken utgår från ett 
nationellt intresse och är centralistisk till sin karaktär. 

I den kommunala arbetsmarknadspolitiken finns andra incitament 
(Ulmestig 2007). I kommunerna finns det en klar koppling mellan den 
egna organisationens ekonomi och målsättningen inom 
arbetsmarknadspolitiken. Drivkraften är inte att få arbetslösa till arbeten 
på den öppna arbetsmarknaden. Det är istället att få arbetslösa 
socialbidragstagare att sluta uppbära socialbidrag. Om detta sker genom 
att den arbetslösa får ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, flyttar 
från kommunen eller på annat sätt slutar belasta den kommunala 
budgeten får det i sig samma konsekvens. Kommunerna har successivt 
byggt upp organisationer för kommunal arbetsmarknadspolitik. 
Kommunerna och enskilda tjänstemän har alltså investerat resurser och 
prestige i kommunal arbetsmarknadspolitik. Detta har blivit en uppgift 
som ses som legitim i kommunerna.  

Det staten och kommunerna gör inom arbetsmarknadspolitiken 
baseras alltså på två olika logiker. Socialbidragets inneboende karaktär 
bygger än idag på en fattigvårdslogik (Salonen 2008). Arbetskravet har 
under lång tid varit en grundpelare inom fattigvårdslogiken. När den 
arbetsmarknadspolitiska logiken växer fram med välfärdsstaten, och 
kommunerna fråntas rätten att ställa arbetskrav, tar staten ansvar för 
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arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt finns fattigvårdslogiken alltjämt 
närvarande i socialbidragshandläggningen. Detta påverkar vilka lösningar 
som förespråkas och vilka problem de tillskrivs som lösning på (Ulmestig 
2007).  

Även om det finns tydliga skillnader mellan statlig och kommunal 
arbetsmarknadspolitik är det i praktiken ibland svårt att skilja dem åt 
(Salonen & Ulmestig 2004, Ulmestig 2006). U-06 är ett projekt där 
arbetslösa med socialbidrag sitter sida vid sida med arbetslösa med 
aktivitetsstöd. På samma sätt som Thorén (2005) beskriver ett annat 
mindre projekt i Skåne finns det vid första anblicken ingen skillnad 
mellan kategorierna av arbetslösa.  

Det finns också gemensamma historiska utgångspunkter mellan de 
två logikerna. En sådan är ”arbetslinjen”. 
3.2 Arbetslinjen 

Arbetslinjen är ett centralt begrepp inom arbetsmarknads- och 
socialpolitiken och som beskrivs med en mängd olika innebörder 
(Junestav 2004:20). Arbetslinjen började tillämpas på 1840-talet och har 
sedan dess framväxt varit en viktig del av svensk arbetsmarknadspolitik. 
Vid kriser och ekonomisk förändring har arbetslöshetsfrågan fått ökad 
aktualitet, krav på förändringar av arbetsmarknadsförhållanden har höjts 
och ökade krav har ställts på arbetskraftens omställningsförmåga 
(Olofsson 1996). 

Historikern Lena Eriksson (2004:17) menar att arbetslinjen kan 
beskrivas som både en samhällelig försörjningsprincip och en 
arbetsmarknadspolitisk princip. Arbetslinjen är en försörjningsprincip 
som bygger på individers plikt att försörja sig själva. En del av denna 
plikt är, och har alltid varit, att insatserna inte ska vara för förmånliga. 
Om försörjning genom bidrag blir ett alltför attraktivt alternativ för den 
arbetslöse, på grund av höga ersättningsnivåer eller alltför attraktiv 
sysselsättning, riskerar den arbetslöses incitament att söka 
egenförsörjning minska. Som arbetsmarknadspolitisk princip bygger 
arbetslinjen på att arbetslösa ska vara i någon form av aktivitet. Lødemel 
(1997) menar att arbetslinjen, som är en viktig del av den norska 
välfärdsstaten, får olika innebörder beroende på systemen. Staten 
använder ”morötter” i form av skattereduktioner till pensionärer som vill 
deltidsarbeta medan ”piskan” används för att få socialbidragstagare att 
acceptera aktivering. 

Arbetslinjen har bytt skepnad flera gånger under nittonhundratalet. I 
seklets början motiverades den moraliskt och socialpolitiskt. Under 
trettiotalet satsades det på marknadsmässiga och produktiva 
beredskapsarbeten som en del av ett ekonomiskt och politiskt 
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krisprogram. Under efterkrigstiden blev arbetslinjens utveckling en 
kraftig arbetsmarknadspolitisk satsning genom AMS. Stöden blev mer 
differentierade genom olika rörlighets- och anpassningsstöd. Arbetslinjen 
var inte längre något kortsiktigt konjunkturpolitiskt medel utan en 
strukturekonomisk modell. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken stod för 
offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftade till att flytta 
arbetskraft från stagnations- till tillväxtbranscher. Målet var att uppnå 
hög ekonomisk tillväxt och låg inflation. Den tydliga kopplingen mellan 
arbetsmarknadspolitik och tillväxt är unik i ett internationellt perspektiv 
(Ohlsson & Olofsson, 1998). 

I spåret av nittiotalets kris debatteras det återigen för arbetslinjen. 
Olofsson (1996) ser dock två skilda riktningar. Fackföreningsrörelsen 
hoppas på större anslag till beredskapsarbeten och arbetsgivarsidan 
hoppas på lägre bidragsnivåer, mindre omfattande transfereringar och 
starkare individuella incitament för arbete. Detta bygger på två skilda 
utgångspunkter. Fackföreningsrörelsen förespråkar ökade offentliga 
utgifter för att stimulera efterfrågan genom fler offentliga arbeten och 
större utbildningssatsningar. Arbetsgivarsidan förespråkar 
marknadslösningar, avregleringar och flexiblare lönesättning. 
Arbetslinjen har också varit viktig inom socialbidragshandläggningen/ 
fattigvården genom historien. Arbetslinjen, som princip inom 
socialbidragshandläggningen, har förändrats över tid men finns alltid 
närvarande i någon form (Minas 2008; Johansson 2001; Junestav 2004). 
3.3 Kommunal arbetsmarknadspolitik 

Vad är då kommunal arbetsmarknadspolitik? Variationerna gör det svårt 
att tydligt beskriva vad kommunal arbetsmarknadspolitik är. I Salonen 
och Ulmestig (2004) försökte vi kartlägga kommunal 
arbetsmarknadspolitik, avgränsat till socialbidragstagare. Vi fann stora 
variationer mellan kommunerna både när det gäller huruvida man 
engagerar sig i arbetsmarknadspolitik eller inte samt hur den organiseras. 
Bristen på systematiska data försvårade även kartläggningen av följande 
skäl: 
 De flesta kommuner vet inte hur många vuxna personer med 

socialbidrag det finns i kommunen, då enbart hushåll registreras. 
 Många kommuner har svårt att svara på hur många av 

socialbidragstagarna som är arbetslösa då detta inte entydigt 
registreras ens på hushållsnivå. 

 Kommunerna saknar resurser och kunskap om hur man följer upp 
resultat av arbetsmarknadsåtgärder på ett systematiskt sätt.  
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 Det finns inte angivet i något nationellt register hur många personer 
som är i kommunala åtgärder, varken på kommunnivå eller 
individnivå. 

Sammantaget medför variationen mellan kommunerna och bristen på 
data att det blir vanskligt att se hur kommunal arbetsmarknadspolitik ter 
sig. En definition är dock på sin plats. Med kommunal 
arbetsmarknadspolitik menas i denna studie arbetsmarknadsåtgärder som 
helt eller delvis organiseras av en kommunal huvudman. Det är alltså 
både de insatser där kommunen agerar som utförare och säljer platser till 
Arbetsförmedlingen samt de insatser som de finansierar själva och 
erbjuder socialbidragstagare.  

En konsekvens av variationerna är att denna studies resultat inte kan 
generaliseras till andra kommunala aktiveringsprojekt. Samtidigt är det 
studerade projektet, U-06, på många sätt ett typiskt fall av hur mindre 
kommuner organiserar kommunal arbetsmarknadspolitik. Även om de 
flesta kommuner, åtminstone 2002, inte satt in aktiveringsåtgärder direkt 
när den arbetslöse söker socialbidrag finns det mycket gemensamt mellan 
U-06 och andra åtgärder som organiseras av mindre kommuner (som de 
beskrivs 2002 av Salonen & Ulmestig 2004). Det som är mest 
iögonfallande är hur mindre kommuner organiserar verksamheter som 
är, eller åtminstone beskrivs som, individualiserade. Så även om den lilla 
kommunen har svårt att hitta arbetslösa för att bedriva många olika 
former av insatser, kan ett och samma projekt möta skiftande 
individuella behov hos de arbetslösa. U-06 beskrivs som ett sådant 
projekt i projektbeskrivningen. 

Exakt hur många arbetslösa som berörs av kommunal 
arbetsmarknadspolitik finns det knapphändiga uppgifter om, än mindre 
uppgifter finns om deras bakgrund. I Salonen och Ulmestig (2004) 
uppskattas antalet 2002 till ca 12 000 socialbidragstagare, och inkluderas 
även arbetslösa med försörjning från den nationella 
arbetsmarknadspolitiken var det ca 30 000. Detta var då 10 procent av 
samtliga arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Försörjningen för arbetslösa inom de kommunala 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan delas upp i två typer. Den första 
typen är om man erhåller aktivitetsstöd och placeras i en åtgärd som i 
och för sig är kommunal men där platsen säljs av kommunen till 
Arbetsförmedlingen (Af). Ofta kan man vara inskriven i Jobb- och 
utvecklingsgarantin. Den andra typen är åtgärder där deltagarna uppbär 
socialbidrag med en kommunal finansiering med ingen eller med svag 
koppling till Arbetsförmedlingen. Gränserna mellan de två typerna är 
otydliga och i praktiken kan deltagarna med de två typerna av försörjning 
vara i samma åtgärd, göra samma uppgifter och ha till synes samma 
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rättigheter och skyldigheter men få ersättning från två olika system. Det 
är inte heller ovanligt att en arbetslös har aktivitetsstöd och är i ett 
aktiveringsprojekt genom Arbetsförmedlingen men har så låg inkomst att 
också kompletterande socialbidrag betalas ut. Så är fallet för vissa 
deltagare i U-06. 

Kommunal arbetsmarknadspolitik har kritiserats för bristen på 
utvärdering (se exempelvis Ulmestig 2006; Salonen 2006; Lundin 2008). 
Jag har i en tidigare studie (Ulmestig 2006) visat att kommunerna har 
mycket lite systematisk kunskap om kommunal arbetsmarknadspolitik. 
Det finns undantag men intrycket är dock att kommunerna har dålig 
kunskap om vad som faktiskt hjälper de arbetslösa att etablera sig på 
arbetsmarknaden. I studien upplevde inte de flesta kommunala 
tjänstemän detta som ett problem, åtminstone inte till den grad att 
kommunen vill satsa resurser på utvärderingar.  

Arbetsmarknadspolitiken som riktas till svaga grupper på 
arbetsmarknaden, som deltagarna i U-06, kännetecknas av tvång och av 
hot om sanktioner genom starka ekonomiska incitament. Detta är inget 
unikt för Sverige utan gäller de flesta industrinationer (van Berkel & 
Horneman Möller 2002; Lödemel & Trickey 2000). Det finns dock ingen 
konsensus bland forskningen om huruvida detta är effektivt (Immervoll 
& O´Donoghue 2004). Vissa forskare menar att det inte finns något 
samband mellan generösa välfärdssystem och låg motivation till 
lönearbete utan att sådana välfärdssystem istället skapar hög arbetsmoral 
(Gallie 2004; Esser 2005). Andra forskare såsom Immervoll & 
O`Donoghue (2004) beskriver att generösa ersättningsnivåer minskar 
sökfrekvensen och motivationen att behålla arbete.  Snower (1996) och 
Forslund och Holmlund (2003) menar att arbetslöshetsersättning 
upprätthåller högre löner än arbetsmarknaden klarar och den minskar 
ekonomiska incitament att söka arbete. Detta upprätthåller en hög 
arbetslöshet.  

Det är, som tidigare nämnts, tunt med effektstudier med relevans för 
ett projekt som U-06. Det finns dock två studier: Milton & Bergström 
(1998) samt Giertz (2004). Ingen av dessa studier kan belägga några 
effekter av aktivering. Milton (2006:62) betonar i stället vikten av lediga 
arbeten för insatsernas effektivitet. 

Sammanfattningsvis präglas alltså kommunal arbetsmarknadspolitik 
av både en brist på kunskap om grundläggande uppgifter som 
exempelvis: Hur många arbetslösa berörs? Vilka insatser får de från 
kommunerna? Den kommunala arbetsmarknadspolitikens praktik sker 
också utifrån ett mycket magert kunskapsunderlag när det gäller dess 
effekter, vilket i stora delar också överensstämmer med det sociala 
arbetets bristande kunskapsbas (Denvall och Vinnerljung 2006).  
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I början av 2007 kom dock en mycket omfattande forskningsrapport 
om interventioner som riktas till arbetslösa (Hasluck & Green 2007) som 
hade beställts av Storbritanniens regering (Department for Work and 
Pensions). Syftet med rapporten var att utifrån befintlig forskning 
identifiera vilka interventioner som fungerade och för vilken grupp av 
arbetslösa. Rapporten fokuserar på kategorier av arbetslösa som 
exempelvis ungdomar, långtidsarbetslösa, ensamma föräldrar och etniska 
minoriteter. 

Kan denna rapport då säga något om kommunal 
arbetsmarknadspolitik i Sverige? I strikt metodologisk betydelse är svaret 
naturligtvis nej. Resultatet i studien kan inte generaliseras till Sverige. 
Samtidigt är det naturligtvis en mycket komplicerad fråga. Å ena sidan 
finns det betydande skillnader mellan det engelska och svenska 
välfärdssystemet. Hasluck & Green (2007:148) betonar också att en 
metastudie inte blir bättre än de studier som används och att resultaten i 
dessa studier är beroende av de sammanhang som de är gjorda i. 
Förändringar på arbetsmarknaden, exempelvis arbetsgivares attityder 
eller karaktären på de arbeten som är lediga, kan förändra ”vad som 
fungerar”. Å andra sidan finns det likheter. I Storbritannien har den 
politik som riktas till grupper med en utsatt position på arbetsmarknaden 
influerats av svensk arbetsmarknadspolitik (Giddens 2000; Deacon 
1999). Det som talar för relevansen med Hasluck & Green (2007) är att 
de blåser en trend mot aktivering i hela västvärlden, även om denna 
trend naturligtvis påverkas av de välfärdssystem som de implementeras i. 
I denna studie kommer Hasluck & Greens (2007) resultat att diskuteras. 
De betonar vikten av individualiserad hjälp.  

A synthesis of evidence on flexibly delivery concludes that the most 
disadvantaged can be helped into work if support is suffiently tailored to their 
needs and circumstances…there where more success where individually tailored 
support and guidance was offered, rather than from a "one size fits all" 
approach. (Hasluck & Green 2007:138) 

Att rutinmässigt möta arbetslösa är en vanlig och förhållandevis billig 
insats. Det är då dyrare, men samtidigt mer effektivt, att möta den 
arbetslöse i en avslappnad miljö, att samarbeta med den arbetslöse och 
finnas tillhands då den arbetslöse behöver stöd. Ett bemötande som 
också sker på den arbetslöses villkor och utifrån de behov han eller hon 
upplever, är också mer effektivt, enligt Hasluck & Green (2007). Behovet 
av ett gott bemötande betonas speciellt när det gäller etniska minoriteter. 
Fungerar inte detta bemötande och den arbetslöse blir missaktad riskerar 
han eller hon att få minskad tillit till personalen. 
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Friendly staff, welcoming accommodation and a sense of shared purpose are 
not just desirable, rather cosmetic aspects of provision but may be essential 
elements in the effectiveness. (Hasluck & Green 2007:147) 

Motivation till att finna arbetet är en nyckelfaktor enligt Hasluck & 
Green (2007). Arbetslösa som är genuint intresserade av att arbeta och är 
flexibla i sättet att nå målet har också bäst chans att få arbete. Att skapa 
motivation hos de arbetslösa är en väsentlig uppgift för de organisationer 
som genomför dessa interventioner. Program som bygger på frivillighet 
skapar generellt mer motivation än de som bygger på tvång. Speciellt för 
arbetslösa som är negativt inställda till de insatser de tvingas gå till. 
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4. Erkännande och makt – en teoretisk ram 
Begreppet erkännande används främst på två nivåer. Dels på strukturell 
nivå och dels på relationell nivå (Taylor 1994). Dessa nivåer ska 
naturligtvis inte ses som isolerade från varandra. Tvärtom finns det en 
tydlig koppling mellan strukturell och relationell nivå av erkännande6. 
Habermas (1994:106) menar att bristen på erkännande förstärks genom 
att de två nivåerna samverkar. Tillhör en individ en kategori som inte 
erkänns, påverkar detta det erkännande som individen (inte) får. Appiha 
(1994) benämner detta på ett något annorlunda sätt men med samma 
andemening att erkännande är något som finns både i det strukturella 
och i det relationella. Varje persons individuella identitet anses ha två viktiga 
dimensioner, det finns den kollektiva dimensionen i skärningen mellan personens kollektiva 
identiteter, och det finns en personlig dimension bestående av andra socialt eller moraliskt 
betydelsefulla egenskaper – intelligens, charm, klokhet, snikenhet – som inte själva bildar 
grund för en kollektiv identitet. (Appiha 1994:141).  

Begreppet erkännande kommer från Hegel som med begreppet 
beskriver hur människan existerar inför sig själv genom att existera inför 
andra människor (Fareld 2008:9). I en mer sentida tolkning ges 
begreppet mer betydelsen av en förening mellan individuell frihet och 
samhällig gemenskap och att det är möjligt att uppnå denna genom 
försoning och jämlikhet. Honneth använder begreppet en modern 
sedlighet för att beskriva det önskvärda tillståndet vilket är en 
samhällsform som … genomsyras av det ömsesidiga erkännandet mellan lika 
berättigande och samtidigt unika individer” (Heidegren 2009: 35). 

Makt kan också analyseras utifrån en strukturell och en relationell 
nivå. Uppdelningen mellan makt på strukturell respektive relationell nivå 
är en användbar analytisk distinktion. Den tillåter mig att både diskutera 
betydelsen av att tillhöra en förhållandevis maktlös kategori av 
människor i samhället och att ha en svag maktposition i relationen med 
personalen på det aktuella projektet. 

För denna studie innebär det att jag kommer att analysera empirin 
med utgångspunkt utifrån strukturell och relationell nivå.  

Strukturell nivå: Avsikten är att förstå kommunal 
arbetsmarknadspolitik genom en analys med hjälp av erkännandets 
politik (se Taylor 1994) och ett strukturellt maktperspektiv (se 
Hornemann Möller et al 2008). Teorin kommer att användas för att 
analysera hur deltagarna på U-06 bemöts utifrån deras position i 
samhället och på arbetsmarknaden. 

                                                           
6 Heidegren (2009) föreslår en tredje nivå som fokuserar på mellanmänskliga relationer 
över tid, det vill säga vilken kvalité en relation har över en längre tidsperiod. Denna 
analysnivå är ej relevant i denna studie utifrån dess syfte och forskningsfrågor. 
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Relationell nivå: Avsikten är att studera hur deltagare interagerar med 
personalen inom U-06 och hur relationen mellan dessa grupper ser ut 
genom att analytiskt utgå från teorier om både erkännande och utifrån 
ett relationellt maktperspektiv. 

Samtidigt är detta en abstraktion då de två nivåerna samspelar, vilket 
också kommer att påverka min analys genom att detta samspel också 
analyseras. På ett mer övergripande plan kan dessa två nivåer sägas 
representera aktörs- och strukturnivå.  
4.1 Strukturell nivå av erkännande och makt 

På strukturell nivå handlar erkännandet om hur kategorier av människor 
förnekas och ges erkännande. Genom hela historien har visa kategorier 
stigmatiserats (se Gofffman 1972) och inte fått sina rättigheter 
respekterade, ofta genom att de bryter mot normer i samhället. Vilka 
kategorierna är och hur de benämns kan förändras genom historien 
(Hanna 2003). Ett exempel kan vara hur vagabonder och luffare har 
stigmatiserats och kriminaliserats genom historien då de har brutit 
normen om den goda medborgaren. Idag diskuteras inte dessa grupper 
längre. Istället är det människor som bor i segregerade bostadsområden, 
långtidsarbetslösa, socialbidragstagare eller långtidssjukskrivna som 
etiketteras som ”i ett utanförskap”. När det gäller målgruppen för U-06 
tillhör de, i varierande grad, någon av de angivna grupperna. 

Detta utanförskap är också inbyggt i olika system som upprätthåller 
maktojämlikhet (Tilly 2000). En anledning att ojämlikheterna 
upprätthålls är att vi tänker i vad Tilly benämner i kategoriella par. Tillys 
exempel är svart/vit och man/kvinna, andra exempel kan vara 
svensk/utrikesfödd eller självförsörjande/bidragsberoende. Dessa par 
upprätthålls genom en gräns. Denna gräns skapar en relation mellan 
kategorierna som får sin mening genom denna gräns. Om alla arbetslösa, 
utan undantag, fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen skulle det 
kategoriella paret, ”etablerade och oetablerade” arbetslösa, bli 
meningslöst. Kategorier skapas och upprätthålls genom makt och de 
upprätthåller, enligt Tilly, beständig ojämlikhet i samhället. 
Kategoriseringen legitimerar skillnader i makt och får ojämlikhet i olika 
system att verka rättvis och rimlig. 

De system som är mest relevanta för denna studie är 
arbetsmarknaden, välfärdssystemen och den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken. Det finns alltså en strukturell makt som är svår 
att upptäcka. Hornemann Möller et al (2008) beskriver makten som: De er 
af mere strukturel karakter. De vil sige, at de er indbygget i de samfundsmaessige strukturer 
og er derfor basale dele af vort samfund. De opfattes derfor ofte som så selvfölgelige, at vi nemt 
kommer til at overse dem (Hornemann Möller et al 2008:60). 
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Enligt Hornemann Möller et al (2008) finns det ett behov av 
kompetenta arbetslösa som kan begränsa löneutvecklingen och 
disciplinera de arbetare som inte är arbetslösa. Upplevs arbetslöshet som 
ett allt för attraktivt alternativ hotar det arbetsmoralen genom att kraven 
höjs för vilka arbeten de arbetslösa konkurrerar om. Ska detta fungera 
för hela arbetsmarknaden, och om de arbetslösa även ska acceptera 
arbeten som exempelvis är farliga, monotona, lågbetalda och med låg 
status, måste de arbetslösa disciplineras. Strukturer, speciellt för 
arbetslösa socialbidragstagare (som vi tidigare diskuterat), konstrueras för 
att upprätthålla incitamenten för att acceptera alla arbeten. 

Med denna utgångspunkt blir bristen på belägg för positiva effekter 
för kommunal arbetsmarknadspolitik (se ovan) begriplig genom att 
disciplinering blir syftet, inte positiva sysselsättningseffekter. 

Det finns även strukturer inom välfärdssystemen som påverkar 
deltagarna på U-06. Detta är speciellt tydligt för de deltagare på som 
uppbär socialbidrag. De som är beroende av behovsprövade socialbidrag 
för sin försörjning, är exkluderade till ett system som de vanligen 
upplever som stigmatiserande (Starrin & Jönsson 2000) . Vilket också är 
en syn som en ”bredare allmänhet” delar (Svallfors 1996). Bauman 
(1998) menar att behovsprövade system saknar förankring hos 
medborgarna då de är så riktade mot de allra fattigaste (se även Deacon  
& Bradshaw 1983). Det gör att de flesta medborgare och skattebetalare 
inte känner att de behovsprövade systemen berör dem. Istället används 
kategorier som socialbidragstagare för att breda grupper med politisk 
makt ska uppleva sig som normativt överlägsna. Den samlade effekten av 
behovsprövningen blir splittring istället för integration, exklusion istället för inklusion 
(Bauman 1998: 74). Grupper i de behovsprövade systemen kategoriseras 
som lata och avvikande och röster höjs för krav på motprestationer och 
mer disciplinering. 

Inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken, både när den erbjuds 
deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin och socialbidragstagare har 
den en tydlig karaktär som skiljer den från den helt statliga 
arbetsmarknadspolitiken (Ulmestig 2007). När det gäller den kommunala 
arbetsmarknadspolitik som erbjuds socialbidragstagare har denna ett 
mycket tydligt inslag av fattigvårdslogik, som diskuterats tidigare. När det 
gäller den politik i kommunerna som riktas till arbetslösa med 
aktivitetsstöd skiljer sig även denna från den rent statliga. De insatser 
som kommunerna anordnar har en tydlig lågbudgetkaraktär och i dessa 
insatser är arbetslösa som inte är berättigade till ersättning från A-kassa 
överrepresenterade medan de är underrepresenterade i exempelvis 
yrkesutbildningar. Kommunal arbetsmarknadspolitik har ofta en luddig 
karaktär och otydliga syften (Salonen & Ulmestig 2004). 
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Som jag ämnar visa i denna studie finns ett samband mellan 
deltagarnas positioner i dessa strukturer och de relationer som skapas i 
det aktuella projektet.  

Kategorier av människor som förvägras erkännande både består och 
förändras. Det finns exempel på kategorier som tidigare inte erkändes 
men som nu gör det. Ett sådant exempel är ogifta föräldrar. Det finns 
dock generellt en tydlig kontinuitet i att några kategorier förvägras 
erkännande och att detta förnekande påverkar människorna i dessa 
kategorier. Erkände på en strukturell nivå kan vara att möjligheter till 
arbete och bostad inte beskärs genom fördomar eller att människor inte 
tillskrivs negativa egenskaper på grund av den kategori som andra 
uppfattar att de tillhör. Ett erkännande är att bli bemött som en individ 
med rätt att både vara annorlunda och att vara lika andra.  

Taylor (1994:37) belyser att individer i grupper som förnekats 
erkännande internaliserar underlägsenheten och kan ha svårt att utnyttja 
möjligheten att kasta sitt ok om detta ges. Detta kan exemplifieras av 
Elias & Scotsons (1999) klassiska studie om etablerade och outsiders. 
Studien analyserar hur invånarna i ett av områdena tillskrivs negativa 
egenskaper av andra invånare i ett litet engelskt samhälle. Detta resulterar 
i att invånarna i det bespottade området internaliserar ”de andras” bild.  

Och denna internalisering av den överlägsna gruppens nedsättande omdömen 
som en del av det egna samvetet och den egna självbilden som den socialt 
underlägsna gruppen hemfaller till, förstärker i hög grad den etablerade 
gruppens övertag och överlägsenhet. (Elias & Scotson 1999: 144)  

Samtidigt finns det i Elias & Scotsons studie tydliga berättelser där 
individer i dessa grupper försöker ”rädda” självbilden genom att utpeka 
bara delar av gruppen som man tillhör som moraliskt tveksamma. Det 
kan vara ungdomar eller föräldrar med många barn. På detta sätt kan 
individer delvis freda sin självbild gentemot de egenskaper som ”de 
andra” tillskriver gruppen. Samma försök blir tydliga bland en del av 
deltagarna på U-06 vilket diskuteras längre fram. 

Taylor (1995:241) menar, utifrån ett synsätt som utgår från att 
omfördelning av resurser är något önskvärt, att det finns en tydlig 
koppling mellan samhället och mänsklig värdighet. Potentialen till 
värdighet och erkännande finns i de strukturer som samhället erbjuder 
för rättvis fördelning mellan medborgarna. 

Det är dock inte bara erkännande och makt på strukturell nivå som är 
i fokus i denna studie även erkännande och makt på relationell nivå. 
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4.2 Relationell nivå av erkännande och makt 

Vad är då erkännande på en relationell nivå? Precis som på strukturell 
nivå är inte begreppet fixerat (Honneth 2003:92). Vad som bör betraktas 
som erkännande beror på den kontext som det sker i och på upplevelsen 
hos den individ som erkänns eller kränks. Medan Taylor (1994) mer 
betonar rätten av erkännande för skillnader betonar Honneth också 
rätten av erkännande för likheter. De båda förenas dock i en tanke om 
att sociala förhållanden inte bara kan mätas i fördelningen av 
ekonomiska resurser utan också i rätten att bli erkända som moraliskt 
handlande subjekt. Erkännandet, och dess motsats missaktning, påverkas 
både av hur och som vad subjekten erkänns eller missaktas. Detta 
påverkas av de sociala förhållanden som individer lever i. Den arbetslösa 
befinner sig i alltså, både materiellt/ekonomiskt och i bristen på 
erkännande, i en utsatt social situation. Utifrån detta är det lätt att förstå 
vikten av att deltagarna känner sig erkända på U-06.  

Höilund & Juul (2005) menar att missaktning är något som är vanligt 
för de brukare som träffar socialarbetare (se även Jönsson 2003; Starrin 
& Jönsson 2000). Höilund & Juul studerar främst två former av hur 
brukare inte erkänns, dels som etiska subjekt och dels som juridiska 
subjekt. Denna missaktning påverkar brukarna direkt som individer med 
rätt att bli erkända som värdefulla men också som moraliskt tillräkneliga 
individer med juridiska rättigheter. Höilund & Juul (2005) menar att i 
spåren av nya styrformer som betonar effektivitet och produktivitet, har 
juridiska och etiska överväganden gentemot brukaren blivit allt mindre 
viktiga. Enligt Höilund och Juul (2005:121) finns en ökad tonvikt på 
motkrav eller med deras ord handlar det om ”… noget for noget, snigende og 
ureflekteret har koloniseret etiska og retslige vaerdier i de sociala institutioner.”  

Om inte riskerar de att kränkas och få sin självrelation negativ 
påverkad. Självrelationen är en känsla av vilka rättigheter och förmågor 
som den enskilde besitter. Honneth (2003) betonar tre skikt av 
självrelationer. Dessa tre är självförtroende, självrespekt och känsla av 
egenvärde. Självförtroendet beskrivs som en elementär trygghet som 
bygger på att individen känner värdet av de egna behoven. Självrespekt 
är att individen kan se sig som ett moraliskt tillräkneligt subjekt utifrån 
en känsla av trygghet över sin egen omdömesförmåga. Känslan av 
egenvärde baseras på ett medvetande om att individen själv besitter goda 
och värdefulla förmågor och att dessa inte kränks. Vi vill helt enkelt bli 
erkända för de vi är (Heidegren 2009). Erkännandet är alltså en 
förutsättning för vår identitetsbildning. Samtidigt är identitetsbildningen 
en förutsättning för vad vi erkänns som då identitetsbildningen påverkas 
av hur vi presenterar oss som tillhörande olika kategorier av människor 
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och vilka kollektiva identitet som vi och andra förknippar med dessa 
kategorier.  

För att exemplifiera detta resonemang så kan de arbetslösa på U-06 
erkännas som kompetenta arbetssökande med tydliga resurser att bli 
självförsörjande vilket påverkar hur de identifierar sig själv. Samtidigt är 
detta erkännande från personalen beroende av att personalen uppfattar 
den arbetslöse som välmotiverad, kunnig och ambitiös. I detta exempel 
blir den arbetslöses identitetsbildning ett verktyg för att forma arbetslösa 
som har de egenskaper som U-06 efterfrågar. 

Vad är då kännetecknande för missaktning genom brist på 
erkännande? Som diskuterats tidigare lyfter Honneth (2003:102) fram tre 
typer: 

• Berövande av fysiskt välbefinnande förstör tilliten till att de 
egna behoven åtnjuter ett erkännande hos den andre. Detta 
kan exemplifieras av misshandel eller indragna medel för 
försörjning7. 

• Ifrågasättandet av den egna moraliska tillräkneligheten genom 
att den andre inte erkänner värdet av omdömet hos den 
andre. Detta kan exemplifieras av hög grad av kontroll 
och/eller brist på tillit för den enskildes omdömesförmåga. 

• Förödmjukande eller brist på respekt där den andre inte 
erkänner de egna förmågorna. Detta kan exemplifieras av att 
bristande förtroende för den enskildes möjligheter att lösa 
problem och/eller för dennes resurser. 

Att deltagarna såsom långtidsarbetslösa och arbetslösa 
socialbidragstagare befinner sig i en utsatt situation är inte på något sätt 
en kontroversiell tanke. Det som gör den extra intressant i denna studie 
är att Honneth (2003:99) knyter bristen på erkännande till 
handlingsförmågan. Den berörda personen som sviks och vars 
förväntningar på erkännande var en del av förutsättningarna för dennes 
identitet, får därigenom den individuella handlingsförmågan negativt 
påverkad. En positiv självrelation, som är beroende av en positiv 
relationen med andra personer, gör att individen känner sig trygg att 
agera utifrån den egna förmågan. Detta blir naturligtvis väsentligt om 
man, som i denna studie, ska studera insatser riktade till arbetslösa som 
syftar just till att få dem mer aktiva i sökandet efter vägar till 
självförsörjning.  

Honneth angriper (2004:356) andra teoretiker för att i för hög grad 
betona de normativa värdena av erkännande. Materiella skillnader 
                                                           
7 Dahl (2004:326) menar att erkännandets politik också har fördelningspolitiska 
aspekter. 
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osynliggörs genom en allt för entydigt fokus på erkännande som 
normativ utgångspunkt. De arbetslösa i denna studie kan alltså inte 
enbart förstås i relationen till U-06 utan också i hur exempelvis 
socialbidragssystemet är konstruerat. Honneths kritik blir dock en aning 
svårbegriplig när han själv gör en så stark betoning på de normativa 
aspekterna. 

Erkännandet på en relationell nivå finns i interaktionen mellan 
individer. Vi har hittills enbart diskuterat subjektet som har erhållit eller 
undandragits erkännande. I en interaktion finns dock alltid minst två 
individer. Detta innebär också att det kan finnas maktskillnader mellan 
individerna. Honneth (2003: 108) exemplifierar detta med relationen 
mellan barn och föräldrar och menar att det finns en asymmetrisk plikt 
till erkännande från föräldrars sida gentemot sina barn. Den enskilde 
hamnar i ett utsatt läge gentemot de normativa krav som kan ställas i en 
asymmetrisk relation (Petersen & Willig 2004:347). Relationen mellan 
deltagare och personal i det aktuella projektet kan ses som ett typfall av 
en asymmetrisk relation. 

Men förpliktelsen att erkänna den andre kan också vara symmetrisk. 
Ett exempel kan vara en vänskapsrelation. Honneth (2003) diskuterar 
inte direkt förhållandet inom människobehandlande organisationer och 
mellan tjänstemän och de människor som de jobbar med. Däremot 
betonar han den särskilda hänsyn vi har för att bekräfta varandra om vi 
vill förverkliga ett gemensamt projekt. Erkännande på en relationell nivå 
skapar ständigt spänningsförhållanden mellan individer. När det gäller 
konfliktsituationer har vi fortfarande, enligt Honneth, en moralisk 
skyldighet att erkänna alla som människor och deras rätt till autonomi. 
Det är med detta erkännande som vi skyddar vår personliga integritet 
som mänskliga varelser. I studien framkommer hur personalen medvetet 
undviker en allt för symmetrisk relation genom att upprätthålla gränserna 
till deltagarna. Detta är enligt Honneth alltså direkt negativt om de vill 
förverkliga ett gemensamt projekt.  

Att erkännandet är en väsentlig del av våra mest basala behov gör 
också att individer är i ett underläge gentemot de vi trånar efter 
erkännande ifrån, det Honneth (2003) beskriver som en asymmetrisk 
relation. Relationen mellan deltagare och personal i U-06 och i andra 
kommunala aktiveringsverksamheter kännetecknas av asymmetri. Detta 
gör att erkännandet kan villkoras och användas som en metod för att 
styra människor. Den som uppfyller de uppsatta kraven i ett 
sammanhang får bekräftelse och de som inte uppfyller kraven undanhålls 
erkännande. Honneth diskuterar hur människor låter sig styras av en 
längtan efter erkännande. Erkännandet används som ett verktyg för 
disciplinering. Denna makt är dock inte bara personalens då även dem 
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har ett behov av erkännande av deltagarna. Detta kan beskrivas som en 
slags motmakt – vilket är ett begrepp som vi återkommer till. Det finns 
alltså en tydlig koppling mellan erkännande och makt. 

Makt finns i alla former av interaktion mellan hjälpare och 
hjälpsökande (Skau 2001). Max Webers klassiska definition av makt är: 
”…sannolikheten för att få igenom sin vilja i en social relation trots motstånd, oavsett varpå 
denna sannolikhet beror.” (Weber 1983:37).  

Denna definition är användbar i denna studie då den öppnar upp för 
maktutövning som både inkluderar öppen maktutövning såsom att 
villkora socialbidraget med att närvara på en kommunal 
aktiveringsverksamhet. Men definitionen öppnar också för att se 
maktutövningen i ett stödjande samtal eller i råd om hur den enskilde 
bäst kan finna arbete, det vi kan kalla hjälp. Hjälp är svårt att definiera 
(Skau 2001). Frågor som utifrån vems perspektiv ska hjälp definieras och 
i förhållande till vad? Det som är en hjälp att komma ut på 
arbetsmarknaden och få en tryggare försörjning kan vara till skada för 
någon annan aspekt av livet. Makt behöver alltså inte komma ur att 
handlande subjekt eller organisationer väljer att, med Webers ord, få sin 
vilja igenom. Billquist (1999) visar i en studie av klientarbetet på 
socialkontor hur makten både finns i den administrativa delen med 
rutiner, utredning och beslut men också i den stödjande och mer 
terapeutiska delen med behandling, stöd och råd. Ett exempel kan vara 
hur personalen i det aktuella projektet inte bara får makt genom att 
bedöma vad som är giltig och ogiltig frånvaro och därigenom påverka 
försörjningen. Personalen har också i mötet en makt att definiera vad 
som är en god deltagare. Denna utgångspunkt stämmer väl överens med 
Foucaults maktteori.  

Foucault (2001b) betonar både att makt måste förstås i sitt 
sammanhang och dess relationella karaktär. Han beskriver hur den makt 
som möter människor, som han benämner maktens mikrofysik, är något 
som snarare utövas än besitts av vissa människor. Denna makt är ett 
resultat av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och mekanismer; att man i 
denna makt urskiljer ett nät av ständigt spända, ständigt aktiva relationer, snarare än ett 
privilegium som man skulle kunna inneha. (Foucault 2001b:36).  

Swärd & Starrin (2006) menar att den relationella makten kan förstås 
som en sammansmältning av strukturell makt och intentionell makt. Den 
intentionella makten betonar aktören och både dess handlingsutrymme 
och dess intentioner. Aktören blir i Foucaults teori oförmögen till egna 
fria val utanför den diskurs och system som individen finns i (Danaher et 
al 2000). Jag kommer inte i denna studie att explicit diskutera aktörens 
förmåga till fria val. I denna studie utgår jag ifrån att aktören har ett visst 
handlingsutrymme, men utan att utesluta aktörens fria vilja kommer jag 



4. Erkännande och makt – en teoretisk ram 

41 

att utgå från att aktören i stort är påverkad av den strukturella och 
relationella makten. Denna utgångspunkt utesluter inte att aktören har 
mer än ett handlingsalternativ eller kan påverkas av intentioner som går 
stick i stäv med organisationens mål. Makt på en relationell nivå, som det 
används i denna studie, inkluderar alltså en viss intentionell makt hos 
aktörerna. 

Foucault använder begreppet pastoralmakt för att beskriva en form av 
makt som kommer ur en vilja att hjälpa även om det innebär att 
hjälparen måste försaka egna intressen (Järvinen 2002). Begreppet har 
också benämnts som ”vårdande makt” (se Svensson 2001). Begreppet 
pastoralmakt kommer ur pastorns makt över församlingen och lever 
enligt Foucault kvar trots vårt sekulariserade samhälle. Istället för 
frälsning i religiös betydelse erbjuds nu frälsning i form av exempelvis 
hälsa, trygghet och livskvalitet. Prästerna är också utbytta mot medicinsk 
personal, domare, socialarbetare och poliser. Järvinen skriver: 
Pastoralmakten framträder alltså som en positiv och produktiv makt. Pastoralmakten är 
därför mycket svår för individen att försvara sig emot. (Järvinen 2002:258). Makt är 
alltså något värdeneutralt i bemärkelsen att den kan vara både positiv och 
negativ samtidigt och för samma individ. Vi kan alltså inte förstå 
maktbegreppet genom beteckningar som positivt och negativt. Makt är 
vår oundvikliga följeslagare i allt vi gör oavsett vad vi tycker om det. 

Makt är inte något statiskt som någon innehar utan det blir ett flöde 
som finns i relationer mellan grupper och intressen (Foucault 1993). Ofta 
utgår makten från att någon eller några påstår sig företräda andra. Det är 
också med utgångspunkt i detta som kunskap skapas. Den som kan 
kontrollera kunskap och sanningar i ett samhälle kontrollerar också 
samhället.  

Enligt Foucault är dock motståndet maktens oundviklige följeslagare 
(Foucault 2002). Han menar att makten inte uppnår exakt vad den 
förväntar sig. Hans exempel är offentliga avrättningar där den 
dödsdömde får åskådarnas sympati (Foucault 2001b). I alla system som 
präglas av tvång och maktutövning finns också motståndet (Foucault 
2002). Men motståndet tar långt ifrån alltid dessa tydliga och storslagna 
exempel. Istället kan det vara spontant, egennyttigt, kompromissvilligt, 
vilt och isolerat. Motstånd är alltså en mycket naturligt strategi för att 
klara av att vara sex timmar om dagen på en verksamhet som beskrivs 
bland annat som ”en kvarsittning i skolan” och som ett ”vuxendagis” av 
deltagarna.  

Ett annat exempel från U-06 som diskuterades kort ovan är 
personalens behov av erkännande. För även om personalen har ett 
mycket tydligt övertag gentemot deltagarna, befinner de sig hela dagarna 
i deltagarnas närhet. Detta innebär att om deltagarna skulle uppföra sig 
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kränkande mot personalen så skulle även personalens självrelation 
påverkas negativt. De har som andra människor ett behov av erkännande 
både som människor och som dugliga och professionella jobbcoacher. 
Detta är en tydlig form av motmakt. 

Foucault (2000:337) föreslår att makt bör studeras genom att ställa 
frågan hur utförs makt och vad som händer när individer har makt över 
andra. Denna fråga har varit ständigt närvarande i analysen. Foucault 
(2000: 342) betonar också att makt bara kan utövas gentemot dem som 
har några handlingsalternativ. Slaveri är inte makt utifrån hans definition 
av makt. Makt är alltså beroende av, åtminstone ett mått av, frihet. 
4.3 Analysen av det empiriska materialet 

Som diskuterats ovan utgår analysen från två nivåer, en relationell och en 
strukturell och utgår från teorier om makt och erkännande. I de följande 
fem kapitlen redovisas, analyseras och diskuteras empirin utifrån dessa 
utgångspunkter. Strukturen på redovisningen av det empiriska materialet, 
kapitelindelningen, utgår från de empiriska resultaten och de fem teman 
som framkom vid analysen av materialet. Tanken med denna struktur är 
att lyfta upp det empiriska materialet och låta det styra redovisningen och 
analysen. 
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5 U-06 enligt Hörby kommun 
I detta kapitel kommer jag att redovisa och analysera den bild som 
Hörby kommun presenterar av U-06. Denna analys sätter både 
deltagarnas och personalen bilder av verksamheten i ett sammanhang. 
Kapitlet bygger på projektbeskrivningen, ansökan om medel från ESF-
rådet samt till viss del på gruppintervjun med personalen på U-06. 
Inledningsvis kommer ett allmänt avsnitt om verksamheten. Därpå följer 
ett stycke om introduktionsveckorna, som är grundläggande för 
verksamheten.  
5.1 Beskrivning av U-06 

Detta kapitel bygger främst på den dokumentation som är en del av det 
empiriska materialet. Jag har också valt att ta med en del material från 
intervjun med personalgruppen på U-06 då de uttalar sig om Hörby 
kommun. Personalen kan naturligtvis också ses som representanter för 
kommunen. Samtidigt kan det finnas skäl att analytiskt göra en 
distinktion mellan kommunen och dess anställda personal. Under 
personalintervjun beskriver en person i personalgruppen situationen 
som: Hur vi ändå vänder och vrider oss, så får vi ju hela tiden balansera högre makters 
krav. Personalen beskriver hur deras handlingsfrihet är beskuren. 
Personalen behöver inte bara ta ställning till krav från kommunen. De är 
också beroende av att Arbetsförmedlingen ser U-06 som en legitim 
verksamhet som man vill placera arbetslösa i. 

Det är också viktigt att poängtera att det empiriska materialet 
samlades in under en mycket turbulent period för verksamheten. Så här 
säger en av personalen:  

Du har kommit in i en period i U-06 historia som är fruktansvärt turbulent. 
Både för oss och för deltagarna. Och det tycker jag att man ska ha med vid 
beräkningarna. 

Vem är då huvudman för verksamheten? I ansökan om medel från EU 
(växtkraft mål 3) anges Hörby kommuns Individ och familjeomsorg som 
huvudman men samtidigt anges Arbetsförmedlingen som medfinansiär 
genom Aktivitetsgarantin. I projektbeskrivningen står dock följande: 

Projektet skall genomföras inom en organiserad lokal samverkan där Individ- 
och Familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, kommunstyrelsekontoret och ESF-
rådet är huvudaktörer. I samverkan skall även Gymnasieskolans IV-
program, vuxenutbildning, Försäkringskassan, företagarförening samt 
föreningar i Hörby medverka i projektet.  

U-06 bygger alltså på en väl upparbetad samverkan mellan främst 
socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Under studiens gång 
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framkommer också att det är främst denna samverkan som påverkar det 
dagliga innehållet i projektet. Personalen är dock anställd genom 
kommunen. U-06 syfte är enligt projektplanen:  

Projektet U-06 syftar primärt till att fånga upp de ungdomar och äldre som 
av olika anledningar riskerar att hamna i en permanent lång arbetslöshet.  

Syftet konkretiseras, enligt projektplanen genom ett antal arbetssyften: 
- Att genom framtidsverkstad ge de arbetslösa trygghet och hopp om att 
kunna lyckas. Var och en skall få tydliga personliga mål, företagsnära 
jobbmatchning med skräddarsydda praktiker eller utbildningar. 

- Att lägga grund till en samlad service för arbetssökande ungdomar i Hörby 
kommun. Här skall myndigheternas resurser ses som gemensamma 
möjligheter för dem unga och skapa utrymme för framtidsdiskussioner. 

- Att öka samarbetet mellan kommunens aktörer och andra myndigheter.  

- Att studiemotivera arbetslösa ungdomar 

- Att fånga upp och motivera ungdomar som hoppat av skolan, eller går på 
IV-programet, att finna nya vägar och skapa nyfikenhet för olika 
yrkeskategorier. 

- Att kartlägga, validera, vägleda och anpassa rehabilitering in i arbetslivet. 

- Att öka företagskontakter och företags medvetenhet om behovet av 
praktik/arbete för dessa grupper, samt vilka konsekvenser 
ungdomsarbetslösheten skapar. 

Enligt projektplanen ska dessa syften resultera i dessa mål uppnås: 
- Att öka antalet arbetssökande komma ut till arbete eller studier. 

- Att ge den arbetssökande motivation för t ex missbruksbehandling, 
vårdkontakt. 

- Att få företagen motiverade till att utbilda personal, som kan vara 
handledare för praktikanter. 

Projektets målgrupp beskrivs i projektbeskrivningen som arbetslösa 
ungdomar mellan 16-24 år samt arbetslösa äldre, definierat som över 50 
år. Målgruppen är också uttalat de som har störst svårighet att hitta 
varaktig tillhörighet inom ordinarie arbetsmarknad (projektbeskrivning). 
Enligt planeringen skulle projektet ta emot ca 120 deltagare varav en 
tredjedel skulle placeras genom Arbetsförmedlingen och försörjas genom 
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aktivitetsstöd. Två tredjedelar skulle placeras av socialtjänsten och 
försörjas med socialbidrag. 

Det finns en inbyggd motsättning i formuleringen i projektplanen. Å 
ena sidan ska de som har störst svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden prioriteras i projektet. Å andra sidan ska den som 
ansöker om socialbidrag aktiveras direkt. Att ansöka om socialbidrag 
jämställs med att ha stora problem på arbetsmarknaden. Detta är ett 
tydligt belägg för hur gruppen arbetslösa socialbidragstagare inte erkänns 
egna resurser att bryta sin arbetslöshet. Detta är också ett exempel på hur 
erkännandets politik (Taylor 1994) inte når gruppen arbetslösa 
socialbidragstagare, utan tvärtom hur bilden av kategorin 
institutionaliseras genom lokala riktlinjer. 

Utifrån dessa syften och mål kan man lugnt påstå att Hörby kommun 
”spänner bågen hårt”. Enligt denna projektplan kan allt och inget göras. 
De oprecisa målen kan också ses som ett sätt att inkludera flera 
samverkansparter. Av alla dessa oprecisa syften och mål kan de flesta 
aktörer troligen finna något som de finner viktigt att prioritera. Salonen 
(2006) beskriver kommunal arbetsmarknadspolitik som symbolpolitik. 
Politiken syftar inte främst till att bekämpa arbetslöshet utan att uppvisa 
handlingskraft. Den politiker eller tjänsteman som kan uppvisa att 
vederbörande ställer höga krav på arbetslösa gör i sig något positivt. 
Utifrån moraliska och normativa förutsättningar blir projekten i sig en 
framgång (Ulmestig 2006). 

Både i ansökan och i projektbeskrivningen betonas utvärdering. I 
ansökan anges en processinriktad kvalitativ utvärdering. 
Projektbeskrivningen är mer vag och det är oklart vilken kunskap som 
förväntades framkomma vid en utvärdering. Det blir dock tydligt under 
intervjun med personalen att de inte ser något behov av kunskap om 
effekter av projektet. Personalen är övertygad om att U-06 fungerar i 
bemärkelsen att deltagarna blir självförsörjande i högre grad om de är 
inskrivna på U-06 i jämförelse med att de inte var det.  

R … Är det inte jobbigt att det sitter sådana som jag och ifrågasätter det. 
Saknar ni inte system där ni skulle kunna säga att ni vet att det här 
fungerar. Eller känner ni er så övertygade att det gör det? 

Vi vet att det fungerar menar du. Alltså vi har ju jobbat med detta i så 
fruktansvärt många år. Vi har provat olika modeller, olika strategier. Det 
kvittar faktiskt vilken strategi eller modell vi haft. Så någonstans har det 
fungerat. Och all den samlade kunskapen som vi har här på U-06 
tillsammans. Så att vi vet /…/ Vi har fått ett uppdrag och det uppdraget 
har lyckats. Punkt slut. 
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Det finns många anledningar till att förorda en utvärdering. Ett är att 
man anpassar sig till finansiärers krav. Ett annat är att man vill ha förslag 
på förbättringar eller andra sätt att utveckla verksamheten. Båda dessa 
anledningar har säkert varit relevanta för både huvudmän och personal i 
strävan att utvärdera verksamheten.  

Som forskare har jag mötts av en uppriktig lust att diskutera och ta 
emot kritik. Det är dock tydligt att personalgruppen inte har något som 
helst tvivel på att verksamheten ger en god effekt på självförsörjning för 
deltagarna och de saknar inte heller att detta inte kan beläggas. Som en 
naturlig konsekvens av detta varken saknar eller efterfrågar de kunskap 
om effekter.  

Projektet har funnits på nedervåningen på ett äldreboende. Lokalerna 
kan sägas vara funktionella men långt ifrån dynamiska. Deltagarna har 
haft två rum, varav det ena också har fungerat som kafferum, med 
datorer och en större sal som har fungerat som både undervisningslokal 
och grupprum. Ingången ligger i en korridor där personalen också har 
haft sina arbetsrum. Personalen har ett eget kafferum och egna toaletter. 
Deltagarna har bjudits på frukost varje morgon. Serveringen sköts av en 
person som också sköter personalens kafferum. Det finns många platser 
i lokalen där deltagare och eller personal kan sitta och umgås eller jobba. 
5.2 Introduktionsveckor 

En bärande tanke med U-06 är de introduktionsveckor som startar några 
gånger per år. Detta sker enligt personalen när det finns tillräckligt 
många nya deltagare för att det ska vara meningsfullt att genomföra 
veckorna. 

Introduktionsveckorna varar under fyra veckor och inleds med en 
framtidsverkstad, vilket diskuteras ytterligare nedan. Under fyra veckor 
erbjuds deltagarna föreläsningar av både personal och externa föreläsare. 
Föreläsningarna innehåller bland annat, självkännedom, 
presentationsteknik och kreativt tänkande. Inbjudna gäster från 
Arbetsförmedlingen och Hörby kommuns näringslivskontor kommer 
också och informerar. Under dessa veckor varvas jobbsökande med 
dessa schemalagda punkter. Efter genomgångna introduktionsveckor får 
deltagarna ett kursintyg. En i personalen beskriver vikten av detta och 
detta intyg kan vara en av få meriter vissa arbetssökande kan skicka med 
en ansökan. Projektbeskrivningen beskriver att veckorna: ökar motivationen i 
att framför allt se möjligheter, öka egenvärdet och få ett framtidsperspektiv. 

Framväxten av kommunal arbetsmarknadspolitik kommer under en 
period när förståelsen av vad arbetsmarknadspolitik är förändras. 
Arbetslöshet blir allt mer ett personligt problem som tillskrivs 
exempelvis bristande kompetens eller personliga egenskaper (Salonen 
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2000). Tidigare sågs arbetslöshet som mer strukturellt betingat, 
exempelvis som en konsekvens av konjunkturen eller av bristen på 
arbete. Det är i ljuset av den utveckling som formuleringarna om 
motivation och egenvärde bör ses.  

Framtidsverkstäderna är en bärande del i introduktionsveckorna, ja till 
och med i U-06 verksamhet. I syftet med U-06 som det presenteras i 
ansökan, vilket är delvis annorlunda än det i projektplanen om EU-
medel, står inledningsvis: 

 Att genom Framtidsverkstad ge de arbetslösa trygghet och hopp om att 
kunna lyckas….  

I projektplanen beskrivs framtidsverkstaden som:  

Framtidsverkstad pågår under två dagar och genomförs i grupp, med två 
grupp/processledare som hjälper till med att anteckna allt som sägs. 
Anteckningar förs på stora pappersblad som sätts upp på väggarna i rummet 

Framtidsverkstaden förväntas att leda till en ”mer sammanhållen 
verklighetsuppfattning” vilket i sin tur leder till överblick och ökat 
systemtänkande.  

Även om det är helt klart för huvudmännen och för personalen vad 
framtidsverkstaden syftar till i U-06 så är detta ganska vagt och allmänt 
beskrivet. Det blev också tydligt under observationerna då jag 
medverkade i Framtidsverkstaden, att deltagarna inte förstod syftet med 
framtidsverkstaden, vilket resulterade i att en del av metodens pedagogik 
gick förlorad. Framtidsverkstaden beskrivs av Denvall och Salonen 
(2000) som en modell för fördjupad deltagardemokrati. Metoden ska ge 
deltagarna möjlighet att styra över sitt liv. Användningen av 
framtidsverkstaden beskrivs av personalen som ett försök att hitta 
former för att ge deltagarna inflytande på verksamheten och dess 
innehåll. 
5.3 Analys 

Det finns en logisk motsättning i projektplanen där de som har störst 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden prioriteras i projektet och 
samtidigt ska den som ansöker om socialbidrag aktiveras direkt. Jag 
tolkar detta som att de som har författat projektplanen har en bild av att 
arbetslösa socialbidragstagare automatiskt, och utan att de ges möjlighet 
att självständigt söka arbete, tillhör kategorin ”svårast att etablera sig på 
arbetsmarknaden”. Detta är ett exempel på hur bilden av 
socialbidragstagare formar de interventioner som riktas gentemot dem. 
Detta upprätthåller en beständig ojämlikhet, där deras arbetslöshet får en 
annan karaktär och därigenom gör det rimligt att de särskiljs i speciella 
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åtgärder (se Tilly 2000). Panican (2007) menar att projekt som syftar till 
att myndiggöra specifika kategorier av människor alltid riskerar, genom 
kategoriseringen av individer, att reproducera ojämlikhet. 

Samtidigt visar användningen av framtidsverkstäder och 
introduktionsveckorna att deltagarna inte bara ska disciplineras i U-06. 
Det finns också en medvetenhet om att arbetskrav och 
aktiveringsverksamheter riskerar att passivisera deltagarna snarare än att 
motivera och aktivera dem. U-06 är alltså både ett resultat av de 
strukturer och syn på fattiga som finns inbyggda i socialbidragssystemet 
och ett medvetet sätt att försöka bryta dessa strukturer. Detta är inte 
ovanligt att projekt som på systemnivå kan vara innovativa och 
nyskapande kan, på en utförandenivå, hamna i gamla spår (Denvall & 
Wright Nielsen 2006). 

Sammanfattningsvis kan bilden av detta aktiveringsprojekt, utifrån hur 
det beskrivs i projektplanen och av personalen, skildras som en urtyp av 
den vaghet och luddighet som kännetecknar den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken (Salonen & Ulmestig 2004). Samtidigt kan detta 
också tolkas som en organisatorisk förutsättning för flexibilitet och 
individualisering av insatsen. Dessa båda utgångspunkter är naturligtvis 
inte ömsesidigt uteslutande.  

Otydliga mål och begränsad kunskap om orsak och verkan skapar 
verksamheter som har luddiga syften och ibland en lös koppling till 
kommunens mål och till dess organisationsstruktur. Detta begränsar 
kommunens förmåga att nå sina formella mål, då de inte tagit formella 
beslut om vad verksamheten ska göra eller vad syftet är. Risken är att 
informella maktstrukturer och enskilda personer får styra verksamheten 
istället för demokratiska styrsystem. Det viktiga för kommunala 
arbetsmarknadsenheter är inte utfallet, i exempelvis hur många arbetslösa 
som får arbete, utan hur enheten förhåller sig till sin omgivning. I stället 
är det viktigare att verksamheten ses som legitim av kommunledningen 
och av samarbetspartners som arbetsförmedlingen. Organisationen har 
då större möjlighet att överleva och detta blir viktigare än utfallet.  

Detta skapar en ”lös koppling” (se Meyer och Rowan 1977) mellan 
verksamhetens struktur och kommunens mål att arbetslösa 
socialbidragstagare ska upphöra att belasta socialbidragskontot. En lös 
koppling kräver att det finns ett stort förtroende för 
arbetsmarknadsenheterna och dess personal. Förtroende ersätter 
styrning, inspektioner och utvärderingar. Syftet blir inte bara att skapa 
positiva effekter för arbetslösa utan också politiker och tjänstemän ska 
visa handlingskraft. Detta förstärks av att luddiga projektplaner beviljas 
miljonbelopp av ESF-rådet. Därmed kan även ESF-rådets syften 
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ifrågasättas. Om syftet är att få fram effektiva projekt borde rådet kräva 
projektplaner, och resurser, som möjliggör att utvärdera dess effekter. 

Å andra sidan är också denna luddighet ett utslag av flexibilitet. I ett 
projekt av detta slag kan olika aktörer samverka och finna individuellt 
anpassade lösningar som kan ”skräddarsys” utifrån den arbetslöses 
behov. Med denna tolkning skapas ett utmärkt tillfälle för personalen att 
erkänna deltagarna som unika individer. Här kan den luddiga 
projektplanen ses som ett utmärkt sätt att ge personalen handlingsfrihet 
för att möta varje individ som ett unikt subjekt. I små kommuner, som 
Hörby, är projekt som U-06 den enda möjligheten för kommunerna att 
skapa fungerande organisationsstrukturer. Det finns förhållandevis få 
arbetslösa socialbidragstagare och de består av en heterogen grupp 
människor. Dessa projekt har benämnts som ”one size fits all” av 
Salonen och Ulmestig (2004). I ungefär en tredjedel av kommunerna 
som hade aktiveringsverksamheter fanns det endast en verksamhet år 
2002, vilket är de senaste uppgifterna som finns tillgängliga. I dessa 
verksamheter kan det dock finnas en mängd olika alternativ att utforma 
verksamheten. När det gäller Hörby finns det knappt underlag för mer 
än ett arbetsmarknadsprojekt. Kommunen lägger också ner mindre 
resurser, per invånare, än andra kommuner i länet. Kommunen har goda 
skäl, exempelvis för att undvika utstämpling samt att erbjuda 
Arbetsförmedlingen platser till arbetslösa kommuninvånare. I en 
verksamhet som vill kunna erbjuda allt detta krävs en stor portion 
flexibilitet. 

Det är rimligt att förstå U-06 som ett utslag av båda dessa 
utgångspunkter. Det finns mål som handlar om att visa upp en legitim 
verksamhet men också en målsättning där flexibilitet är viktigt. Utifrån 
den kartläggning (Salonen och Ulmestig 2004) som gjordes 2002 av 
kommunal arbetsmarknadspolitik verkar U-06 vara ett ganska typisk 
arbetsmarknadspolitiskt projekt i en mindre kommun. 

Organiseringen av U-06 blir ett exempel på hur välfärdstjänster 
konstrueras gentemot svaga grupper. Den strukturella makten eller 
snarare bristen på inflyttande för arbetslösa socialbidragstagare och 
långtidsarbetslösa får en organisatorisk inramning. Det är inte troligt att 
mer inflytelserika grupper skulle acceptera att hamna i ett liknande 
projekt. 
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6. Individualisering – att bli bemött som en unik individ 
De kategorier av människor som har varit föremål för socialtjänstens 
insatser har ofta varit samma kategorier som Taylor (1994) menar har 
förnekats erkännande. Arbetslösa är ett exempel på en grupp som under 
lång tid vägrades hjälp av stat och kommun (Wallentin 1987). 
Individualisering är ett sätt för en verksamhet att erkänna de arbetslösa, 
både för likheter och för skillnader (Honneth 2003). Ett exempel kan 
vara att en arbetslös som är utrikes född inte tillskrivs annorlunda 
egenskaper än inrikes födda utifrån etniska eller kulturella grunder, alltså 
ett erkännande utifrån rätten att vara lik andra. Samtidigt kan ett 
erkännande vara rätten att vara annorlunda, att finna sätt och få stöd för 
okonventionella sätt att bryta sin arbetslöshet.  
6.1 Individualisering enligt personalen 

Personalen ser verksamheten på U-06 som mycket individualiserad. 
Detta bygger på att det finns goda möjligheter för personalen att utforma 
sin dag efter deltagarnas behov. Det finns alltså inget schema som 
reglerar dagarna för personalen. Den enda fasta punkten är 
morgonmötet och det genomförs innan deltagarna kommer till 
verksamheten. På detta möte diskuteras dagens agenda, exempelvis att 
någon av personalen ska till arbetsförmedlingen för ett möte. Som svar 
på en fråga från mig om vad de gör därefter svarar en i gruppen: 

När deltagarna kommer, då ägnar vi oss åt dem ju i stort sett. 

R Och vad innebär det att ägna sig åt deltagarna? 

Ja att man går in till dem. Men det kan också vara att man sitter på sitt 
rum och ringer till andra myndigheter, kontakter och sådant … kontakter 
med sjukvården och arbetsförmedlingen, samarbetspartner liksom. 

R Är de arbetslösa med då? 

Nej det är de inte. Och så enskilda samtal inne på rummet eller är man ute 
och hjälper dem med deras ansökan … Sedan har de kanske något på 
hjärtat, problem. Då stänger man dörren och sätter sig med det. Det är så 
där, det är så varierat man kan inte säga en dag är den andre lik. 

Det finns alltså en struktur som möjliggör för personalen att 
individualisera stödet till de arbetslösa. Samtidigt kan det ifrågasättas 
varför deltagarna, som är i rummet bredvid, inte inkluderas i samtalet när 
personalen diskuterar frågor som berör dem med andra myndigheter. Att 
ta sig rätten att uttala sig för andra istället för att inkludera dem i samtalet 
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blir en maktutövning där den enskilde inte erkänns som expert på sin 
egen situation. 

På en direkt fråga om vad personalen förväntas göra svarar en i 
personalgruppen:  

Vara där för deltagarna, coacha dem. Sedan har vi väl några som kommer 
och säger att de ska gå till doktorn men vågar inte gå dit. Man får följa med 
dem, tandläkaren. Vissa dagar mår de dåligt och då tar man ut dem i bilen 
och kör en runda. 

Deltagarna ifrågasätter dock denna individualisering. Ett exempel är att 
deltagarna ger bilden till mig att de förväntas söka arbete sex timmar per 
dag. Detta diskuterar vid två tillfällen under gruppintervjun. 

R … deltagarna säger det till mig, att `nu ska jag söka jobb 6 timmar´. 
Vad svarar ni på det? 

Hitta på alternativa lösningar. Sedan fundera på det. Är det här jag 
verkligen vill jobba med eller någonting annat. Kan jag tänka mig en 
praktikplats och sedan att sitter där med oss och pratar. Det kan vara andra 
bekymmer de har. Förutom vad gäller arbetet. Annat som de måste ta itu 
med, ekonomiska problem, sjukvården och så och då kan man jobba med det 
här också och förbereda sig att komma ut i arbetslivet. 

I beskrivningen från personalen skildras just den möjlighet att erbjuda 
insatser som är anpassade till den arbetslöses förmågor och därigenom 
erkänna denna som individ. Det finns dock en otydlighet när personalen 
ska konkretisera vad det innebär och hur det sker praktiskt i 
verksamheten. Längre fram i intervjun när personalen säger att de hjälper 
individerna utifrån deras behov: 

R  Men sedan, för att vara lite jobbig nu. Sedan å andra sidan säger ni att, 
man ska söka jobb 6 timmar om dagen 

Det är ingen som sagt. 

R OK man sitter framför datorn och jobbar 6 timmar. 

Nej. Det är ingen som sagt det heller 

Här uppfattar jag att det finns en otydlighet om vad deltagarna faktiskt 
förväntas göra. Jag får inget tydligt och konsekvent svar på vad 
deltagarna förväntas göra förutom att arbeta framför datorn eller vara på 
praktik. Samtidigt kan denna otydlighet också tolkas som om att det 
finns en öppenhet att fylla verksamheten med ett innehåll som är 
anpassat till individen eller åtminstone den grupp som för tillfället är 
deltagare i verksamheten. Det finns naturligtvis en koppling till de 
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mycket luddiga formuleringarna i projektplanen. Det är svårt att utifrån 
personalens svar bedöma huruvida de arbetslösa erkänns utifrån rätten 
att vara lik och skilja sig från normen om hur deltagare i kommunal 
arbetsmarknadspolitik förväntas vara.  

Personalgruppen menar att det finns en större möjlighet att 
individualisera innehållet i verksamheten för de deltagare som har 
försörjning genom socialbidrag. Personalen menar att socialsekreterarna 
lyssnar på dem och att det gör att deras handlingsfrihet blir större. När 
det gäller deltagare som kommer från Arbetsförmedlingen ingår dessa i 
ett arbetsmarknadspolitiskt program som har en struktur som bestäms av 
Arbetsförmedlingen centralt. Personalens sätt att beskriva 
handlingsfriheten gentemot socialtjänsten och arbetsförmedlingen 
stämmer väl överens med de nationella och kommunala 
arbetsmarknadspolitiska systemens karaktär (Ulmestig 2007). Det 
kommunala systemet är smidigare, flexiblare men präglas samtidigt av 
behovsprövning och stigmatisering. Det nationella systemet är mer 
byråkratiskt och centralistiskt men samtidigt rättighetsdrivet. Det finns 
alltså skillnader i förutsättningarna för de arbetslösa beroende på vilken 
försörjningsform de har. Individualisering sker i en kontext som bestäms 
av den arbetslöses försörjning, eller med andra ord välfärdspolitiska 
strukturer. 
6.2 Individualisering enligt deltagarna 

Deltagarna är ofta kritiska till att U-06 inte ger ett individualiserat stöd, 
utan att alla hanteras lika oavsett behov. Kritiken har två huvudsakliga 
inriktningar. Dels gör alla deltagare i princip samma sak och dels lyssnar 
inte personalen på deltagarna. Denna kritik kan ta olika form och 
verbaliseras på olika sätt.   

Projektets innehåll med en stark tonvikt på arbetssökande och praktik 
kritiseras av samtliga intervjupersoner. Att söka arbete under sex timmar 
per dag skapar tristess och en känsla av meningslöshet. På en fråga, efter 
att intervjupersonen har varit kritisk till tonvikten på att söka arbete sex 
timmar om dagen, om vad som skulle kunna vara annorlunda säger 
intervjupersonen: 

Bara sådana smågrejor, liksom att vad vill du göra idag, ja jag är intresserad 
av blommor. De får ju bidrag, ja då köper vi in någonting, 10 blommor t ex 
eller några böcker så vi kan sitta och läsa. Jag är intresserad av sjukvården, 
ja vi tar in lite sådana böcker, sådant program kanske eller någonting sådant, 
Så man får lite mer individuellt. Här är liksom bara, det är bara sök jobb. 
Ja jag vet inte men lite mer så man kan dra in folk på det de är intresserade 
av och få dem lite mer motiverade, kanske de blir nyfikna. Så det inte bara 
är förvaring. Bara sitt här tills du får ett jobb liksom. Och så är det.  
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När deltagarna beskriver hur de skulle vilja förändra U-06 betonas, så 
som i citatet ovan, en mer individualiserat sätt att organisera 
verksamheten. Det är också vanligt att deltagarna efterfrågar individuellt 
anpassade resurser såsom datorkunskap, truckkort eller körkort. Detta 
skulle, enligt deltagarna, öka deras chanser på arbetsmarknaden.  

Flera av deltagarna efterfrågar också stöd från personalen att navigera 
gentemot andra myndigheter. Det kan vara hjälp med sjukvård och 
Arbetsförmedling men även gentemot socialtjänsten eller mer exakt 
socialbidragshandläggarna. Detta sätter naturligtvis verksamheten i en 
märklig situation där personalen måste prioritera mellan att stödja de 
arbetslösa eller vara lojala gentemot sina samverkansparter. 

När intervjupersonerna beskriver en dag på U-06 så finns det ganska 
små individuella variationer. Dessa berättelser kan exemplifieras av svaret 
på frågan om vad intervjupersonen gör en dag på U-06: 

Jag går in på internet och tittar, där jag har några kompisar som skickar 
mejl till mig och jag vill gärna svara tillbaka och lite sådant. Och det blir väl 
gärna ofta det första man gör, när man kommer hit på morgonen och öppnar 
det och har lite funderingar kring, är det nu någon som har skrivit till mig. 
Eller något annat som kommit. Och så åtgärdar man det först och går igenom 
det. Svara till dem och sedan kanske jag har någonting till någon ny kompis 
och då skickar man iväg det också. För har man tur så kan man komma 
tillbaka (till datorerna som är uppkopplade på Internet – min not) under 
dagen också. Och sedan har man ju då gått in på AF. Finns det några bra 
jobb. Och då har jag gjort på det viset att så fort jag ser ett jobb som verkar 
intressant, utan att läsa igenom annonsen perfekt, så har jag tryckt ut den. 
Så jag har kanske på en halvtimmes tid, t o m kortare tid kanske 20 
minuter så har jag tryckt ut en 7-8 jobb. 

R Och det hittar du varje dag? 

Ja det hittar jag varje dag, som jag tycker verkar vettiga. Sedan när jag fått 
dem så tittar jag, när ska detta jobb senast in. Sorterar upp dem i rätt 
ordning. Sedan så börjar jag med den första. Alltså man säger det har lagt i 
rätt ordning. Så börjar man på det första då och tittar på det. Aha, jag måste 
ha ett truckkort. Det står att det är ett krav. Det kommer jag aldrig att få 
det jobbet, då slänger vi den. På nästa står det att jag måste kunna tyska 
utantill i tal och skrift. Ja då slänger vi den, det går inte heller. Sedan i nästa 
så står det grejor som jag har. Meriter och som jag kan. Jaha då ska vi göra 
den, söka det och jag tar ju dem i svarsordning, som jag sa innan jag satte 
igång. Då tar jag direkt och svara på det och skriver det svarsbrevet eller om 
jag nu ska svara är det ju att man ska gå in via deras, ofta genom ett 
bemaningsföretag, ska man gå in och svara på ett visst vis där. Och så gör jag 
det. Helt enkelt. Men nu har man ju ställt krav att de ska läsa brevet innan 
man skickar iväg det och då låter jag dem läsa det brevet och sedan så säger 
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de bu eller bä. Om det är bra eller ej, den meningen där är konstig. Den får 
du ändra på. Och då får man ändra på den och då så får jag det godkänt och 
då går jag in och skicka iväg det.  

Det finns alltså en genomgående kritik från deltagarna att alla behandlas 
enligt samma mall – att söka jobb. En intervjuperson beskriver hur hon 
tvingas söka arbeten hon inte har den minsta chans att få. Hon berättar 
också att hon konfronterade en tjänsteman från Arbetsförmedlingen 
med att de tvingas söka sådana jobb. Tjänstemannen höll med om att det 
var horribelt men samtidigt ska de sökas för om inte kan det påverka 
aktivitetsstöden. Intervjupersonen menar att deltagarna blir behandlade 
som en ”bunt idioter”. Intervjupersonen vill istället praktisera och göra 
nytta inom exempelvis äldreomsorgen. 

Trots denna massiva och genomgående kritik från deltagarna om 
bristen på individualisering så finns det också tydliga exempel i 
intervjumaterialet på hur personalen gör undantag och individualiserar 
stödet. Citatet nedan är från svaret på en fråga om hur det är att vara 
deltagare på U-06. Intervjupersonen menade att det inledningsvis var 
mycket negativt men att detta förändrades.  

Men nu efterhand som man lärt känna dem och de har lärt känna oss och 
respekterar att vi faktiskt är vuxna människor, fungerar vi lite bättre. Men 
det kan ju vara lite si och så med information. 

R Hur gör personalen när de respekterar er som vuxna människor? 

Att de lyssnar i alla fall på en så här. Det är inte bara så här ska du göra, 
punkt slut. Utan när jag säger att det tänker inte jag göra, för jag är en 
vuxen människa. Och jag vet hur jag ska gå tillväga liksom. … Alltså jag 
behöver inte det. 

Denna intervjuperson antyder alltså att när det finns en god relation 
mellan personalen och den arbetslöse kan individualisering uppkomma. 
Detta kan beskrivas som ett slags villkorat erkännande. En annan 
intervjuperson säger, på en fråga om personalen har tagit hänsyn till en 
problematik som intervjupersonen beskriver, att: 

Jag känner att de har haft överseende med det och försökt att liksom hjälpa 
mig. Ja det får jag säga att jag tycker. När jag sagt ifrån så har de lyssnat. Ja 
faktiskt, det måste jag säga. Det har de gjort. 

Då det finns få ungdomar i mitt material är det svårt att dra generella 
slutsatser om huruvida alla deltagare får samma handlingsutrymme av 
personalen. En ungdom säger dock, på en direkt fråga om man blir 
annorlunda behandlad av personalen om man är yngre gentemot äldre, 
att: 
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Ja de pratar mer som vuxen till vuxen. De vuxna som om de känt varandra 
länge, de pratar om att de behöver varandra. Men när de pratar med oss 
ungdomar, att ni ska göra på detta sättet. Ni måste göra så annars kan ni 
inte få ett jobb. Ni ska göra som vi säger, annars kommer det inte att gå bra. 
Och det är helt annorlunda när de säger till vuxen. Nej det går bra när de 
säger att de inte kan hitta. Nu tar vi en paus eller något sådant. Jag tycker 
det är lite konstigt. 

Vid observationerna blir det tydligt att ungdomar och äldre deltagare 
främst interagerar inom gruppen. De äldre söker och får också mer 
kontakt med personalen. Jag har dock inget belägg från observationerna 
för att ungdomar särbehandlas i negativ bemärkelse som citatet ovan 
antyder.  
6.3 Analys 

I detta kapitel diskuteras rätten att få sina förmågor erkända men också 
rätten att både få vara lik och skilja sig från normen om hur arbetslösa 
ska vara inom kommunal arbetsmarknadspolitik. För att detta ska 
uppnås krävs en flexibilitet i organiseringen av verksamheten som ger 
handlingsfrihet åt både personal och deltagare. Det krävs också att 
deltagarna blir erkända för sina förmågor och sitt sätt att vara. Stödet i 
att bli självförsörjande anpassas till personalen bild av behoven men stöd 
som inte inkluderar den arbetslöse, är inte individualiserat. Detta oavsett 
retoriken som finns inom programmet. 

Verksamheten på U-06 kan förstås på olika sätt. Detta gäller även 
individualiseringen. Å ena sidan har personalen stor handlingsfrihet att 
utforma verksamheten efter egna och deltagarnas prioriteringar. Det 
finns också beskrivningar från deltagarna att de blir respekterade och 
bemötta utifrån de unika individer som de är. Det finns också 
beskrivningar av hur de förväntas söka arbete under sex timmar per dag. 
Då många deltagare uppfattar detta som helt horribelt skapas en känsla 
av likformighet men även tristess. I dessa beskrivningar är den enskilde 
deltagarens handlingsförmåga kraftigt beskuren på två sätt. Dels är den 
arbetslöse tvingad att lyda för att inte det ska påverka försörjningen. Dels 
är handlingsförmågan beskuren, enligt Honneth (2003), av bristen på 
erkännande. När känslor av tristess och meningslöshet infinner sig hos 
de arbetslösa och förväntningar på erkännande grusas skapar detta en 
negativ självrelation. Förmågan och förtroendet för sin egen förmåga 
minskar.  

Appliceras det på Hasluck & Greens (2007) analys av 
arbetsmarknadspolitiska verksamheter så är inte personalens bild av en 
verksamhet det viktiga för goda effekter i aktiveringsprojekt. Istället 
påverkas effekterna, enligt Hasluck & Green, av deltagarnas bild. Om 
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deltagarna känner att ett projekt ökar chanserna till arbete blir det också 
mer effektivt.  

Den dominerande bilden av U-06 är att alla gör samma sak. 
Deltagarna beskriver, även om det finns tydliga undantag, att de blir 
behandlade och förväntas söka arbete inom en likriktad mall. Denna bild 
bekräftas av mina observationer. Personalen använder alltså inte den 
handlingsfrihet som de har för att individualisera det stöd som deltagarna 
får i att bryta sin arbetslöshet. 

Bekräftas i mina observationer gör även personalens bild av att de är 
öppna för förslag och idéer från deltagarna. Om nu personalen är öppna 
på det sätt som jag uppfattar och det finns en handlingsfrihet inom 
projektet, varför använder deltagarna då inte denna frihet? Jag kan 
naturligtvis inte entydigt besvara denna fråga. Det är dock tänkbart att 
deltagarna inte uppfattar sin handlingsfrihet och/eller att personalen ger 
motstridiga signaler. Att å ena sidan efterfrågas deras initiativ och mening 
men å andra sidan undras de erkännande genom att alla behandlas enligt 
samma ”söka jobb sex timmar om dagen” och deras förmågor att hitta 
egna strategier inte erkänns. De behandlas inte som unika individer eller 
med andra ord de får inget erkännande för sin olikhet. Ett tydligt tecken 
på detta är hur personalen ständigt benämner deltagarna som ”dom” i 
intervjucitaten. Benämnandet kan ses som en gräns som upprätthåller 
kategoriell ojämlikhet och som konstitueras av uppdelningen mellan 
vi/dom (Tilly 2000). Lika tydligt är hur deltagarna har internaliserat 
denna gräns och benämner personalen som ”dom”. Denna uppdelning 
går stick i stäv med intentionerna att individualisera. Ses deltagarna som 
en homogen kategori av både personal och deltagare är det svårt att se 
hur försöken att förflytta deltagarna närmare arbetsmarknaden kan ske 
utifrån deras individuella situation och behov. 

Det verkar alltså som om varken personal eller deltagare använder 
den handlingsfrihet som finns i projektet, exempelvis genom de luddiga 
ramarna, utan istället är fast i fixerade relationsmönster eller 
maktpositioner som reproducerar bilden av ”den andre”. Det är rimligt 
att utgå från att dessa delvis fixerade positioner bygger på ett strukturellt 
underläge för deltagarna och att både personal och deltagare fastnar i 
sina positioner och att metoder som framtidsverkstäder och 
föreläsningar i kreativt tänkande inte i längden kan rasera denna 
cementerade maktojämlikhet. Även om medvetenhet och goda 
intentioner finns när policy och arbetssätt formuleras får det inte ett 
tydligt genomslag. Ett empiriskt exempel är hur en kvinna beskriver hur 
hon tvingas söka arbeten hon aldrig kan få. Detta framstår som ren 
disciplinering som har lite att göra med erkännande och som knappast 
ökar förtroendet på den egna förmågan. Den strukturella och relationella 
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makten samverkar och eventuella intentioner om individualisering och 
personalens handlingsfrihet utgör en svag motkraft. 

Även Thoren (2008) finner en stor diskrepans mellan policy och 
implementering. Några exempel från denna studie är den aktiva 
jobcoachningen och ”jobbgarantin” som framhålls i policydokumenten 
samt hur gräsrotsbyråkraterna kategoriserar de arbetssökande i 
informella kategorier utifrån egna värderingar. Det verkar som om 
individualisering är lättare att skriva om i en projektansökan eller tala om 
än att faktiskt hitta former där individerna blir erkända för både sin likhet 
och olikhet i förhållande till normen om ”den goda medborgaren”. 
Brister i kommunikationen kan tänkas utgöra en rimlig förklaring till 
denna svårighet. I verksamheten finns det betydande maktskillnader 
mellan personal och deltagare. Stora maktskillnader är sällan en god 
grund för en ömsesidig dialog och utan dialog är det svårt att skapa en 
verksamhet som erkänner deltagarna som unika individer. 

För att anknyta till inledningen av kapitlet kan inte U-06, när alla 
deltagarna i princip gör samma sak, benämnas som en verksamhet som 
skräddarsyr insatserna. Även om personalen använder sin handlingsfrihet 
till att individualisera delar av innehåll och bemötande, vilket beskrivs 
som viktigt och respektfullt av deltagarna, skapar inte U-06 insatser som 
kan sägas vara anpassade till den enskildes upplevelser av sin förmåga. 
Tvärtom finns det tydliga kopplingar till vad Thorén (2008) och 
Hedblom (2004) beskriver som att göra individer till hanterbara ärenden.  

Deltagarna framstår som byråkratiska fall som kategoriseras efter i 
förhand givna kategorier. Detta förklaras av Hedblom (2004) som 
tjänstemännens sätt att göra sitt arbete (den sökande) till ett hanterbart 
ärende. Ett exempel från Hedbloms avhandling är kategorierna, de som 
står nära arbetsmarknaden samt de som står långt ifrån denna. Dessa 
finns också väl beskrivna i Salonen och Ulmestig 2004. Ett annat 
exempel på detta, som har diskuterats ovan, är uppdelningen mellan vi 
och dom, där deltagarna ses som ett ganska homogent ”dom”. U-06 har 
svårt att hantera alla deltagare som unika individer och därigenom stöps 
de stundom om till fall som lämpar sig för det organisationen är 
konstruerad att göra. Kategoriseringen är ett exempel på hur den 
strukturella makten ”sipprar ner” till en relationell nivå.
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7 Interaktion – ett ömsesidigt förtroende 
Enskilda får ibland inte sitt eget omdöme eller sina förmågor som 
handlande subjekt erkända. Detta riskerar att skapa både en känsla av 
förnedring över sig själv men också svårigheter att känna respekt för 
andra. Honneth (2003) beskriver hur indragna ekonomiska medel för 
försörjning är ett exempel på hur behoven av de mest grundläggande 
nödvändigheter inte erkänns av socialarbetare.  
7.1 Interaktion enligt personalen 

Något som snabbt blev tydligt för mig genom observationerna var att det 
finns tydliga gränser mellan personal och deltagare på U-06. Dessa 
gränser är fysiska men finns också i interaktionen mellan deltagare och 
personal. Denna upplevelse delar jag med flera av deltagarna. Personalen 
har ett speciellt fikarum, egna toaletter och dörrarna till personalens 
kontor är ofta stängda. 

När jag tog upp gränserna för diskussion med personalen fick jag en 
tämligen stark reaktion från några i personalgruppen. De menade att det 
måste vara tydligt vem som är handledare. Några av personalen hade 
erfarenheter av ett tidigare projekt då dessa gränser inte var lika klara och 
de menade detta hade varit negativt. Ett exempel var att behovet av 
speciella personaltoaletter baserades på negativa erfarenheter av att dela 
toalett med missbrukare och en upplevd smittrisk. Någon hänvisade 
också till arbetsmiljölagen.  Mitt intryck var att det fanns en bred enighet 
om behovet av tydliga gränser i personalgruppen. När jag bad dem 
utveckla sina tankar uttryckte de att: 

Vi måste få ta oss…  Vi måste få vara ifred 

R   Så det är mer det här arbetsskydds/avbruten 

Psykiskt också. Man ska göra ett bra jobb. Vi har kommit överens om att 
på middagen pratar vi inte jobb mellan tolv och halv ett. Är det någon som 
börjar så nej. För många av deltagarna är väldigt jobbiga. Vi måste säga att 
det här är ett väldigt energislukande jobb. 

R   Det betvivlar jag inte. 

Ibland så måste vi gå och stänga dörren 10 minuter. Bara för att få vara 
ifred. 

R Tror du det finns några nackdelar med de här gränserna. Alltså i 
förhållande till er? 
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Nej det tror jag inte. O vad mysigt att sitta tillsammans här allihopa. Det 
kanske kan tyckas mysigt. Jag tror inte vi gör ett bättre arbete, tvärtom om vi 
skulle vara ihop med dem hela dagen. Man måste ju balansera det här. Om 
vi skulle bli jättekompisar med de här människorna. Hur stor respekt har de 
då. Nu måste du söka jobb. Nej, nej, nej. På något viss måste det finnas en 
gräns. På något vis tycker jag det. /…/ 

Även om vi har sagt och sagt att vi är öppna, vi är.. Men man har ju andra 
uppgifter och då måste man sitta på sitt rum. Det säger jag inte, vi kanske.. 
Jag har varit väldigt tydlig med det. Kom när du behöver hjälp och så där. 
Och det gör de, de gör det alltså. 

Personalen menar att de under en period provat att vara mer ute bland 
deltagarna men att deras upplevelse var att deltagarna kände sig 
kontrollerade och att vissa blev handlingsförlamade av personalens 
närvaro. En i personalen jämför det med när man går in i en butik och 
de butiksanställda är för påflugna. En i personalen motiverar också de 
stängda dörrarna med att personalen ofta ringer om eller har möte med 
enskilda personer och att det då av sekretesskäl är rimligt att dörren är 
stängd.   

Det är svårt att entydigt tolka personalens avståndstagande gentemot 
deltagarna. Å ena sidan upprätthåller den gränser som bevarar auktoritet 
och ojämlikhet i makt. Det hade troligen varit lättare för deltagarna att 
diskutera idéer och komma med initiativ om avståndet till personalen 
hade varit mindre. Det vore lättare att skapa ett ömsesidigt förtroende 
för varandras omdöme.  

Å andra sidan medför också ökad närhet och otydligare gränser, 
precis som personalen beskriver, ökad kontroll. Genom att inte vara 
närvarande ständigt visar också personalen att deltagarna är moraliskt 
tillräkneliga subjekt som inte ständigt behöver kontrolleras. Denna 
dubbelhet utgör en del av människobehandlande organisationers signum, 
oavsett om det handlar om vård eller socialt arbete (Skau 2001). Det 
finns inget stöd utan att det innehåller ett moment av kontroll. Detta 
benämns i den teoretiska ramen som pastoralmakt. 
7.2 Interaktion enligt deltagarna 

Deltagarna ger bilden av att personalen inte lägger någon större möda på 
dem när de kommer till U-06 första gången. Istället beskrivs personalen 
som omotiverade samt att de isolerar sig på sina rum. När jag ställer 
frågan om hur intervjupersonen tycker att personalen borde bemöta 
deltagarna, menar en av intervjupersonerna: 
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Jag vet inte det, svårt alltså. En sak som jag sagt till dem där inne är, att jag 
tycker att de ska vara mer, de ska försöka. Om de sedan spelar mer 
motiverade eller är mer motiverade är totalt ointressant egentligen. 

R Menar du personal nu? 

Eller arbetsledarna, så menar jag ju att de måste vara så att vi ser det som 
att de är motiverade. Att de vill motivera oss, att de är engagerade i oss. 

R Det tycker du inte att de är? 

Om de sedan tycker att det är motiverat att göra eller inte. Det är ointressant. 
Det viktiga är ju att det blir så mot oss. Nej jag tyckte egentligen inte att de 
var det när jag kom hit här i maj månad. Har nog sagt tidigare också att jag 
fick en runda här, gick runt här och tittade lite där är kylskåpet och där är 
toan och där är så och här av datorer. Sätt dig ner nu X (namn på 
intervjuperson – min not) och sök jobb, hej då. Nu överdriver jag lite grand 
givetvis. Ungefär så uppfattade jag det. Sedan satt de ju på kontoret, som vi 
kan se det. De hade kanske något som de var tvungna att göra, det vet inte 
jag. Som vi såg det så tror jag att vi flesta av oss såg det som att de satt här 
och mest kliade sig i naveln, och sedan när vi kommer in och säger något så, 
ja jag får väl hjälpa honom eller henne. 

Informanten som efterfrågar engagemang från personalen ber på ett 
mycket tydligt sätt om att erkännas. Att inte känna sig viktig som 
deltagare i en verksamhet som syftar till att motivera och stödja individen 
är direkt negativt för självrelationen. En annan intervjuperson uttrycker 
samma kritik mot att personalen är osynlig.  

Det har varit så att de har suttit på sina kontor här och sedan när det har 
fika då går det in på sitt fikarum och liksom de blandar sig inte med oss då.  

Lite längre fram i intervjun säger samma respondent: 
Man får ju arbeta mer som kolleger i så fall. De är här för att hjälpa oss 
liksom. Så ja känner att det är onödigt att ta en fika på en annan tid och 
sitta i sitt fikarum. Jag tycker att det inte verkar som de gör så mycket ändå 
så det hade inte spelat någon roll om de suttit hos oss. 

En deltagare uttrycker att personalen är här för att hjälpa dem och att 
detta försvåras av gränserna i projektet. Deltagaren förefaller inte känna 
sig erkänd utan tvärtom exkluderad från gemenskapen med personalen. 
För många deltagare kan detta jämföras med att man på en arbetsplats 
inte är välkommen att umgås med alla på anställda. Deltagarna är inte 
välkomna till ”befälshytten”. Andra uttrycker att de blev satta på att söka 
jobb med hjälp av datorer utan stöd, eller åtminstone minimalt stöd från 
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personalen, trots att de hade otillräckliga kunskaper om datorer för att 
använda dem. Detta kan tolkas som att deltagarna inte erkänns.  
För att etablera en positiv självrelation krävs både en positiv interaktion 
med personalen och tillgång till resurser som information (Burke 2004). 
Deltagarna är i ett underläge gentemot personalen. Därför upplevs 
personalens attityd och avståndstagande som en bekräftelse på 
deltagarnas underordning.  

Intervjupersonerna efterlyser inte bara att personalen ska se dem mer 
utan också att deras förmågor erkänns. Några av intervjupersonerna 
beskriver att de har resurser som personalen inte erkänner. Två av 
intervjupersonerna exemplifierar detta med att de har specifik kunskap 
som hade kunnat hjälpa andra deltagare att finna arbete. Båda uttrycker 
indirekt, på lite olika sätt, att de önskade att deras kunskaper hade 
uppmärksammats och använts.  

På den direkta frågan om vad deras coach gör, svarar 
intervjupersonerna att de främst läser ansökningar som deltagarna har 
skrivit. De skriver också ut annonser på arbeten som de ska söka. Någon 
deltagare säger att coachen ibland tar kontakt och pratar några minuter 
om annat. En annan säger att hon blir lämnad ifred om hon bara gör vad 
hon ska. 

Samtidigt som intervjupersoner och andra deltagare ger en negativ 
bild av hur personalen drar sig undan och ger ett omotiverat intryck, 
säger de flesta deltagare att personalen är bra på att bemöta dem. 
Omdömen som ”schyssta” och ”trevliga” är vanliga. Naturligtvis skiljer 
sig omdömena mellan olika individer i personalen. Deltagare beskriver 
också hur de har tagit upp med projektledaren att de upplever att 
personalen isolerar sig. De upplever att projektledaren tog deras kritik på 
allvar och att de såg mer av personalen efter detta samtal. Detta är ett 
exempel på hur personalen erkänner deltagarna som aktiva partners i 
verksamheten. 

Ett annat exempel på hur deltagare erkänns som unika individer är en 
beskrivning av hur personalen accepterade att en deltagare fick ledigt 
trots att regelverket inte tillåter det. Ett annat exempel är att personalen 
finns tillhands när de behövs. En informant säger: 

Den hjälp jag fick, fick jag. Ibland tog det lite tid. Det är ju en hel del på U-
06 och varje har ju var sin handledare. Handledarna har en 5, 6 7 olika 
personer. Och man får vänta på sin tur. Annars gick det bra där. 

Harluck och Green (2007) betonar vikten av välkomnande lokaler.  
Deltagarna verkar i stort sett mycket nöjda med dessa. En intervjuperson 
beskriver dem som ”bra och rymliga”. Det finns dock en utbredd kritik 
mot bristen på datorer som är uppkopplade till internet. Denna kritik är 
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dock inte enbart riktad till U-06 utan också till de deltagare som 
använder de befintliga datorerna för annat än att söka arbete. Ett 
exempel är en intervjuperson som säger:  

Det enda har ju varit att det är svårt att komma till datorer som har internet 
när man ska gå ut på platsbanken så sitter de och lägger patiens eller spelar 
spel och sådant.  

Detta innebär att deltagarna får byta datorer utifrån om de behöver 
använda internet eller e-post eller om de använder exempelvis 
ordbehandlingsprogram. 
7.3 Analys 

Även när det gäller interaktionen skiljer sig personalens och deltagarnas 
uppfattningar. Svaren, från både personalen och deltagarna, kom att 
handla om gränser. Deltagarna känner sig inte som jämlika 
samarbetspartners i försöken att bryta sin arbetslöshet, utan som 
”objektifierad”. Detta är den diametrala motsatsen till att bli erkända 
som moraliskt handlande subjekt. Genom den strukturella maktskillnad 
som finns mellan personal och deltagare upprätthålls den relationella 
makten. Deltagarnas svaga position möjliggörs och reproduceras. Det 
finns dock exempel på motsatsen. Deltagarna har erkänts genom att 
deras omdöme har tagits på allvar. Ett sådant exempel är hur 
verksamheten förändrades efter kritik från deltagarna om att personalen 
var osynlig.  

Det finns också upprepade exempel på hur deltagarna beskriver att 
värdet av deras omdöme inte erkänns genom de tydliga gränserna som 
upprätthålls. Burke (2004) menar att känslan av ett erkännande handlar 
om tillgången till bland annat resurser som positiv interaktion och 
information. Det är tydligt att deltagarna upplever att gränserna påverkar 
interaktionen negativt. Deltagarna upplever att de inte bjuds in till att bli 
fullvärdiga partners i försöken att bryta sin arbetslöshet.  

Detta förstärks av att några upplever att deras förmågor inte används. 
Känslan av egenvärde bygger på att individen upplever att den besitter 
goda och värdefulla förmågor (Honneth 2003). Dessa förmågor 
underkänns. Konsekvensen blir att gränserna upprätthålls. När deltagare 
har kunskap som är förbehållna personalen, ifrågasätts gränser som 
delvis bygger på att personalen är experter. Personalens utgångspunkter 
för att inte låta deltagarna använda sina kunskaper blir egentligen 
ointressanta. Upplever deltagarna att deras förmågor underkänns gör de 
också det (Jmf Thomas poemet, ex De Swaan 2004; Ritzer & Goodman 
2003). 
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Personalens beskrivning av verksamheten bryter med deltagarnas, 
vilket också delvis bekräftas i observationerna. Personalen nekar inte 
någon stöd och råd när de söker det. Åtminstone har det inte blivit 
tydligt i observationerna. De går också en runda då och då för att prata 
med deltagarna. Samtidigt är gränsen mellan personal och deltagare 
knivskarp. Denna gräns kan förstås på två sätt som inte på något sätt är 
ömsesidigt uteslutande.  

Gränsen kan utifrån deltagarnas perspektiv förstås som ett 
upprätthållande av makt gentemot deltagarna eller som en av personalen 
säger att gränserna upprätthåller respekten för personalen. Detta 
förstärker den asymmetriska relationen mellan deltagare och personal. 
Gränsen blir utifrån detta sätt att förstå den ett medel att tvinga 
deltagarna till underordning. Deltagarna erkänns inte utifrån sin förmåga 
och sitt omdöme. Detta blir särskilt besvärande för en grupp som 
arbetslösa socialbidragstagare och långtidsarbetslösa. Habermas (1994) 
menar att den strukturella och relationella nivån samverkar i 
undandragandet av erkännande. En grupp som befinner sig i utanförskap 
och upplever att de blir behandlade som underordnade, kan tänkas 
uppleva sig som missaktade. Denna negativa självrelation riskerar att 
göra deltagarna osäkra att agera utifrån den egna förmågan (Honneth 
2003). Gränsen kan också förstås, som den beskrivs av personalen, som 
ett sätt att inte ständigt kontrollera deltagarna genom öppen 
maktutövning. Att ge dem utrymme att agera utan att ständigt vara 
övervakade. Gränserna upprätthålls för att deltagarna ska erkännas som 
moraliskt tillräkneliga subjekt. Personalen kan sägas begränsa sin 
pastorala makt genom att ge deltagarna ett fysiskt och tidsmässig rum där 
de slipper personalens blick. 

Det framstår som rimligt att den skarpa gränsen kan förstås på dessa 
bägge sätt. Kontroll och närhet är två sidor av samma mynt och att det 
ger upphov till en olöslig paradox. När gränsen inte diskuteras och är 
förhandlingsbar kommer det att växa fram berättelser om personalen 
och vad de gör och inte gör.  

Enligt Taylor (1994) finns det en risk att underordningen 
internaliseras bland kategorier av människor som inte får erkännande. 
Detta är även en risk på den relationella nivå när deltagarna inte ser 
personalens inviter om medbestämmande. Detta skapar berättelser som 
upprätthåller gränsen. Personalen menar att de ger chanser till 
medbestämmande men att de arbetslösa inte är intresserade. Deltagarna 
känner sig exkluderade och upplever att personalen bemöter dem som 
mindre värda. Detta skapar berättelser om hur personalen inte vill 
beblanda sig med deltagarna. På en relationell nivå reproducerar 
deltagarna sin egen brist på makt. 
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8. Motivation – känsla av egenvärde 
Taylor (1994) och Honneth (2003) menar att människor behöver och 
söker erkännande. Om personalen lyckas erkänna de arbetslösa ökar 
både personalens förmåga till genomtänkta beslut och de arbetslösas 
känsla av egenvärde. Pedersen & Willig (2004) menar att 
arbetsmarknaden är en bra arena att söka erkännande på. Samtidigt har 
arbetsmarknaden förändrats vilket medför att det blir allt mer 
komplicerat att finna ett utvecklande arbete i olika bemärkelser. Dels har 
det, speciellt för de med problem att etablera sig på arbetsmarknaden, 
blivit svårare att finna arbete med god status och hygglig lön. Det har 
också blivit besvärligare att finna arbete där utfallet är tydligt. 
Industriarbeten, med god status, bra lön och trygga 
anställningsförhållanden, är nu svåra att få. Speciellt för de arbetslösa 
som har begränsad formell kompetens. Istället erbjuds nu främst arbeten 
i tjänstesektorn med låg lön, låg status och osäkra arbetsförhållanden.  
8.1 Motivation enligt personalen 

Motivation är ett ledord bland personalen. Nedan ser vi ett ganska 
typiskt sätt bland personalen på U-06 att se på motivation och 
verksamhetens möjligheter att skapa det hos sina deltagare: 

Jag tycker man ska trycka på det positiva. Det är arbetsmetodik som vi 
kommit fram till. De ska arbeta individuellt och hur vi jobbar med en 
deltagare och har samma coach hela tiden. Ja det är jätteviktigt. Att vi jobbar 
mycket, mycket med motivation. /…/Vi fick en jättefin respons av vår 
handledare. Ja det sista hon sa. Det var när du gått. Då sa hon att ni gör det 
där lilla extra. Ni gräver lite under ytan. Det är där man hittar det där, som 
så gör att man kommer vidare.   

Personalen uttrycker förtroende för deltagarna. Ofta uttrycker 
kommunala tjänstemän som arbetar med praktikplatser att de är 
försiktiga med vilka de placerar (Salonen och Ulmestig 2004). Så verkar 
inte vara fallet på U-06 enligt personalintervjun. Så här svarar en i 
personalgruppen i en diskussion om att kontakten med arbetsgivarna 
fungerar bra och att deltagarna brukar ofta är uppskattade på 
praktikplatserna. 

R Men är ni också försiktiga med vilka ni släpper ut? 

Nej egentligen inte. Vill de ut, så kan vi ju prova det. Men det ska vara 
någonting de vill och inte vad jag vill. Ett krav är att.. De har ju testats för 
att vara här och ett krav är att sköta sin närvaro, så man kan veta att det 
fungerar här och fungerar på arbetsplatsen så vi inte missar.  
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Detta motiveras med att en deltagare kan ha svårt att anpassa sig till de 
regler och normer som finns på U-06 men ändå fungera bra på en 
praktikplats. Alla klarar inte av att sitta vid en dator och skriva. Detta är 
ett exempel på hur personalen visar förtroende för deltagarna som 
därigenom erkänns som handlande subjekt med förmåga till 
omdömesgilla beslut. 

I personalgruppen verkar man vara överens om att deltagarna i vissa 
fall saknar motivation att söka arbete eller åtminstone att inordna sig i 
verksamheten på U-06. Verksamheten, eller det uppdrag som 
verksamheten har, kräver dock att deltagarna inordnar sig. Fungerar det 
inte att motivera deltagaren på andra sätt kvarstår att använda tvång även 
om flera i personalgruppen vänder sig mot att benämna det som tvång. 

…” Jag är tvingad hit för att få socialbidraget”. Så känner de, det är något 
jag måste göra för att få socialbidraget. Man ser inte det positiva med det. Ser 
bara att tvånget, vad är det som är tvånget. Det ser de som ett tvång att gå hit 
eller att göra något när man är här. 

R Som jag uppfattar deltagarna så är det tvång att gå hit. 

Men många tycker som att jag kommer klockan nio och sedan är jag här 
fram till klockan tre. Jag är ju här. Ja det är inte det som är grejen. 

R Vad tänker du X (namn – min not) med tvång och frivillighet? 

Jag tycker man ska se det individuellt. Men här får vi ju ett uppdrag som vi 
är tvungna att följa. 

Min tolkning är att det finns en ovilja att benämna verksamheten som 
tvång. Naturligtvis vill personalen att deltagarna ska gå till U-06 av fri 
vilja eller att de åtminstone är motiverade när de är där. Kanske kan 
oviljan att se U-06 och det tvång som är en del av verksamheten som 
makt, förstås av att verksamheten arbetar på uppdrag av socialtjänsten 
och arbetsförmedlingen. Samtidigt kan inte personalen värja sig från 
denna helt genomgripande aspekt av kommunal arbetsmarknadspolitik.  

Enligt Honneth (2003) är detta hot om att dra in försörjningen ett sätt 
att inte erkänna individens mest grundläggande behov av fysiskt 
välbefinnande. De som inte följer reglerna har ej rätt till mat och hyra. 
Detta motverkar grundstenarna i en människas självrelation. Hoten får 
alltså, i denna tolkning av Honneth, en ”omotiverande” effekt där 
individens tillit, både till sina egna förmågor och till personalen, påverkas 
negativt.  

Jag hade uppmärksammat att deltagarna från Af generellt var mer 
omotiverade att vara på U-06 jämfört med deltagarna från socialtjänsten. 
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På en fråga om personalen har tolkat situationen på samma sätt svarar 
de: 

Jag håller med. Ja det har vi gjort. De vill inte ens en gång ha hjälp att skriva 
CV och kanske få tips och råd när han ansöker. `Jag kan detta´. En 
förklaring också som vi sett att många av de som kommer från AF. De har 
gått väldigt, väldigt länge arbetslösa. Det var inte fråga om 5 år och den 
inställningen till projektet. Det har vi märkt faktiskt. Sedan kanske det är 
så att det är många som är uppåt dvs. över 60 år. De känner att, herre gud 
varför ska jag ha ett arbeta. Nu de år jag har kvar ägnar jag åt unga som 
har livet framför sig. Jag har mina stämplingsdagar och de bryr sig inte om så 
jättemycket om de får något jobb faktiskt.  

Motivationen verkar enligt personalen alltså påverkas av de 
försörjningssystem som deltagarna har. Många av deltagarna från 
Arbetsförmedlingen har en mångårig arbetslöshet och olika projekt 
bakom sig. Om det är den femte gången en arbetslös ”lär sig” skriva CV 
kan det vara svårt att känna motivation.  

Oavsett försörjningssystem villkoras försörjningen med deltagarnas 
närvaro på U-06. Detta ifrågasättande av det mest grundläggande fysiska 
välbefinnandet förstör tilliten till att de egna behoven åtnjuter ett 
erkännande hos den andre, vilket är en missaktning enligt Honneth 
(2003). På en direkt fråga om försörjningssystemen har någon betydelse 
svarar en i personalen: 

Både och får jag säga, för i vissa fall så propsar en socialbidragstagare på mer 
tid, mer resurser. Jag jobbar mer med dem som kommer från socialen än de 
som kommer från AF. Men vi behandlar dem inte annorlunda.  

Det är svårt att utifrån denna empiri att exakt förklara hur 
försörjningsformen påverkar deltagarna. Samtidigt är det tydligt att de 
två grupperna av deltagare på U-06 har olika positioner gentemot 
välfärdssystemen. De som kommer från Af har aktivitetsstöd vilket inte 
är ett behovsprövat system. Dessa deltagare har rätt till egendom utöver 
livets nödtorft, de behöver inte underkasta sig den stigmatiserande 
rutinen att varje månad få sin privatekonomi granskad och de flesta har 
medlemskap i en A-kassa och för dessa tillvaratar fackföreningarna deras 
intressen. Ett sätt att förstå försörjningssystemens betydelse på relationell 
nivå är att deltagarna från Af befinner sig i en position där de vågar att 
opponera sig och tydligare göra motstånd. 
8.2 Motivation enligt deltagarna 

Rent generellt kan deltagarnas uppfattning av flertalet aspekter av U-06s 
verksamhet beskrivas som negativ. Det finns dock ett tydligt undantag 
och det är introduktionsveckorna. Här har U-06 lyckats motivera 
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deltagarna genom att möta deras behov. De känner att 
introduktionsveckorna både ger nya förmågor och utvecklar befintliga.  
En av intervjupersonerna säger om introduktionsveckorna att:  

… jag tycker de här veckorna har gått väldigt fort och bra och intressanta 
tycker jag att de varit. Bortsett, än en gång utan att vara tjatig, för de här 2 
psykologerna som var här. För det var inte värt någonting. 

R Men vad pratade de om? 

Jag kommer knappt ihåg. När de kom på sin andra vecka, de var ju bara 2 
dagar. En måndag och sedan nästa måndag. Så nästa måndag så säger de då 
så här, kommer ni ihåg vad vi pratade om förra gången. Då börjar man 
fundera lite bakåt i sitt huvud. Då tänkte jag så här, vad fan, men X (eget 
namn – min not), kommer du inte ihåg vad vi pratade om. … Det enda jag 
kommer ihåg var vissa smågrejor. Det här att man skulle stå på en stol och 
låtsa att man stod i en skyskrapa och tittade. Man blundade ju och låtsades 
att man stod där uppe och sedan skulle ta ett steg framåt som om man föll 
över skyskrapans kant. Vad det nu var för roligt med det? Det kom aldrig 
ur, det blev aldrig något av det sedan. De pratade aldrig om någonting 
omkring det 

R Men vad var tanken?  

Ja alltså, jag tror att de var ute efter göra någonting kring det här. Den där 
känslan av att man hade. Vad ska jag säga…. ? Man kanske kan säga att 
det var fråga om att en motivation. Att det är en motivation i detta att vara 
här. Att man är motiverad alltså 

R Att vara på U-06? 

Att vara här alltså och söka jobb. Och det är klart att det har vi pratat om 
tidigare att den är ju lite fram och tillbaka. För visst kan emellanåt känna 
vad fan, det är bara att slänga de här jobben. Jag får dem aldrig. Och det är 
klart att så kan man ju inte hålla på med allting för att, då blir det ju aldrig 
bra. Så är det ju 

R De här introduktionsveckorna, vad var syftet med dem som du ser det? 

Ja alltså en stor del av det var väl att skapa en motivation för oss. Att vi ska 
bli motiverade med det vi gör. Att vi ska förstå vikten av det vi gör. 

Introduktionsveckorna ger deltagarna något de efterfrågar i intervjuerna. 
De får ett innehåll som uppfattas som både genomtänkt och något som 
ger kompetens de kan behöva för att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Introduktionsveckorna bryter också den tristess som deltagarna ger 
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uttryck för. Dessa veckor beskrivs som utmanande men inte mer än att 
alla som jag talade med känner att de klarar av dem. Dessa veckor 
erkänner förmågan hos deltagarna på ett sätt som gör att alla kan lyckas 
och få erkännande för detta. 

Motivation till att vara på U-06 är annars rätt mycket en bristvara. 
Generellt beskriver deltagarna att de är ganska omotiverade. En 
intervjuperson säger ”Här sitter vi av tiden”.  Däremot beskriver samtliga 
deltagare att de vill ha ett arbete.  En intervjuperson säger att: 

Jo jag fick någonting gjort jämfört med vad jag fått innan.  Jag sökte 28 jobb 
på en vecka, det som jag knappt hade gjort på 2 år. Så jag fick någonting 
gjort där 

R Så det var positivt. 

Ja det var väldigt positivt att få någonting gjort och de hjälpte mig hur man 
skulle skriva ett CV. Jag hade ingen aning. 

Några av informanterna kan också tänka sig att delta på U-06 frivilligt 
men då betydligt färre timmar. En deltagare menar att hon skulle vara 
där två halvdagar i veckan om hon fick bestämma. Denna person menar 
att det nu handlar om att sitta av tiden. Intervjupersonerna beskriver hur 
bristande datakunskaper är ett problem för andra deltagare. Det är dock 
ingen av intervjupersonerna eller någon av de som jag har pratat med 
som beskriver att de själva tillhör denna kategori. En intervjuperson 
säger, när det gäller andra deltagares datakunskaper, att: 

Många av dem vet bara att när du startar datorn tycker du på den och den 
knappen och när de stänger datorn så trycker du där. 

Om introduktionsveckorna var ett exempel på hur organisationen har 
lyckats hitta ett moment som deltagarna känner motivation inför är detta 
ett exempel på motsatsen. Att sätta deltagare på att söka jobb med hjälp 
av dator, utan erforderliga datakunskaper, är att skapa känslor av 
förnedring.  
8.3 Analys 

Det är möjligt att min närvaro påverkade den bild som deltagarna ger av 
verksamheten. Har min närvaro och kanske mina frågor skapat en mer 
negativ bild än vad som annars hade varit fallet (se även diskussionerna i 
Genomförande och metod)? Det kommer vi aldrig att veta men det är 
inte omöjligt. Å andra sidan skulle det troligen inte finnas samma behov 
av att berätta för mig om orätter och problem om det fanns en tydligare 
och mer strukturerad dialog med personalen. Där kunde olika aspekter 
av verksamheten kunde ventileras. När deltagarna fick möjlighet till detta 
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skapades en otrolig motivation att förändra sin situation. Mina 
observationer, speciellt på framtidsverkstaden, tyder på att det finns en 
tydlig motivation hos de flesta deltagarna att finna arbete och för många 
att vara på U-06. Det är också rimligt att tänka sig att då många hade 
varit flera månader på U-06 innan de deltog i introduktionsveckorna, var 
dessa veckor ett mycket välkommet avbrott i tristessen.  

Frågan är dock hur den motivation som framtidsverkstäderna verkar 
föda tillvaratas? Om man efter denna period ska söka arbete sex timmar 
per dag, behövs inte mycket motivation. Istället verkar de sex timmarnas 
närvaro snarare vara ett försök att skapa tristess hos deltagarna, på 
samma sätt som Thoren (2008) beskriver, i sin studie av ett 
aktiveringsprojekt, hur de arbetssökande i hög grad sitter passiva vid en 
av de studerade åtgärderna. Personalen, i denna studie, menar dock att 
detta inte är ett problem då närvaron fungerar som ett 
kontrollinstrument och att tristes kan vara ett sätt att öka motivationen 
till arbete. (se kap 2 om arbetslinjen att de arbetslösas sysselsättning 
aldrig får bli för attraktiv). Dessutom har varje jobcoach för många 
arbetslösa per tjänst för att kunna ge en personlig service till dem som 
inte själva efterfrågar det. Att deltagarna på U-06 sätts i ett tillstånd av 
tristess är naturligtvis disciplinering. Detta ger en ökad makt hos 
personalen på en relationell nivå och skapar deltagare som blir fogliga i 
sin strävan av erkännande och stimulans från personalen. 

Det finns en mycket tydlig koppling mellan handlingsförmågan hos 
deltagarna och erkännande (Honneth 2003). Den deltagare som inte 
erkänns får sin identitet negativ påverkad genom att en negativ 
självrelation skapas. Personer med en negativ självrelation tror sig inte ha 
förmågan att klara av utmaningar. Om deltagarna däremot får 
erkännande för sina förmågor, exempelvis genom att de får uppgifter 
som varken är för banala eller för komplicerade, skapar detta en trygg 
självrelation hos individen. Detta ger i sin tur motivation att handla 
utifrån den egna förmågan. 

När socialtjänsten och arbetsförmedlingen använder sin makt till att 
villkora försörjningen med närvaro på U-06 skapas inte heller incitament 
hos personalen att göra innehållet i verksamheten stimulerande. I bristen 
på erkännande finns naturligtvis en tydlig strukturell del (Taylor 1994). 
Långtidsarbetslösa och arbetslösa socialbidragstagare, är kategorier som 
stigmatiseras och har svårt att få sina rättigheter erkända. Det är 
kategorier som saknar ”politiska muskler” Detta riskerar att reproducera 
en ordning där bristen på erkännande, på både strukturell och relationell 
nivå samverkar och därigenom förstärker varandra. Detta kan 
internaliseras av dem själva och bli en del i deras självbild (se Elias & 
Scotson 1999). 
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9 Asymmetriska relationer – mellan makt och 
motstånd 
Makt är en naturlig del av all myndighetsutövning, vilket skapar 
asymmetriska relationer, speciellt i en verksamhet där närvaron är ett 
villkor för att den enskilda ska få tillgång till sin grundläggande 
försörjning. Makten kan samtidigt vara produktiv för den enskilde, 
exempelvis genom att förbättra möjligheterna till arbete. Makten kan 
också få motsatt effekt i bemärkelsen att den kränker och påverkar 
självrelationen negativt. 

Men samtidigt som makten finns där finns också möjligheten till 
motstånd (Foucault 2002). Med detta perspektiv på makt som något 
relationellt och något som inte är cementerat utan både utövas och 
utmanas blir motstånd en naturlig del av maktutövandet. Att motstånd är 
en naturlig del av maktutövning exemplifierar Foucault (2001b) med 
fängelserevolter. Även i en miljö som ett fängelse har fångarna 
möjligheten att protestera, ja till och med revoltera. Samtidigt betonas att 
motståndet kan vara både subtilt och oplanerat. Så även i den relation 
som Honneth (2003) benämner som asymmetrisk finns möjligheten till 
motstånd.  

I detta kapitel, såväl som i studien i sin helhet, arbetar jag med makt 
på två nivåer, strukturell och relationell. Detta är en teoretisk abstraktion 
där det inte alltid är möjligt att isolera den ena nivån från den andre. I det 
empiriska materialet är det främst den relationella nivån som framträder 
även om kopplingen till en strukturell nivå ofta är tydlig.  
9.1 Asymmetriska relationer enligt personalen 

Som tidigare nämnts så värjer sig personalen från ord som tvång och 
makt. De är mycket tveksamma till att de har makt. Detta kan 
exemplifieras med en diskussion som började handla om att deltagarna 
var så uttalat negativa mot verksamheten. Personalen ifrågasätter detta då 
de menar att det borde ha blivit tydligare när de interagerar med 
deltagarna. De menar att de helt enkelt borde ha märkt den negativa 
kritik som jag har mött: 

R … Vi är försiktiga när vi kommunicerar med dem som har makt över oss. 

Alltså jag tycker det är fel ord /…/.Jo för jag tycker att vi är inga 
myndighetspersoner. Vi är jobbare som utför ett arbete till en 
myndighetsperson. Det är inte vi som bestämmer att de inte får pengar. De 
har ett eget ansvar i detta och det är inte vår sak. 

R  Fast samtidigt. Om ni skulle ringa till en socialsekreterare och säga att ni 
inte tycker att Kalle gör vad Kalle ska och/ avbruten 
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Då har vi trepartssamtal. Om vi tycker att det är någon som skiter i det här. 
Då ringer vi upp till socialsekreteraren. Du nu måste vi ha trepartssamtal. 
Allt fungerar inte eller AF. Och på det samtalet kan vi berätta och fråga, 
vad är det som är fel. Vad kan vi göra. Vilka verktyg behöver du. Vi är 
ingen maktfaktor. Utan vi förmedlar bara ett uppdrag. Det är inget som är 
tvång för att de är här. 

R Men det är klart, om de inte gör vad de ska kan ni skriva ut dem. 

Men samtidigt inte utan, inte om de är här. Det är så här, att de kommer 
hit, så skriver X (namn på personal – min not). Kommer de inte hit så 
skriver hon ogiltig frånvaro. Det får de själva ta ansvar för om de inte 
kommit hit. Och den lappen är ett krav för att de ska få pengar. Den ska 
skickas med. Och då är det ju inte vi som är maktpersoner. Det är soc som 
är maktperson. 

R Fast deltagarna uppfattar er som det. 

Det är mycket möjligt men det är inte vi. Och det har vi sagt till dem också. 
/…/ Jag brukar alltid ha överallt klart. Jag har inte med era pengar att 
göra. Det får du ta med socialsekreteraren. Det får du ta med 
arbetsförmedlingen. Och det är oerhört skönt. Så måste det vara.  

Personalen värjer sig från ansvar och förnekar den asymmetriska 
relationen som finns mellan personal och deltagare eller åtminstone de 
konsekvenser denna asymmetri får. Deltagarna hamnar i ett utsatt läge 
gentemot personalen och de normativa krav som ställs i relationen 
(Petersen & Willig 2004). Personalen kan knappast förvänta sig att 
deltagarna ska vara tydliga med sin kritik. Det kan innebära att 
försörjning och handlingsfriheten beskärs ytterligare och att bemötandet 
påverkas negativt.  

I en annan del av intervjun kom vi att diskutera deltagarnas motstånd, 
eller åtminstone det jag definierar som motstånd: 

R Ni har rätt många deltagare som beskriver att under rätt stor del av dagen 
spelar patiens och pratar och så. Hur hanterar ni det 

Jag har inte brytt mig för, det är som du säger, det är hopplöst att söka jobb i 
6 timmar om dagen. Det kommer inte nya jobb hela tiden. Utan jag ser 
mellan fingrarna med det. Det de ska hinna med idag, det klarar de innan 
jag reagerar. 

R Så länge det sköts? 

Ja. 
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R Tänker ni andra likadant eller… ? 

Nej inte jag. 

R Hur tänker du? 

Det finns annat här än att söka arbete och sitta och lägga patiens som att 
spela spel tycker jag inte att de ska göra. Det har vi diskuterat lite grand. 
/…/ 

R Hur tänker ni andra? 

Jag tycker det är helt OK någon gång för att göra något annat en liten stund, 
men inte hela tiden. Kanske till 10 minuter eller så. Jag tycker det är svårt 
att svara. Det är helheten man ser samtidigt. Vad presterar man och gör man 
så gott man kan… 

R Så du menar, att om man gör vad de ska så är det OK om man spelar 
några minuter eller så? 

Det kan vara andra saker man gör som inte är arbetsrelaterade eller så. … 

Personalen, eller de flesta av dem, accepterar alltså ett visst motstånd. 
Men maktstrukturerna finns där likväl. Det är personalen som 
bestämmer de normativa ramarna och de har handlingsutrymmet att ”se 
åt sidan” eller ej i vad Foucault (2001b) benämner som spända och 
ständigt aktiva relationer. Detta är också ett exempel på att det finns en 
viss form av intentionell makt som är en del av den relationella. 
Personalen har ett visst handlingsutrymme. Personalen måste dock till 
viss del ge deltagarna de stöd som efterfrågas, och som är rimligt i den 
specifika kontexten, annars riskerar verksamheten att klagomålen blir för 
högljudda. Om relationen blir allt för asymmetrisk har deltagarna allt 
mindre att förlora på öppna protester och annat aktivt motstånd. 

På den framtidsverkstad som jag deltog på som observatör framkom 
mycket tydligt motstånd. Deltagarna på framtidverkstaden ombads att ta 
fram all kritik som de hade mot att vara arbetslös. Denna kritik 
omformades till en lista där U-06 kom både högst och näst högst genom 
kritiken att personalen inte hade något förtroende för deltagarna samt att 
tiden på U-06 var bortkastad. De var tydligt kritiska mot verksamheten. 
På en fråga om hur man förstår och hanterar denna kritik svarar 
personalen. 

Vi vet faktiskt inte. Vi har aldrig haft detta tidigare. Om det beror på att 
du är här eller att vi har mer från arbetsförmedlingen eller om det har varit 
speciellt denna gruppen har varit åsiktsglada. Jag vet inte. Samtidigt många 
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av de som var väldigt negativa har ju kommit nu och sagt, ja det är synd att 
man inte får vara kvar här på U-06. Att man inte får vara kvar här på U-
06, vi har det så bra. Och framtidsverkstaden, ska vi nu inte jobba med det 
längre. De har gett dubbla signaler verkar det som. /…/ Det vi sagt och 
pratat kring är ju att vi ska ta med oss det de sagt till framtidsverkstaden i 
det nya.  /…/ Det är deras åsikter vad de behöver som arbetssökande. Det 
är jättebra att ta med sig på arbetet.  

Det kan alltså vara så att kritiken påverkades av min närvaro men oavsett 
detta menar personalen att denna grupp har varit mer negativa än 
grupperna innan. De dubbla budskap som personalen ger uttryck för kan 
förstås både som en bekräftelse på att deltagarna inte vill utmana makten 
och som ett utryck för dubbla känslor gentemot verksamheten.  

Personalen menar att de arbetslösa från Arbetsförmedlingen, redan 
från starten av U-06, hade varit negativa när de blev placerade där. 
Speciellt kritiska hade dessa deltagare varit mot att vissa deltagare skulle 
vara socialbidragstagare. En intervjuperson från personalen menar: 

… de hade för sig allihop att alla de som gick på socialen. Det var 
brottslingar också. De har fått större förståelse. De hade fått för lite 
information när vi kom hit här och det är ju där det brister många gånger . 
Det är bara socialbidragstagare och brottslingar som ska hit. /…/ 

När datorteket fanns här och vi kom ner en annan gång vi skulle ha ett 
samprojekt om, ja det var någon information. Och då kunde alltså den som 
var föreståndare här säga, jag vill inte ha era här. Varför det? De kanske 
stjäl. Jag blev så jävla förbannad. Alltså då har han ju förutfattade meningar 
och sitter ändå som projektledare på datorteket. Det tyckte jag var hemskt. 

Enligt intervjupersonerna fanns det redan från början en misstänksamhet 
gentemot de med socialbidrag från deltagarna med aktivitetsstöd men 
även från den projektledare som hade arbetat med dessa deltagare 
tidigare. 
9.2 Asymmetriska relationer enligt deltagarna 

Foucault (2001b) menar att all maktutövning skapar motstånd. 
Deltagarnas sätt att göra motstånd får olika utfall på U-06. Det kanske 
vanligaste är att ”slappa”. Detta innebär exempelvis att spela patiens på 
datorerna istället för att söka arbete. Så här säger en intervjuperson efter 
en berättelse om att personen lägger mycket tid på att ta det lugnt och 
slappa lite: 

R  Hur reagerade personalen på att man tog det lite lugnt och så där? 

De märkte det inte. När de kom, så var man inne på arbetsförmedlingen och 
kolla. 
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R Hur tror du de hade reagerat om de hade sett? 

De hade undrat varför man inte sökt antagligen. Jag vet inte om de förstår att 
det inte är tillräckligt med jobb. Man söker allt man kan. Där har jag nyss 
varit, det är svårt att söka igen. 

Genom att inte se eller att låta sig luras upprätthåller personalen en 
struktur vars bärande idé är att söka jobb sex timmar per dag. 
Deltagarnas motstånd riskerar inte, åtminstone inte i den begränsade 
skala som beskrivs ovan, att påverka verksamheten. Motståndet gör 
också att det grundläggande problemet med bristen på arbete inte 
behöver adresseras. På detta sätt är det svårare med ett aktivt motstånd. 
Ett exempel är berättelser om vad som sker när personalen ifrågasätts, 
genom att en deltagare föreslår förändringar. En intervjuperson säger: 

Jag kommer med sådana grejer. Men så kan jag känna efter det att jag gjort 
det, jaha vad tyckte de om det. X (intervjupersonens namn; min not) gå in och 
sätt dig och gör ditt jobb. Du behöver inte springa här och tro att du är något. 
Så kan det ju vara, att man upplever det. 

Detta citat är ett tydligt exempel på hur erkännandet kan villkoras och bli 
ett verktyg för att styra deltagarna (Honneth 2003). Det är också ett 
exempel på hur deltagarens förmågor inte erkänns. En annan 
intervjuperson beskriver att: Man får gå här ifrån om man säger vad man tycker. 
Denna slutsats hade vederbörande dragit sedan en deltagare inte längre 
fick vistas i lokalen.  

Naturligtvis måste också den negativa bild som förmedlas till mig ses 
som ett motstånd. Deltagarna, åtminstone de som intervjuades, hade 
också diskuterat vad jag frågade om vid telefonintervjun. Mitt intryck är 
att det fanns åtminstone något tema som intervjupersonerna hade enats 
om. Detta tema var klagomålen på att det inte fanns tillräckligt med 
datorer som var uppkopplade till Internet.  

Det tydligaste utslaget av motstånd framstår som idén att organisera 
sig i en ”fackförening” för deltagarna och som framkom under 
framtidsverkstäderna. Denna vilja kom ur den omfattande kritik som 
framkom under framtidsverkstaden och som kort beskrivs ovan.  Som 
en del av pedagogiken i framtidsverkstaden ber ledarna deltagarna att 
lyfta upp och verbalisera all kritik som finns mot det problem som är i 
fokus. I detta fall är fokus arbetslöshet. Så här beskriver en av 
intervjupersonerna denna del: 

Ja nu skriver jag här. Var så goda och kräk så mycket ni vill. Kräk ur er 
allting. Hon skrev så pennan glödde. … Jag tror att det är lättare för folk att 
säga någonting när de kände gemenskap med de andra. Om hon hade sagt att 
A inte är bra, så kan väl jag säga att inte B är bra.  
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Ur all den kritik som framkommer och ur att det är accepterat, ja till och 
med efterfrågat, kritisera allt det som är negativt med att vara arbetslös. 
Detta skapar en dynamik bland deltagarna. Denna dynamik kanaliseras, 
genom framtidsverkstaden, till en tanke om att organisera sig för att 
förändra sin situation. Deltagarna enas om att det största och för övrigt 
även det näst största problemet med arbetslösheten är 
aktiveringsprojektet. Behovet av organisering hade främst två skäl. Dels 
att försöka förändra deltagarnas situation på U-06, dels att försöka hitta 
nya sätt att komma ut på arbetsmarknaden. När det gäller det sistnämnda 
fanns tanken om en slags kompetenspool ditt arbetsgivare kunde ringa 
om de tillfälligt behövde arbetskraft. När jag avslutade min 
empiriinsamling hade idén fortfarande inte förvekligats. Tvärtom hade 
deltagarna splittrats på olika projekt. De deltagare som var engagerade 
hade av personalen fått avsätta tid, från arbetssökandet, för att finna 
former på organisationen. Personalen var i det stora hela positiva till 
försöket att organisera sig men gjorde inget för att planen skulle 
genomföras. Det fanns inget större intresse från personalen av att 
erkänna deltagarna som ett organiserat kollektiv, varken som 
”fackförening” /diskussionspartner för verksamhetsförbättring eller som 
initierare av nya arbetsfomer. 

Den främsta gränsen mellan de individer som befinner sig på U-06 
går mellan deltagare och personal och därigenom också fördelningen av 
makt. Det finns dock en tydlig gräns mellan olika kategorier av deltagare. 
Denna gräns konstitueras främst av ålder på deltagarna. Ungdomar som 
nyligen har slutat gymnasiet eller är i den åldern umgås främst med 
varandra. Denna gräns sammanfaller ofta, men inte alltid, med vilket 
försörjningssystem som deltagaren tillhör. Ungdomarna har socialbidrag 
och de flesta av de äldre har aktivitetsstöd genom försäkringskassan. 
Denna gräns var mycket tydlig under observationerna.  

De få ungdomar som fanns på U-06 höll ihop genom att fika och 
röka tillsammans. Det är svårt att utröna om personalen behandlade 
dessa två kategorier på olika sätt. De två ungdomar som jag intervjuade 
beskrev att de i mångt och mycket blev behandlade på samma sätt som 
de äldre. Däremot är det vanligt att de äldre beskriver att de får mer 
frihet än de yngre. Så här beskriver en av de äldre intervjupersonerna vad 
som hände när de klagade på att de var tvungna att ringa till U-06 varje 
dag under sjukfrånvaron. Deltagarna ville ha samma regler som på 
arbetsmarknaden och personalen accepterade detta: 

Så då kom de och sa det, att nu har vi tagit bort det. Nu tar vi bort det för 
alla. Det tycker jag var lite synd. Och det sa jag också. För det kanske inte 
var helt rätt liksom. Har man då folk från socialen som kanske har problem. 
Så kanske det kan vara bra att de ringer varje dag och anmäler sig. För att 
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inte falla tillbaka i någonting. Att fånga upp dem innan det är för sent. Men 
det har väl fungerat. Men de lyssnar lite mer på oss.  

Det måste betonas här att deltagaren inte efterfrågade 
arbetsmarknadsliknande regler för alla deltagare, även om personalen 
valde att låta reglerna inkludera alla deltagare. Det finns alltså berättelser i 
deltagargruppen om andra ”sorters” deltagare. Dessa kan ses som 
underlägsna och med en problematik som är väsensskild från egna 
eventuella problem. Detta är en destruktiv process för en grupp som, i 
värsta fall, kan skapa en mycket negativ arbetsmiljö med klickbildning 
och utfrysningar. Denna process kan också förstärka den brist på 
erkännande som finns i detta aktiveringsprojekt. Men det finns också 
relationer som är symmetriska som kan ge en individ erkännande 
(Honneth 2003). Vänskapsrelationer är ett sådant exempel.  

Kopplingen är också tydlig mellan citatet ovan och Elias & Scotson 
(1999) samt Taylor (1994) som, om än på lite olika sätt, diskuterar hur 
grupper som förvägras erkännande riskerar att överta ”den andres” bild 
av den underlägsna gruppen. Ett sätt att undvika detta är att tillskriva 
andra delar av gruppen dessa egenskaper, men att man själv inte har 
dessa egenskaper. Detta kan vara ett sätt att rädda sin självbild i en 
kontext där man som deltagare är utelämnad gentemot en stark makt. 
9.3 Analys 

Foucault (2000) menade att vi bör ställa oss frågan om hur makt utförs 
och vad som händer när individer har makt över andra. Makt kan vara 
produktiv även för enskilda och verka i samma riktning som individerna 
önskar (Järvinen och Mik-Meyer 2003). Asymmetriska relationer i sig är 
alltså sällan rent positiva eller negativa för de berörda. Detta gäller i hög 
grad för U-06 där makten och relationen med personalen samtidigt är 
produktiv för deltagarna som den är kränkande. 

Det finns aldrig en entydig diskurs i ett samhälle (Danaher et al 2000). 
Tvärtom konkurrerar flera diskurser om tolkningsföreträde, vilket 
innebär att det aldrig kan finnas en entydig och allmängiltig tolkning av 
en situation. För att applicera detta på verksamheten i Hörby, finns det 
inte en entydig diskurs som kan användas för att disciplinera den 
arbetslöse. Såväl den arbetslöse som personalen har ett utrymme för 
valfrihet och vad de ska slutligen ska acceptera att göra och tro på.  

Det finns ingen entydig bild, i intervjupersonernas beskrivningar, av 
vad som är en ”bra” deltagare på U-06. När det gäller vissa aspekter ska 
deltagarna vara självständiga, exempelvis i att hantera datorer. När det 
gäller andra ska de acceptera stöd och kontroll, exempelvis när de har 
skrivit en jobbansökan ska denna godkännas. Vid vissa tillfällen 
förväntas deltagarna vara tydliga med sin kritik, exempelvis vid 
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framtidsverkstäderna. När det gäller det dagliga arbetet förväntas de göra 
vad de ska utan att opponera sig. Detta blir extra tydligt i en verksamhet, 
som U-06, som har tydliga ambitioner med att inkludera deltagarna i 
försöken att bryta arbetslösheten. Det projekt som beskrivs av Thoren 
(2008) och som har tristess som den kanske främsta arbetsmetoden, är 
troligen tydligare i maktutövningen och blir då lättare för deltagaren att 
förhålla sig till. Samtidigt ger en verksamhet som U-06 fler 
handlingsmöjligheter för personal och deltagare. Relationen och rollerna 
är inte lika låsta. 

Maktobalansen upprätthålls också av att erkännandet villkoras i 
verksamheten. Erkännandet och deltagarnas strävan efter erkännade blir 
ett sätt att styra verksamheten (Honneth 2003). Deltagarna har bilden av 
att de som följer normer och regler erkänns och de som i för hög grad 
protesterar undanhålls erkännande. Den jantelagsmentalitet, ”du ska inte 
tro att du är någon”, som beskrivs i ett av citaten kan uppfattas som 
kränkande när den, som i detta fall, uttalas av någon vars erkännande 
man efterfrågar. Samtidigt vill personalen ha erkännande från deltagarna 
att de gör ett bra jobb och är respekterade både som människor och 
professionella tjänstemän. Detta exemplifierar hur makten också finns i 
relationen mellan människor. Personalen är den som, med Foucaults 
terminologi (Danaher et al 2000), kontrollerar kunskapen i 
verksamheten. De har makten att avgöra vad som är ett bra CV, en bra 
skriftlig jobbansökan eller en ”bra” deltagare. Genom att personalen har 
denna position blir missaktning också ett hårdare slag mot självrelationen 
för deltagarna än för personalen. 

Vad syftar då denna maktutövning till? Två, om ej ömsesidigt 
uteslutande, syften framstår som särskilt tydliga.  

Det första är att få deltagarna självförsörjande, helst genom 
lönearbete. Som vi har diskuterat tidigare är detta förhållandevis 
komplicerat då vi inte vet vilka former av insatser som är effektiva i den 
bemärkelsen.  

Det andra syftet är att forma deltagarna till ”goda” deltagare. Detta 
handlar om hur socialtjänsten disciplinerar avvikare men samtidigt ska 
deltagarna ges kunskaper om arbetssökandet i sig, exempelvis genom att 
skriva CV, men också kunskaper och intyg om att de har fått kompetens 
som efterfrågas på arbetsmarknaden. För någon med svaga formella 
meriter kan ett intyg om datakunskap eller goda referenser från 
personalen på U-06 vara en väg till arbete. På detta sätt kan makten 
också beskrivas som produktiv för deltagarna. 

Denna maktutövning ligger nära vad Foucault beskriver som pastoral 
makt (Foucault 1983). Detta benämns också som det dubbla kontraktet 
(Bernler & Johnson 2001). Detta kontrakt handlar dels om att vara lojal 
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mot organisationen/arbetsgivaren och därigenom samhällets normer och 
dels om att vara lojal mot klienten och dess intressen. Benämning det 
dubbla kontraktet blir dock missvisande. Det empiriska materialet i 
denna studie är ett exempel på hur maktens båda sidor är en del av 
samma helhet. Ett sätt att förstå ”det dubbla kontraktet” är att det är ett 
begrepp som räddar socialarbetaren. Som om det är möjligt att i en del 
av arbetet faktiskt hjälpa individer utan att samtidigt utöva pastoralmakt. 
Denna studie ger inte möjligheter till generaliseringar. Begreppet ”det 
dubbla kontraktet” har dock en begränsad förklaringsförmåga i denna 
studie. Makten är alltså både produktiv utifrån de arbetslösa och utifrån 
samhällets disciplinerande syften. 

Problemet med denna produktiva makt är att det är svårt för 
personalen och projektets huvudmän att bedöma vad som är en god 
deltagare, i bemärkelsen vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. När 
det inte längre finns någon entydig definition av vad som är arbete och 
hur det ska organiseras blir detta än mer komplicerat.  

På den förändrade arbetsmarknaden blir också arbete ett allt mer 
riskabelt sätt att söka erkännande för den som står utanför 
arbetsmarknaden (Petersen & Willig 2004). På detta sätt blir det allt värre 
för deltagaren i projektet att bedöma hur produktiv makten faktisk är. 
De får med andra ord svårare att veta vad de ska acceptera för att få ett 
arbete och vad de ska göra motstånd gentemot. Makten kan nämligen 
inte helt kontrollera människors tankar, beteende och liv.  

Kritiken av bristen på datorer med internetuppkoppling kan närmast 
beskrivas som ett mantra. Jag upplever att detta var något som deltagarna 
hade bestämt att poängtera i intervjuerna som ett sätt att påverka 
verksamheten. Detta är ett exempel på hur deltagarna hittar strategier för 
motstånd. Motståndet mot personalens inflytande är också tydligt i de 
olika strategierna att ”slappa”. När deltagarna inte känner sig motiverade 
att följa instruktioner som de själva inte upplever att de kan påverka eller 
ser nyttan i dem, kommer de göra motstånd. Detta är helt naturligt och 
på många sätt helt sunt. Skulle personalen med övervakning stoppa detta 
förhållandevis begränsade motstånd finns en risk att deltagarna börjar 
göra mer aktivt motstånd. De skulle kunna använda alla möjligheter till 
att vara frånvarande, exempelvis genom att sjukskriva sig eller organisera 
öppna ”maskningsaktioner” som skulle undergräva personalens 
auktoritet. Med dylika motståndsstrategier kan deltagarna undandra 
erkännande från personalen. Den nuvarande situationen upprätthåller 
balansen eller rättare sagt obalansen i makt. Skulle inte deltagarna 
”tillåtas” detta begränsade motstånd finns det risk för att motståndet 
skulle ta andra, och mer svårkontrollerade, vägar. 
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Det är tydligt hur den strukturella makten är en förutsättning för den 
relationella. Skulle maktstrukturerna som upprätthåller maktojämlikheten 
på samhällsnivå raseras skulle också troligen den relationella makten 
förändras i sina grundvalar. Det är också rimligt att tänka sig att den 
relationella makten reproducerar den strukturella, även om mitt 
empiriska material inte fullt ut tillåter sådana slutsatser.  

En del av maktens funktion är att skapa kategorier av vad som är 
önskvärt och inte önskvärt, av det normala och det avvikande samt det 
friska och det sjuka. I samhällets sätt att möta, och ofta behandla, 
avvikarna skapas diskurser och miljöer som blir självuppfyllande. 
Foucaults (2001a) exempel är fängelser. Fängelserna blir som fabriker 
vilka producerar kriminella och där individer kan utveckla allt mer av de 
egenskaper samhället tillskriver kriminella. Även om det naturligtvis finns 
mycket som skiljer U-06 från fängelser så kan denna tanke också 
appliceras på det aktuella projektet.  

Genom strukturen upprätthålls gränsen mellan det kategoriella paret 
personal och deltagare (se Tilly 2000) vilket har diskuterats tidigare. I 
detta kapitel framkommer dock en nivå ytterligare av kategorisering. Den 
som sker inom deltagargruppen. Arbetslösa med socialbidrag tillskrivs 
behov av mer kontroll jämfört med arbetslösa med aktivitetsersättning. 
På samma sätt tillskrivs de unga deltagarna samma behov av kontroll. 
Detta visar på den komplicerade processen som konstruerar och 
upprätthåller kategorierna i U-06. Att yngre och socialbidragstagare är 
kategorier med begränsad makt i samhället utgör ett exempel på hur de 
två nivåerna på makt samverkar. 

Genom att undandra erkännande från deltagarna, vilket har 
exemplifierats på ett flertal sätt i denna studie, så kränks deltagarna 
(Honneth 2003). Detta påverkar självrelationen negativt och detta 
påverkar i sin tur tron på sin egen förmåga att handla och bedöma 
situationer. Detta kan anses som negativt för alla människor. För 
arbetslösa kan detta bli speciellt problematiskt då handlingsförmåga och 
självförtroende är egenskaper som arbetsgivare uppskattar.  

Kommunala aktiveringsprogram, såsom U-06, växer delvis fram ur en 
kritik av att arbetslösa socialbidragstagare är passiva och ovilliga att hitta 
annan försörjning (Ulmestig 2007). U-06 är ett sätt att aktivera dessa 
människor men också andra arbetslösa ur denna passivitet. Samtidigt är 
risken att projektet också reproducerar passivitet och ovillighet – en slags 
reproduktion av oduglighet på arbetsmarknaden. 
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10. Sammanfattande analys 
Begreppet erkännande har varit en viktig utgångspunkt i denna studie. 
Får deltagarna det erkännande som de, som alla andra människor, har 
rätt till? Naturligtvis kan denna fråga inte besvaras med ett entydigt ja 
eller nej. I denna studie har erkännandet diskuterats på två nivåer men 
också hur dessa nivåer samspelar. Kapitlet inleds med en 
sammanfattande analys av erkännande och makt på en strukturell nivå. 
Därefter sker en analys med stöd av samma begrepp men på en 
relationell nivå. Kapitlet avslutas med en analys av hur vi kan förstå 
projektet U-06 i Hörby kommun utifrån samspelet mellan strukturell och 
relationell nivå. 
10.1 En strukturell nivå av erkännande och makt 

Som framgår har erkännandet också en strukturell nivå, vilket benämns 
som erkännandets politik (Se Taylor 1994) i teorikapitlet. Ett sätt att 
förstå kommunal arbetsmarknadspolitik, som den organiseras i U-06, är 
att analysera deltagarnas situation utifrån en strukturell nivå. Vad som är 
tydligt, och som tidigare har lyfts som betydelsefullt (se ex Ulmestig 
2007: Salonen 2000) är att deltagarna kommer från olika 
försörjningssystem. Vissa av deltagarna uppbär socialbidrag från 
kommunen medan andra har aktivitetsstöd genom arbetsförmedlingen. 

Även om det blir tydligt i studien att deltagarna upplever sin situation 
som ganska likvärdig på U-06 har försörjningssystemen en betydelse om 
man utgår från Taylor (1994). Ett exempel kan vara att deltagare med 
aktivitetsstöd är mer negativa till U-06. Taylor menar att grupper som har 
förvägrats erkännande, genom att de exempelvis stigmatiseras och inte 
får sina rättigheter erkända, internaliserar en underlägsenhet. Mottagare 
av fattigvård och dess modernare efterföljare är en grupp som genom 
hela historien förvägrats erkännande. Rätten att rösta samt rätten att 
flytta och gifta sig blev en självklarhet för denna grupp långt senare än 
för andra människor. Allmänheten har också en negativ inställning till 
socialbidragstagare (Svallfors 1996). Utifrån detta blir det tydligt varför 
arbetslösa socialbidragstagare har svårare att opponera sig än de 
arbetslösa som kommer från arbetsförmedlingen. Enligt Taylor (1994) 
beror ofta det uteblivna erkännandet på att en grupp bryter normer i 
samhället om hur man ska vara och göra. Att vuxna arbetsföra 
människor, likt deltagarna på U-06, inte försörjer sig själva bryter mot 
normen om arbete, också benämnt arbetslinjen. Detta förenar deltagarna 
oavsett försörjningssystem.  

Även om deltagarna med socialbidrag och aktivitetsstöd har en 
någorlunda likvärdig beskrivning av U-06 finns det skillnader. 
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Erkännandets politik, når inte de med socialbidrag på samma sätt. I 
systemens konstruktion förvägras socialbidragstagarna erkännande i 
högre grad, för sin rätt att vara lik och skilja sig från andra utan att 
stigmatiseras och få sina rättigheter beskurna. Den extrema tolkningen av 
arbetslinjen i Hörby, där socialbidragstagare ska vara på U-06 omgående 
efter ansökan, kan förstås på detta sätt. Det finns också en inbyggd 
motstridighet i U-06. I projektbeskrivningen går det att läsa: Projektet U-
06 syftar primärt till att fånga upp de ungdomar och äldre som av olika 
anledningar riskerar att hamna i en permanent lång arbetslöshet. När det 
gäller socialbidragstagare, tycker sig socialtjänsten i Hörby att de kan göra 
denna bedömning för alla, eller åtminstone de flesta arbetslösa, som 
söker socialbidrag. Bristen på erkännande institutionaliseras genom 
konstruktionen av riktlinjer för socialbidragshandläggningen. När det 
gäller deltagarna med aktivitetsstöd så hade de oftast år av arbetslöshet 
bakom sig när de placerades på U-06. 

Dessa skillnader förstärks av skillnaden i fördelning i resurser. 
Honneth (2003) betonar den materiella aspekten av ojämlikhet. I denna 
studie har jag valt att fokusera på erkännande. Det innebär dock långt 
ifrån att fördelningen av resurser är oväsentlig i förståelsen av U-06. 
Skillnaderna i resurser mellan försörjningssystemen är ofta betydande 
mellan kategorierna av deltagare. Det innebär ofta skillnader i 
ersättningsnivåer samt att socialbidragets behovsprövande karaktär får 
betydelse. Med ersättning från den nationella arbetsmarknadspolitiken 
behöver man inte få sin ekonomi granskad varje månad och man har rätt 
att behålla egendom för mer än livets nödtorft. Ekonomin har också en 
betydande roll för hur den enskilde har möjlighet att delta i samhället. 
Exempel är tillgång till internet, tidningar, fritidssysselsättningar och 
sociala sammanhang något som kräver pengar. Ofta anges att arbete är 
inkluderande i samhället, vilket är i högsta grad rimligt. Men trots 
frånvaro av arbete kan människor, även i arbetsför ålder, vara delaktiga i 
samhället men det underlättas av ekonomiska resurser (Berkel & 
Hornemann Möller 2002). När det gäller deltagarna är alltså den 
materiella aspekten betydande även om studien syfte inte fokuserar på 
denna aspekt. Strukturell makt ”sipprar” alltså ner både på alla arbetslösa 
i det aktuella projektet men får delvis olika konsekvenser beroende på 
vilket försörjningssystem de befinner sig i. 
10.2 Relationell nivå av erkännande och makt 

Som nämns ovan analyseras, i detta avsnitt, hur individer erkänns rätten 
att både bli behandlade som andra men samtidigt har rätt att vara 
annorlunda. Interaktionen mellan deltagare och personal på U-06 är 
därför i blickfånget. 
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Honneth (2003) knyter bristen på erkännande till handlingsförmågan. 
Människor som kränks riskerar att få en negativ självrelation. Detta blir 
speciellt allvarligt, inte bara ur någon slags allmän moralisk utgångspunkt, 
utan också i relation till att kommunal arbetsmarknadspolitik ofta 
legitimeras med att den ska stödja arbetslösa att komma ur passivitet. Ett 
exempel är den aktuella verksamheten som har motivation som ett 
bärande tema. Erkännande av den arbetslöses förmåga att agera ökar 
chanserna, utifrån Honneths förståelse, för att denne ska känna 
självförtroende och att visa på handlingsförmåga. 

Erkännande ger upphov till en positiv självrelation. Självrelationen är 
en känsla av vilka rättigheter och förmågor som den enskilde besitter. 
Burke (2004:10) knyter, vad Honneth (2003) benämner som självrelation 
till resurser. Burke menar att resurser inte bara är ekonomiska/fysiska 
resurser utan också tillgången till exempelvis information och positiv 
interaktion.  

Vad är då kännetecknande för missaktning genom brist på 
erkännande? Som diskuterats tidigare lyfter Honneth (2003:102) fram tre 
typer. Honneth (2003:105) menar att: Mänskliga subjekt uppnår nämligen en 
intakt självrelation endast genom att de finner sig bekräftade eller erkända med avseendet på 
värdet av bestämda förmågor och rättigheter. Enligt Honneth (2004:354) behöver 
alla människor förmågor som gör att vi kan vara en del i samhället och 
dessa förmågor når vi genom socialisation. Erkänns inte dessa förmågor i 
interaktion med andra leder avsaknad av erkännande till känslor av 
förnedring och brist på respekt från andra. Därför är deltagarnas kritik, 
om exempelvis ”vuxendagis”, mot U-06 allvarlig. Det finns ett samband 
mellan erkännande och den erkända individens grad av integration i 
samhällsgemenskapen. Missaktning riskerar att skapa eller upprätthålla 
ett utanförskap i samhället. 

Genom att villkora socialbidraget eller aktivitetsstödet med att 
arbetslösa ska vara på U-06 erkänns inte rätten att få sina mest 
grundläggande fysiska behov tillgodosedda. När rätten till pengar för mat 
och hyra på den mest grundläggande nivån ifrågasätts för deltagarna, är 
detta en missaktning. 

När det gäller ifrågasättandet av den moraliska tillräkneligheten 
genom att den enskildes omdöme inte erkänns finns det i denna studie 
flera exempel på där intervjupersonernas omdöme ifrågasätts. Detta har 
exemplifierats ovan av citat om att deltagarna menar att personalen ser 
dem som en bunt idioter eller upplevelsen av meningslöshet som är så 
vanlig bland deltagarna. Å andra sidan finns det också empiriska exempel 
på att flera deltagarna berättar hur personalen har gjort undantag från 
regler och lyssnat på dem och tagit deras omdömen på allvar. 
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När det gäller rätten till erkännande av egna förmågor är mönstret 
detsamma. Å ena sidan kränks deltagarna exempelvis när deras 
datorkunskap och viljan att hjälpa andra deltagare ifrågasätts. Å andra 
sidan erkänns denna förmåga när alla som själva vill erbjuds praktikplats.  

I denna studie framkommer en tydlig maktaspekt. Erkännande som 
diskuteras av både Honnerth (2003) och Taylor (1994) innehåller alltid 
ett maktperspektiv. Syftet och det empiriska materialet i denna studie 
kräver dock ett tydligare, och kanske också ett mer uttalat 
maktperspektiv än det som dessa två herrar kan erbjuda. Foucaults 
maktperspektiv har tillsammans med ett strukturellt maktperspektiv, som 
det exempelvis uttolkas av Hornemann Möller et al (2008) erbjudit ett 
förtydligande av detta perspektiv. Foucault själv förnekade inte det 
strukturella maktperspektivet men menade att det var för begränsat 
(Nilsson 2008). 

Foucaults syn på att institutioner som ska behandla och kontrollera, 
själva skapar avvikare är långt ifrån unik (Foucault 2001a). Ett exempel är 
från ”Utredningen från socialbidrag till arbete” (SOU 2007:2: 187, Bilaga 
fördjupningsstudier) där det framkommer i en intervjustudie att de 
arbetslösa varken ser sin arbetslöshet som en konsekvens av egna 
tillkortakommanden eller strukturer på arbetsmarknaden. Istället 
beskriver de arbetslösa bristfälligt fungerande myndigheter och deras 
byråkratiska system som orsaken till deras arbetslöshet.  

Järvinen och Mik-Meyer (2003) menar att institutionerna skapar ett 
antal institutionella identiteter som klienterna kategoriseras i. Exempel på 
sådana kategorier är villiga respektive ovilliga att ta emot hjälp, lata och 
engagerade samt barn som kan respektive inte kan leka. De deltagare 
som är aktiva och intresserade erkänns i högre grad än de som inte är 
konforma med regler och normer på U-06. Samtidigt betonar Järvinen 
och Mik-Meyer (2003) att makt inte behöver vara negativ i bemärkelsen 
att individen inte får den hjälp han eller hon efterfrågar. Att den 
enskildes problem blir noggrant utreda och analyserade ligger också i 
klientens intresse.  

Känslan av förnedring, som finns i intervjumaterialet, leder också till 
brist på respekt till andra (Honneth 2003). Detta är ett sätt att förstå hur 
vissa deltagare, främst äldre, anser att andra kategorier såsom ungdomar 
behöver mer kontroll och disciplinering än andra. Deltagarna som 
befinner sig på lägsta trappsteget undandras också erkännande från andra 
deltagare. Känslan av att vara missaktad påverkar deltagarnas identiteter 
och, som diskuteras ovan, skapar olika förutsättningar att finna arbete. 
Detta sker dels genom att individerna ständigt bedöms och analyseras 
genom det behovsprövade socialbidraget eller genom att individuella 
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handlingsplaner följs upp av Arbetsförmedlingen och dels genom 
interaktionen mellan deltagare och personal. 

Makten kan bli produktiv för individen och verka i dess intresse. I det 
sociala arbetets praktik då individer och institutioner möts är gränsen 
mellan kontroll och hjälp vag och sällan möjlig att fastställa. De tydligt 
markerade gränserna mellan deltagare och personal markerar dock deras 
asymmetriska relation. Makten blir påtaglig genom gränserna (se Tilly 
2000). Interaktion sker på personalens villkor. De väljer på vilka arenor, 
då vissa delar är stängda för deltagarna, de kan också välja tidpunkt. 
Genom att gå in på rummet eller personalens fikarum kan personalen 
kontrollera när och var de väljer att möta deltagaren. Samtidigt är denna 
gräns också ett genomtänkt sätt att upprätthålla deltagarnas 
självständighet. Det framstår som ett rimligt perspektiv men samtidigt 
drar sig personalen främst undan vid rasterna, då det finns en större 
möjlighet till en mindre asymmetrisk relation.  

Den aningslöshet som personalen beskriver, genom att förneka sin 
egen makt, är uppseendeväckande. All stöd-, hjälp- eller 
behandlingsverksamhet eller vad vi väljer att kalla det har ett inslag av 
maktutövning. Detta hur gärna än personalen vill hjälpa, stödja eller 
behandla någon annan. Sveriges allra flesta aktiveringsverksamheter, 
precis som det aktuella projektet, är säkerligen bemannande med 
engagerad personal som har en vilja att hjälpa människor att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Samtidigt finns maktojämlikheten och tvånget i 
organiseringen av dessa verksamheter. Denna struktur är starkare än 
enskilda individer, vilket diskuteras nedan. 
10.3 Kommunal arbetsmarknadspolitik i Hörby 

I detta stycke vill jag, utifrån de två nivåerna sammanfatta hur kommunal 
arbetsmarknadspolitik kan förstås utifrån U-06 i Hörby kommun. Hur 
utförs makt inom U-06 och hur hanterar deltagarna och personalen 
denna? 

Projektet och därigenom både personal och deltagare är fast i en 
struktur som både påverkas av en relationell och strukturell nivå av 
erkännande och makt. Denna struktur verkar tvingande på båda dessa 
kategorier och gör de två disparata empiriska bilderna, begripliga i 
relation till varandra. Vad i består då denna struktur och hur påverkas 
kommunal arbetsmarknadspolitik av den? Nedan presenteras fyra 
strukturer och de relationer som reproducerar dessa. 
 
1. Organiseringen av kommunal arbetsmarknadspolitik kännetecknas av 
luddiga strukturer (Salonen & Ulmestig 2004). Projekt kommer och går, 
personal rekryteras med tillfälliga anställningsförhållanden och projekten 
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kan ha en upprätthållande karaktär utan något genomtänkt innehåll. 
Denna organisering skulle kunna vara naturlig i en föränderlig 
arbetsmarknadspolitisk kontext där projekten anpassas till konjunktur 
och behoven på arbetsmarknaden. Kommunal arbetsmarknadspolitik är 
dock, i det stora hela, ganska opåverkad av konjunktur. När 
arbetslösheten sjunker i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet 
fortsätter kommunerna att bygga upp nya verksamheter (Salonen och 
Ulmestig 2004). Utvecklingen drivs av finansieringen där kommunerna, 
som i Hörbys fall, säljer platser till Arbetsförmedlingen. Finansieringen 
av den kommunala arbetsmarknadspolitiken genom olika projektstöd, 
som exempelvis ESF-rådet eller Länsstyrelsen, gör att organiseringen blir 
stötig och kortsiktig.  

Organiseringen påverkar innehållet i kommunal 
arbetsmarknadspolitik i mycket hög grad. Projektet startas med otydliga 
mål, bristande system för uppföljning, oklart huvudmannaskap och ett 
luddigt innehåll. Ett exempel på det luddiga innehållet är de tidigare 
redovisade diskussionerna om vad deltagarna förväntas göra. Min och 
deltagarnas bild är att de, förutom under introduktionsveckorna, ska 
söka arbete sex timmar per dag. De flesta i personalen har en annan bild 
och menar att deltagarna inte enbart ska söka arbete. Personalen kan 
dock inte kommunicera på ett tydligt sätt vad det innebär, varken till mig 
eller till de deltagare som jag har intervjuat. 

I slutet av undersökningsperioden visste varken personal eller 
deltagare var och om verksamheten skulle fortgå. Situationen skapar oro 
bland både personal och deltagare. Det sätt som kommunen väljer att 
hantera framtidsfrågan på är ytterligare en bekräftelse på kortsiktigheten 
och frånvaron av tydliga mål och syften med verksamheten. Detta får 
konsekvenser för verksamheten och är troligen en av flera anledningar 
till att intervjupersonerna uttrycker att verksamheten känns som 
förvaring. Om tanken är att söka jobb närmare sex timmar per dag, finns 
det också belägg för det. 
 
2. För den som vill organisera en kommunal arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd finns det lite eller ingen kunskap om vad som fungerar (Giertz 
2004). Utifrån mitt perspektiv är detta mycket allvarligt. Konsekvensen 
är att vi i större delen av landet tvingar folk att delta i verksamheter som 
vi inte vet fungerar i bemärkelsen att människor får arbete eller blir 
självförsörjande. Det är rimligt att tänka sig att det finns verksamheter 
som ökar chanserna till självförsörjning, sådana som inte ger några 
effekter och sådana som minskar chanserna. Problemet är att vi inte vet 
vilka som är vilka. Det betyder också att vi inte vet om det aktuella 
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aktiveringsprojektet ökar, minskar eller inte har några effekter på 
deltagarnas grad av självförsörjning. 

Problemet reproduceras av att vare sig personal, kommunen eller 
finansiärerna verkar vara tillräckligt intresserad av verksamhetens effekter 
för att mäta dem med vetenskapliga metoder. Hur kan detta då förstås? 
Personalen är naturligtvis måna om att de har en bra verksamhet, det vill 
vi alla känna om vårt arbete. Har man dessutom inställningen att ”vi vet” 
att det fungerar finns det få incitament att söka ny kunskap. Kommunen 
har någonstans att placera arbetslösa socialbidragstagare som dessutom 
drar in pengar från både Arbetsförmedlingen och ESF. Med detta 
perspektiv blir det rimligt att man varken har en genomtänkt tanke med 
uppföljning eller ekonomiska förutsättningar för att studera vilka 
konsekvenser projektet har.  

En konsekvens av detta är att denna studie ”duckar” för den svåra 
frågan om huruvida aktivering, som den utförs på det aktuella projektet, 
faktiskt fungerar. För mig är denna fråga väsentlig och lite förenklat kan 
man säga att; ger verksamheten positiva effekter i bemärkelsen att 
människor blir självförsörjande bör verksamheten fortgå. Om inte bör 
den läggas ner. Naturligtvis förutsätter det att man har en verksamhet 
som följer Socialtjänstlagens intentioner om bemötande och delaktighet. 
 
3. Att möta människor som är arbetslösa är, precis som personalen 
betonar, ett mycket komplicerat arbete. I deltagargruppen finns det 
människor som inte har mycket gemensamt förutom att de alla aktiveras 
i en kommunal verksamhet. Detta finns det en god medvetenhet om 
bland personalen vilket också syns i projektplanens formuleringar om 
individuellt anpassade och skräddarsydda insatser. Trots detta är 
individualisering svårt att genomföra i praktiken, vilket kan exemplifieras 
av hur gränserna mellan vi och dom upprätthålls i projektet. Deltagarna 
hanteras och ser sig själva främst som tillhörande kategorier, inte som 
individer. Svårigheterna att individualisera gäller socialtjänsten i stort. För 
att passa in människor i våra system kategoriserar vi dem på olika sätt 
som stämmer med de insatser som finns tillhanda. Deltagarna beskriver 
också en verksamhet där alla gör ungefär samma sak, även om det finns 
tydliga inslag av individualisering när det gäller tolkningen av vissa regler.  
 
4. I studien har gränserna mellan personalen och deltagarna diskuterats 
och speciellt då de konsekvenser dessa får på det dagliga arbetet. 
Gränserna försvårar dialog och skapar makt och motmakt. Gränserna är 
en naturlig konsekvens av att deltagarna tvingas att närvara. Arbetstvång 
och krav på motprestationer är en del i socialbidragshandläggningen i 
många kommuner.  
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Tvånget är en del av den kommunala arbetsmarknadspolitikens 
karaktäristik och medför troligen att deltagarna aldrig kommer vara helt 
välvilligt inställda till verksamheten. Att ge deltagarna verkligt inflytande 
över verksamheten vore att ge och visa respekt för deltagarnas resurser 
och skulle troligen kunna kompensera en del av det negativa som tvånget 
innebära. Vidare skulle det troligen kunna väcka mer motivation hos 
deltagarna att medverka i verksamheten och dess mål. 

Den ensidiga koncentrationen av makt hos personalen och 
kommunen gör också att verksamheten kan fortgå oavsett vad deltagarna 
tycker. Så länge Arbetsförmedlingen köper platser och externa 
finansiärer är beredda att ge ekonomiska medel oavsett vad deltagarnas 
inställning skapas inga incitament i verksamheten att lyssna på 
deltagarna. Vore det frivilligt att delta i verksamheten skulle den tvingas 
att anpassa sig till deltagarnas behov.  
 
Trots dessa problem kan verksamheter som U-06 vara ett värdefullt stöd 
för att bryta arbetslösheten (se exempelvis Thorén 2008; Hallström 1997; 
Axelsson 2002). Men även det finns resurser inom kommunal 
arbetsmarknadspolitik för att stödja arbetslösa att bli självförsörjande 
verkar det vara svårt att organisera verksamheten så att de arbetslösa 
möts utifrån individuella behov. Det aktuella aktiveringsprojektet är alltså 
en arena som samtidigt erbjuder möjligheter till erkännande men 
samtidigt till viss del missaktar de arbetslösa. Denna dubbelhet är en del 
av aktiveringens karaktär och beskrivs i titeln till Hedbloms (2004) 
avhandling som ”aktiveringens janusansikte”. Utifrån det empiriska 
materialet i denna studie, precis som i Hedbloms, är det dock rimligt att 
utgå från att det inte är en tillfällighet vilket av ansiktena som en 
deltagare får möta. 
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11. Slutdiskussion  
En studie av detta slag har naturligtvis sina begränsningar. Denna studie 
hade exempelvis tjänat på en mer omfattande observationsdel som ett 
komplement till intervjuerna. En annan begränsning är att det inte är 
möjligt att generalisera resultaten till andra kommunala 
arbetsmarknadsprojekt. I detta kapitel kommer jag dock nedan att 
hypotetiskt diskutera vad projektet skulle säga om kommunal 
arbetsmarknadspolitik om det vore ett typfall.  

En relevant kritik är att jag med denna studie reproducerar en diskurs 
där arbetslöshetens orsaker individualiseras istället för att förstås som en 
brist på arbete. Denna studie är i sitt upplägg en del av denna diskurs. 
Men samtidigt befolkas kommunala arbetsmarknadspolitiska projekt av 
individer och vi har tidigare inte varit så bra på att fråga dessa personer 
hur de upplever sin situation. Med bakgrund av detta väljer jag att lyfta 
upp deltagarna och personalen som individer och aktörer i U-06.  

Det är svårt att analysera en verksamhet som beskrivs på så olika sätt 
som är fallet på U-06. Min bild är inte heller att det handlar om någon 
medveten manipulation från vare sig personal eller deltagare. Tvärtom 
upplever jag att de olika aspekterna som beskrivs är framställda på ett 
uppriktigt sätt. Mitt sätt att hantera dessa disparata bilder har varit att 
redovisa dem var för sig och först i den sammanfattande analysen 
försöka förstå hur bilderna blir begripliga i förhållande till varandra. När 
jag har analyserat verksamheten lutar jag mig dock mer mot deltagarnas 
bild. Detta beror inte på att denna bild i någon mening är mer sann. 
Däremot finns verksamheten i första hand till för de arbetslösa, 
åtminstone idealtypiskt. Vad kan då denna studie säga om verksamheten? 
Intervjuerna och observationerna har varit ett bra sätt att få både 
deltagarnas och personalens syn på verksamheten. Jag har medvetet valt 
att inte studera andra aspekter av vare sig deltagares eller personalens 
vardag än i den roll de har i U-06. Även om denna distinktion kan vara 
svår att göra i exempelvis en intervjusituation, så är det bara dessa 
aspekter som är väsentliga för mitt syfte. 

För att förstå mina resultat från Hörby och därigenom något om 
kommunal arbetsmarknadspolitik behöver vi utgå från dess historiska 
bakgrund. 

De deltagare som har aktivitetsstöd tillhör oftast en arbetslöshetskassa 
som de är medlemmar i och som de själva har varit med och 
delfinansierat har en annan position än socialbidragstagarna. 
Arbetslöshetskassan har facket som huvudman, som kan antas ha en 
positiv inställning till sina medlemmar. Även om deltagarna försörjs 
genom aktivitetsstöd har de facket som kan föra deras talan. Som 
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beskrivs i bakgrundskapitlet är dessa arbetslösa en del av en nationell 
arbetsmarknadspolitik som har en tydlig koppling till välfärdsstaten. 
Fackföreningar har också av hävd intresserat sig för den nationella 
arbetsmarknadspolitiken exempelvis genom dess engagemang i 
Arbetsförmedlingen. För arbetslösa inom den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken finns det inga intresseorganisationer som 
engagerar sig, åtminstone inte i Hörby.  

De arbetslösa socialbidragstagarna försörjs i ett system, där 
fattigvårdens logik fortfarande är synlig (Ulmestig 2007). Systemet 
upplevs ofta som stigmatiserande och integritetskränkande. Här får man 
inte del av ett system som man har varit med att finansiera – här gäller 
gåvans logik. Allmänheten har en nedlåtande syn på socialbidragstagare, 
som i sin tur själva ofta känner skam över att behöva leva på 
socialbidrag. Den deltagare som har socialbidrag är i en mer utsatt 
situation i jämförelse med dem med aktivitetsstöd. Socialbidragssystemet 
har fler och mer genomgripande möjligheter till sanktioner genom den 
lagändring som introducerades med den nya socialtjänstlagen 1998. Den 
större utsattheten beror också på socialbidragets karaktär som ”sista 
skyddsnät”. Socialbidraget är den sista lösningen som erbjuds för den 
som befinner i marginalen. 

Arbetslinjen är ett levande begrepp i Hörby kommun. Både när det 
gäller socialbidragshandläggningen och inom U-06. Som beskrevs i 
bakgrunden kan arbetslinjen som begrepp fyllas med olika innehåll, vilket 
också har skett genom historien. Individens plikt att försörja sig själv är 
helt väsentlig i förståelsen av kommunal arbetsmarknadspolitik generellt 
och av U-06 specifikt. För personalen innebär begreppet att deltagarna 
ska närvara i projektet och att deltagarna uppfyller sina plikter när de är 
där. Som jag har beskrivit tidigare försöker personalen gå deltagarna till 
mötes och erkänna dem på olika sätt men som jag också har beskrivit 
finns tvånget och maktojämlikheten. Vilket väl överensstämmer med vad 
den norska forskaren Ivar Lödemel (1997) kallar ”Pisken i arbeidslinja”. 
Lödemel menar att när det gäller grupper som inte blir erkända i 
samhället, exempelvis socialbidragstagare och långtidsarbetslösa såsom 
på U-06, så används främst tvång och sanktioner för att aktivera dem. 
Detta kan exempelvis jämföras med de positiva incitament, exempelvis 
förmånlig beskattning och högre pension, som används för att få den 
äldre arbetskraften att skjuta på pensionen.  

Arbetslinjen i Hörby kommun, som deltagarna på U-06 möter den, 
skiljer sig delvis från den arbetslinje som är och var en del av den 
nationella arbetsmarknadspolitiken. Detta är speciellt tydligt för de 
deltagare som uppbär socialbidrag. De ges i princip ingen tid att själva 
söka arbete och det behovsprövade socialbidraget ger inte den trygghet 
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och förutsägbarhet som aktivitetsstöd. Istället påminner arbetslinjen i 
Hörby mer om hur begreppet användes innan välfärdsstaten fann sina 
former. 

Hur kan vi då förstå att deltagarna är så negativa till U-06. Vi har 
tidigare diskuterat tvånget och obalansen i makt mellan deltagare och 
personal. Detta späds på av att personalen uttrycker en omedvetenhet 
om sin maktposition. Denna obalans upprätthålls också av de tydliga 
gränser som finns mellan personal och deltagare inom projektet. Vi har 
också tidigare diskuterat tristessen och känslor av meningslöshet inför att 
söka arbete sex timmar per dag. Samtidigt är det också möjligt att förstå 
personalens bild. De är engagerade och ambitiösa. De är för det mesta 
bra på att bemöta deltagarna som upplever dem som ”schyssta”. De vill 
gärna att deltagarna kommer med egna initiativ och åsikter om hur de 
kan bryta sin arbetslöshet och de introducerar framtidsverkstäder för att 
nå detta mål.  

För att svara på frågan ovan om varför deltagarna är negativa, hur kan 
det vara möjligt för deltagarna att inte känna sig negativa, missaktade och 
omyndigjorda genom flera aspekter av detta projekt? Är projekt som U-
06 möjliga utan att deltagarna ska ha denna upplevelse? Frivillighet och 
motivationsarbete skulle vara bättre verktyg att sätt i händerna på 
personalen och det skulle troligen göra att personalens ambitioner skulle 
hamna i ”god jord”. Frivillighet och motivation har dock aldrig varit en 
del av hur arbetslinjen har tolkats, speciellt inte i kommunerna. Lödemel 
(1997) menar till och med att i en välfärdsstat med generösa 
ersättningsnivåer, som de skandinaviska, så måste det sista skyddsnätet 
vara mycket oförmånligt att leva på. Annars riskerar systemen att 
överutnyttjas. Det är rimligt att både jobb- och utvecklingsgarantin, som 
många av deltagarna är inskrivna i, och socialbidragssystemet ska förstås 
utifrån detta. U-06, som andra kommunala aktiveringsprojekt har andra 
syften än att bara öka anställningsbarheten hos arbetslösa. 

Som det beskrivs i bakgrunden har kommunerna fått en allt viktigare 
roll inom arbetsmarknadspolitiken sedan 1990-talets ekonomiska kris. I 
denna studie har ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt studerats. Som 
tidigare nämnts så ger inte en studie av detta slag några möjligheter till 
generaliseringar. På grund av variationen är det också extra problematiskt 
att dra generella slutsatser.  

Efter att ha varit delaktig i den enda kartläggningen som är gjord av 
kommunal arbetsmarknadspolitik i Sverige (Salonen & Ulmestig 2004) 
och efter tre fallstudier i skånska kommuner (Ulmestig 2006) så är min 
bild att U-06 är ett ganska typiskt projekt för en liten kommun. 
Projektidén i U-06 bygger på samverkan vilket är vanligt i liknande 
projekt. Vad som är vanligt är också att man inte bygger in 
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utvärderingssystem för att försöka belysa projektets effekter. Vad som 
också gäller U-06 är att man beviljas EU-medel från ESF-rådet utan att 
ha en aning om vad som fungerar i bemärkelsen att människor får arbete. 
Många är de miljoner som EU pumpar in i olika projekt utan krav på att 
studera effekterna. Det samma gäller för kommunerna. Lundin (2008) 
har gjort en metastudie av det befintliga kunskapsläget och kommer till 
slutsatsen att det inte finns några belägg i forskningen för att kommunal 
arbetsmarknadspolitik är effektiv.  

Hur analysen på relationell nivå kan förstås i ett större sammanhang 
är också osäkert. Det finns inga direkta studier som kan fungera som ett 
bra jämförelsematerial även om resultatet stämmer väl överens med 
Hedbloms (2004) och Thoréns (2008) studier. Personalen i U-06 
försöker hitta arbetsformer som inkluderar den enskilde och på ett 
medvetet plan arbetar med individens rätt att både vara lik och skilja sig 
från andra. Trots detta upplever sig deltagarna på många sätt missaktade. 
Om detta är fallet i andra, eller kanske till och med de flesta, projekt 
måste vi försöka finna former där deltagarna upplever att de blir erkända 
och delaktiga i deras egna försök att bryta sin arbetslöshet. Personligen är 
jag tveksam till att någon högre grad av erkännande är möjligt i 
verksamheter, som genom dess historia och strukturer, gör människor 
maktlösa. När deltagarna sätts i en position där grundläggande rättigheter 
som mat och boende används för att de ska göra och tänka ”rätt”, skapar 
detta inte en grogrund för erkännande. De hamnar i arbetslinjens skugga. 
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Efterord  
När jag först fick kontakt med U-06 och blev tillfrågad om att göra en 
studie där gjorde projektet mig nyfiken. Användningen av 
framtidsverkstaden visade på en medvetenhet om att vilja lyssna på 
deltagarna. Kanske kunde U-06 fylla ett behov hos mig att hitta ”goda 
exempel”. Jag har mycket kontakt med socialarbetare som arbetar med 
kommunal arbetsmarknadspolitik. När jag föreläser brukar jag vara 
ganska kritisk mot kommunal arbetsmarknadspolitik och en aning 
provocerande för att sätta igång en diskussion. Jag betonar också det 
bristfälliga kunskapsläget som råder. Detta kan vara en av anledningarna 
till att jag ofta får den något uppgivna frågan ”vad ska vi göra då?”. 
Frågan speglar den komplexa situation som socialarbetare befinner sig i. 
Naturligtvis kan jag inte hoppas att entydigt kunna besvara den frågan, 
den är allt för komplex. Däremot skulle jag vilja kunna säga att det finns 
exempel på sådant som jag tycker verka positivt utifrån givna 
utgångspunkter. Det är med denna startpunkt jag började studera U-06.  

Under studien gång har det dock blivit allt tydligare hur svårt det 
skulle vara, att i en kontext med arbetslösa socialbidragstagare och 
långtidsarbetslösa, hitta former som kan kasta av sig fattigvårdens 
månghundraåriga historia och de strukturer som verkar stigmatiserande 
och kränkande.  
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