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English summary 
!

This project concerns unemployed Danish people and their encounter with the Danish 

system according to the requirements and expectations, as well as prejudices and rhetorics from 

society. The project is made in collaboration with FOKUS Folkeoplysning in Aalborg where the 

informants of the project belong. In general this project consists of sections including existing 

research, research questions, theory, method, analysis and conclusion. 

In the introduction of the project, a picture of the current society known as the western late 

modern society will be drawn. This will be taken into how the unemployed assume to place 

themselves, in proportion to an accelerating society which requires individual development. 

Afterwards the existing research will be represented. The existing research shows how unemployed 

people struggle with things, other than unemployment and establishes customized courses showing 

surprisingly great results for the individual. It points out that self-work is one way to work with 

oneself in persecution to fit into the frames of the society. Furthermore the existing research points 

out that the responsibility for unemployment belongs to the individual and not the society. 

The research question of the project is divided into two parts: How do unemployed people 

experience and manage unemployment in a performance society? What meaning does FOKUS 

Folkeoplysning have for the unemployed? 

The project contains several theorists who seem relevant to involve in the pursuit to find an 

adequate answer to the research questions. Firstly Anders Petersen and his term about the 

performance society seems to characterize the present society and in addition to this his term about 

self-realization. The understanding of the performance society goes hand in hand with Hartmut 

Rosa’s theory about social acceleration. Furthermore is Anthony Giddens’ theory about 

individualization included and it describes how the responsibility for an individual life is placed at 

the individual alone, instead of the society. Giddens underlines among other things how trust and 

reflexivity is a central keyword for the individual in the late modern society. Another theorist to be 

included is Axel Honneth and his recognition theory where he describes how the individual needs to 

be acknowledged in different spheres to be able to construct a fully personal identity. Finally 

George Herbert Mead and his understanding of the term internalization is included to illustrate how 

the individual helps to maintain different structures within society. During these theoretical sections 



different articles are withdrawn with the purpose of trying to place the research in a relevant Danish 

context. 

This project uses participant observation and focus group interviews as methods. 

Furthermore the project takes a hermeneutic scientific point of view and varies between an 

induction and deduction standpoint. The project is considered a casecentered casestudy consisting a 

case in a case. 

In connection to the analysis, the informants express how they experienced many 

requirements and expectations; both from society but also from themselves. However it turned out 

that a huge amount of requirements from society could result in a feeling of demotivation among 

the unemployed. This demotivation can lead to continuing unemployment. Essential to this they 

have internalized the negative rhetorics and requirements and tried to manage by defending 

themselves. In their encounter with the system, several informants describe how they experienced 

limited influence on their own situation. Contemporary they describe how they experienced a lack 

of respect and acknowledgement from the system. It appears that many of the informants 

experienced mistrust to the system and some even describe how they felt physical discomfort 

meeting the system. When it comes to everyday life, the informants underline how meaning is a 

very important value to them. It accentuates how self-work is fundamental because it’s a tool they 

use to manage and adapt their individual problems in trying to pursue their goals, whatever this may 

be work or an education. Finally it’s clear that FOKUS Folkeoplysning has an central meaning to 

the informants and works like a shield to protect them from the prejudices and rhetorics of the 

society. In FOKUS Folkeoplysning the informants experiences acknowledgement and 

understanding and influence in their own situation. They underline furthermore a strong group 

solidarity which rules and marks the community that exists in FOKUS Folkeoplysning. 
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1. Indledning 

Vi lever i et samfund, hvor forandring og hastighed er en integreret del af hverdagen. Denne 

tendens bekræftes af mange sociologer og psykologer. Det vestlige samfund beskrives som 

værende accelererende. Individet er i stigende grad i en konstant udviklingsproces, hvor livets 

hastighed hele tiden accelererer (Rosa 2014:19). Stilstand er blevet en svaghed og dermed 

skal man løbende være i bevægelse for at kunne følge med. Den permanente forandring viser 

sig i den flydende modernitet, der hersker i dagens samfund (Petersen 2007:98). Disse 

samfundstendenser må nødvendigvis også have betydning for arbejdsløse, der ligeledes skal 

navigere i det accelererende samfund. Det kræves endvidere at individet er fleksibelt, 

omstillingsparat og tilpasningsdygtigt. En konsekvens af dette præstationssamfund er, at 

individet ikke er bevidst om, hvad det endegyldige mål er, da udviklingen i sig selv er blevet 

målet (Petersen 2016:54). Med samfundets retorik omkring personlig udvikling som 

målsætning, stilles der samtidig også særlige krav til, at de arbejdsløse bevidst og 

koncentreret arbejder med personlige kompetencer med henblik på at blive en attraktiv 

medarbejder (Petersen 2011:23). Denne retorik står i stærk kontrast til de retorikker, der 

hersker i det danske samfund omkring arbejdsløshed. I folkemunde og i medierne er det 

velkendte eksempel med “Dovne-Robert” blevet et symbol på de arbejdsløses ugidelige 

tilgang til arbejdsmarkedet (Politiken 2012). 

Eventuelle konsekvenser af at leve i præstationssamfundet er, at den enkelte kan føle 

sig usikker og fortvivlet (Petersen 2011:24). Særligt de socialt udsatte bliver presset på denne 

front. Det kommer blandt andet til udtryk i en ‘dugfrisk’ undersøgelse foretaget af Rådet for 

socialt udsatte. Her har man fundet ud af, at flere føler sig socialt udsatte end tidligere. I 2013 

og 2015 svarede 6% af de adspurgte, at de følte sig socialt udsatte, mens dette tal i 2017 var 

steget til 10%. Undersøgelsen peger samtidig på, at særligt de unge oplever forventninger om 

at skulle tage en uddannelse og komme i beskæftigelse, hvilket er med til at lægge et stort 

pres på dem. Dette pres opleves som konsekvens af regeringens uddannelsesreformer. 

Endvidere peger undersøgelsen på endnu en grund til at unge og midaldrende i højere grad 

føler sig socialt udsatte. Grunden er, at der er blevet skåret ned på sociale ydelser såsom 

kontanthjælpen, hvor udbetalingen er blevet mindre. Derved har kontanthjælpsmodtagerne nu 

et lavere rådighedsbeløb, og føler sig samtidigt mere udsatte (Ugebrevet A4 2018). Det viser 

sig, at cirka 23 % af den danske befolkning i 2012 modtog en form for offentlig forsørgelse, 

hvoraf SU-ydelse og fleksydelse er frasorteret (Tv2 2013). 
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En artikel i Politiken påpeger ligeledes, at der med tiden er implementeret en del nye 

reformtiltag, samtidig med at valgmulighederne i forhold til uddannelse er blevet væsentligt 

bredere. Et enkelt fejltrin i valg af uddannelse kan derved have betydelige konsekvenser for 

individet. Dette betyder samtidigt, at stadig flere rammes af disse konsekvenser, og man ser i 

dag flere eksempler på, hvordan også middelklassens børn ikke gribes af velfærdssystemets 

sikkerhedsnet. Det gør sig dermed gældende for alle, der falder igennem, at det er svært at 

rejse sig igen (Politiken 2017). 

 

Fra regeringens side er der opstillet en række reformer og tiltag med henblik på at motivere så 

mange som muligt til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Dette er eksempelvis: 

Uddannelsesloftet, reducering i antallet af SU-klip, kontanthjælp til unge erstattes af 

uddannelseshjælp, forkortelse af dagpengeperioden og sygedagpengeperioden, samt løbende 

evalueringer af folkeskolebørn og deres præstationer (Politiken 2017). Disse reformer er 

samtidig medvirkende til at lægge et yderligere pres på individet, og herunder også de 

arbejdsløse, fordi det kan være svært at navigere i et komplekst system af reformer og 

valgmuligheder. 

Dette projekt tager udgangspunkt i den socialøkonomiske virksomhed, FOKUS 

Folkeoplysning, der ikke lader sig diktere af en ‘samlebåndskultur’ med aktiveringstilbud 

(FOKUS Folkeoplysning 2018). FOKUS tilbyder derimod en daghøjskole og andre lignende 

aktiverings- og uddannelsestilbud, hvor der skræddersys diverse tilbud til deltagerne, således 

at man ikke skærer alle arbejdsløse over én kam, men derimod ser på den enkelte arbejdsløses 

situation (Daghøjskolen FOKUS 2018). 

 

1.1 Særlige pædagogiske fremgangsmåder fører til succes!
Center for ungdomsforskning (Cefu) og Hansen m.fl. lavede i 2015 et forsøg med 65 unge på 

et brobygningsforløb. Kendetegnende for gruppen var, at de havde forsøgt, men mislykkedes 

med at gennemføre en eller flere uddannelser, eller generelt havde svært ved at navigere i et 

væld af muligheder. Interessen lå i, hvorvidt disse skoler med deres særlige pædagogiske 

fremgangsmåder og erfaringer med almen dannelse, havde betydning for sårbare unges 

tilgang til uddannelsessystemet (Hansen et al. 2017:5-6). Eftersom vores tilgang til empirien 

er gennem en daghøjskole, argumenterer vi for, at der kan drages paralleller mellem 

undersøgelsen og dette projekt. 
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Generelt set er resultaterne af forsøget overvejende positive, de unge fik meget ud af at være 

på skolerne både i forhold til deres faglige og personlige udvikling. Flere af de unge oplevede 

at blive motiverede til at lære og at få en uddannelse og opnåede i højere grad end tidligere 

tillid til deres evner i forhold til uddannelse. Flere oplevede desuden at blive mere afklarede 

med de interesser og faglige egenskaber, som for dem var relevante i forhold til valg af 

uddannelse. Yderligere var der flere af de unge, der følte sig mere modne, glade for livet og 

opnåede en bedre tro på fremtiden på baggrund af deres ophold på skolerne (Hansen et al. 

2017:7). 

 

Der er fire aspekter af forløbene på skolerne, som adskiller sig fra det almene 

uddannelsessystem, disse fire aspekter er: de unge får ikke karakterer og bliver ikke testet, 

lærerne har fokus på hver enkelt elev i sin helhed og dennes udvikling. Samme gør sig 

gældende i  FOKUS, hvor konceptet er, at kigge på det hele menneske. En ting som adskiller 

FOKUS fra dette forsøg er, at eleverne i forsøget bor på skolerne og altså ikke befinder sig i 

deres vanlige miljø. Lærerne er med under hele forløbet også uden for undervisningstimerne. 

På denne måde har lærerne ikke bare rollen som underviser, men også som personlig 

sparringspartner. Tilsammen bidrager disse fire aspekter til et intensivt læringsforløb, hvor 

deltagerne oplever en intens udvikling på det personlige, faglige og sociale plan (Hansen et 

al. 2017:7-8). Ligeledes vil vi forsøge at afklare, hvilken betydning FOKUS’ tilgang har for 

de arbejdsløse. 

 

Man har desuden efter forløbet fulgt de unges færd, hvoraf cirka halvdelen enten er i 

uddannelse eller venter på at den valgte uddannelse starter. Med andre ord viser analyser og 

tal altså, at et ophold på en højskole eller fri fagskole med særlige pædagogiske 

fremgangsmåder, bidrager positivt til unges overgang til en almen uddannelse. De betegner 

selv resultatet som succesfuldt (Hansen et al. 2017:8). 

 

1.2 Stilstand og udvikling i et væld af krav og forventninger 

I ph.d.-afhandlingen ’Uden uddannelse og arbejde - unges tilblivelser i komplekse 

transitioner’ foretager Anne Görlich forskellige analyser af unge under 30 år, der ikke har 

gennemført en ungdomsuddannelse, og som oplever problemer med at få eller fastholde et 

job. Görlich konkluderer, at de arbejdsløse opholder sig i en tilstand af stilstand og 
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‘stagnation’ (Görlich 2016:111). Med stilstand menes der, at når det unge individ i 

uddannelsessystemet bliver mødt af eksempelvis pres, diagnoser, ventetid og arbejdstab, så 

bliver disse fænomener til vilkår i personens ‘subjektiveringsproces’ (Görlich 2016:V,111). 

Den unge bliver således nødt til at tage sig af disse vilkår, og således nedprioriteres 

orienteringen mod uddannelse eller arbejde. I forlængelse heraf skal stagnation forstås sådan, 

at individet bliver bremset i sin udvikling mod job eller uddannelse, da der står andre 

udfordringer i vejen, som man først og fremmest må forholde sig til. Görlich argumenterer 

yderligere for, at individet løbende begynder at forstå “sig selv, andre og verden” igennem de 

ovenstående vilkår (Görlich 2016:111). I modsætning til stagnation tager Görlich også fat i et 

andet relevant begreb, som hun kalder ‘progression’, hvilket betyder bevægelse. Dette 

omhandler de unge arbejdsløses søgen efter ‘at være i gang’, at bevæge sig mod det liv de 

anser som normalt, eller at udvikle sig. De vil altså gerne rykke sig og komme ud af den 

situationen, som de synes at sidde fast i (Görlich 2016:113). De unge arbejdsløse har skabt et 

paradoksalt selvbillede, hvor de både ser sig selv som “bremseklods og motor“ (Görlich 

2016:114). Dette skaber et vist pres på den enkelte, idet der samtidig hersker forventninger og 

krav om at færdiggøre en uddannelse så hurtigt som muligt. 

Noemi Katznelson har skrevet en lignende ph.d-afhandling, hvor hun opererer med 

begrebet institutionel individualisme. Hun konkluderer, at institutioner har et fornyet fokus på 

den enkelte, hvilket betyder, at det bliver den enkeltes opgave at arbejde med sig selv, så det 

bliver formet til at passe ind i det senmoderne samfund. Men ifølge Katznelson, kan det være 

svært for de arbejdsløse at skulle forholde sig til de krav samfundet har til dem. Hun mener, 

at det kræver et dobbeltblik fra den enkeltes side, der både indebærer selvvurdering og 

selvkontrol (Katznelson 2004: 209-210). 

 

 Socialpsykolog Sabina Pultz argumenterer yderligere for, at den arbejdsløse bliver 

stillet overfor alt for store krav i forbindelse med processen mod et arbejde. Det er et krav at 

den enkelte hele tiden skal arbejde med sig selv og sin personlighed, for at forbedre 

muligheden for at komme ud på arbejdsmarkedet (Pultz & Mørch 2015:1388). Pultz mener, 

at ansvaret skal reduceres, fordi det store ansvar virker ‘kontraproduktivt’ på den arbejdsløse. 

Hun argumenterer for, at den arbejdsløse kommer til at tvivle på sit værd, i stedet for at blive 

motiveret til at søge arbejde. Dette argument er Görlich enig i, og hun tilføjer, at den 

arbejdsløse i mødet med alle kravene og forventningerne risikerer at resignere for en tid, og 

således udskydes uddannelsen eller jagten på et arbejde (Görlich et al 2011:15). 
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Katznelson erfarer endvidere, at det kan være svært for den unge at skulle forholde sig 

til alle de krav, der stilles til den enkelte arbejdsløse. Ifølge hende hersker der ustandseligt en 

gennemgribende forventning om, at individet hele tiden er på vej frem ad (Katznelson 2004: 

209-210). Katznelson forholder sig således særdeles kritisk, overfor de krav den arbejdsløse 

bliver stillet overfor, idet hun oplever at målrettet planlægning og selvrefleksion bliver et 

uundgåeligt krav. Den arbejdsløse tvinges til at reflektere over sin nuværende situation, samt 

hvordan vedkommende kan realisere sine drømme og forventninger. Disse tanker skal gøre 

den enkelte opmærksom på betydningen af uddannelse og arbejde i den arbejdsløses fremtid. 

Katznelson gør samtidig opmærksom på, at de arbejdsløse unge skal kunne forstå 

konsekvenserne af deres fremtidige valg - og endnu vigtigere deres fravalg, ud fra en 

målrettet planlægning. Hermed argumenterer Katznelson for, at det bliver den enkeltes 

opgave at ‘arbejde med sig selv’ og gennem målrettet planlægning at blive arbejdsparat 

(Katznelson 2004:209). 

 

1.3 Individualiseringens konsekvenser og fællesskabets betydning 

Et andet relevant forskningsresultat, som både Görlich og Pultz påpeger konsekvenserne af, 

er at de unge arbejdsløse ser sig selv som årsagen til, at de ikke kan finde et job. Pultz 

konstaterer, at ledighed ikke længere anses som et kollektivt problem, men som et individuelt 

problem. Skylden har over tid flyttet sig fra at være båret af samfundet til at være båret af den 

arbejdsløse selv (Pultz & Mørch 2015:1383). Dette skaber en række problemer i forbindelse 

med, at de arbejdsløse ikke vil identificere sig med at være arbejdsløse, fordi det er en direkte 

kritik af dem selv som person. Desuden konkluderes det både af Görlich og af Pultz, at den 

arbejdsløse føler dét at være arbejdsløs som et nederlag på et personligt plan, frem for at se 

det som et fagligt nederlag. Dette får den betydning, at den enkeltes personlige selvværd 

reduceres markant, og den arbejdsløse bliver endnu mere sårbar (Görlich et al 2011:15;Pultz 

& Mørch 2015:1385). 

 

Samtidig fremhæver Görlich, at de unge arbejdsløse i høj grad oplever at kede sig, at mangle 

et socialt netværk eller at føle sig isolerede. Det kommer i forlængelse heraf frem, at de 

savner et sted, hvor de kan mødes for at beskæftige sig med aktiviteter, der falder inden for 

deres interessefelt. Der argumenteres i den forbindelse for, at disse aktiviteter kan være med 
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til at udvikle dem, og at skabe et socialt fællesskab (Görlich et al. 2011:15). Det fremhæves 

ligeledes, at aktiveringsprojekter er med til at hjælpe de arbejdsløse videre mod en 

uddannelse. Det sociale fællesskab er i højsæde, da de unge her kan motivere og støtte 

hinanden. Derudover spiller fagpersonerne også en vigtig rolle, fordi de kan hjælpe den 

arbejdsløse med vejledning og støtte (Görlich et al. 2011:15). 

De ovenstående tre afhandlinger giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad 

dette gennemgående fokus på individet og dets udvikling har af betydning i nærværende 

projekt. Det er således målet, at vi skal forholde os til individualiseringens rolle i det danske 

samfund, og hvordan denne spiller ind på de arbejdsløses oplevelser og håndteringer af at 

være arbejdsløs. Endelig vil vi lade os inspirere af de tre forskeres interesse for krav og 

forventninger, da vi er af den opfattelse, at dette er vigtige begreber at tage op i en analyse af 

det senmoderne samfund. På baggrund af den eksisterende forskning på feltet, forestiller vi 

os, at vi finder en række arbejdsløse, som står overfor et massivt forventningspres både fra 

samfundets side, men såmænd også fra sig selv. 

 

1.4 Problemformulering 

Hvordan oplever og håndterer arbejdsløse dét at være udenfor arbejdsmarkedet i et 

præstationssamfund? Hvilken betydning har FOKUS Folkeoplysning for de arbejdsløse? 

 

1.5 Problemformuleringens forklaringstyper 

Projektets problemformulering kan forstås gennem en formålsforklaring. 

Problemformuleringen har til formål at forklare, hvordan arbejdsløse oplever og håndterer dét 

at være udenfor arbejdsmarkedet i et præstationssamfund, samt hvilken betydning FOKUS 

har for de arbejdsløse. Måden dette forklares på, er gennem informanternes fortællinger af 

deres oplevelser af at være arbejdsløse. I forståelsen af formålsforklaringer er det individets 

udvalg af handlinger, hensigter og disse handlingers ’tilsigtede virkninger’, der er det 

centrale, når noget skal forklares (Gilje & Grimen 2012:131). I informanternes fortællinger, 

antages det, at der har været intentioner og hensigter med deres håndtering af de pågældende 

oplevelser af arbejdsløshed. 

Baggrunden for at kunne opstille en formålsforklaring er, i første omgang at få 

klarlagt aktørens allerede eksisterende viden, samt hvilke overbevisninger eller holdninger 
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vedkommende besidder, også selvom disse ikke synes rationelle. Vedkommendes viden, 

overbevisninger og holdninger danner nemlig baggrund for de konkrete handlinger (Gilje & 

Grimen 2012:132). Således er formålsforklaringen i tråd med den hermeneutiske 

videnskabsteori, hvor vi får adgang til aktørers fortolkninger og forståelser af verden og ikke 

nødvendigvis sandheden om verden (Gilje & Grimen 2012:168). 

 Vi forstår handlingerne ud fra, hvordan individet opfatter situationen, og ikke 

hvorvidt denne opfattelse er korrekt eller ej. Vi lægger vægt på de ”tilsigtede virkninger”, og 

ikke de ”faktiske virkninger”, samt anser informanterne som rationelle, og derfor er i stand til 

at ”vurdere” hvilken handling, der måtte føre til den ønskede hensigt (Gilje & Grimen 

2012:133). Som udgangspunkt lægger vi os således tættest op ad den formålsforklarende 

forklaringstype, men i forsøget på også at have strukturelle påvirkninger for øje, har vi søgt 

inspiration i årsagsforklaringer, da det har været svært at placere projektets første del af 

problemformuleringen, udelukkende indenfor formålsforklaringens rammer. Dette medfører 

muligheden for at forstå de arbejdsløses oplevelser og håndteringer i en strukturel kontekst og 

dermed orientere sig i bagvedliggende årsager. Dog leder vi ikke efter universelle love, da 

dette synes umuligt, når man udforsker individer i en social kontekst. Årsagsforklaringer og 

formålsforklaringer ses ofte i samspil med hinanden inden for samfundsvidenskaberne. Dette 

fordi de komplimenterer hinanden i deres bidrag til forståelsen (Gilje & Grimen 2012:193-

194). 

 

2. Teoretiske betragtninger 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for relevante teoretiske perspektiver i henhold til 

problemformuleringen. Disse præsenteres før de metodiske overvejelser, da de ud fra 

hermeneutikkens præmisser, kan hjælpe med at spore læseren ind på vores forforståelse for 

feltet. Først redegøres for Anders Petersens perspektiv på præstationssamfundet samt 

Hartmut Rosas teori om det accelererende samfund med det  formål at forklare de 

samfundsmæssige strukturer og hvordan de påvirker individet. Herefter inddrages Axel 

Honneths anerkendelsesteori til at forstå, hvilken betydning anerkendelse har for individet. 

Dernæst gennemgås Anthony Giddens’ teori om samfundets udvikling fra tradition til 

individualisering og hvordan individet oplever denne overgang. Afslutningsvis redegøres for 

George H. Meads begreber om internalisering og perspektivtagning. Derudover har vi 
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inddraget to artikler til at aktualisere både Honneths og Meads teorier. Sidst i dette afsnit vil 

der blive gennemgået en diskussion af ovenstående teoretiske perspektiver. 

 

2.1 Et accelererende præstationssamfund 

Det vestlige samfund har i dag udviklet sig til et samfund fyldt med muligheder for individet. 

Skal man tro sociolog Anders Petersen, betyder dette blandt andet, at individet har alle 

muligheder for at udvikle sig, dyrke og realisere sig selv. Han mener ligefrem, at den vestlige 

kultur inviterer til, at individet skal udfolde sig og være troværdigt, hvilket åbner muligheden 

for at være egoistisk og skabe sin egen identitet upåvirket af tidligere værdier eller 

traditioner. Derfor har individet det svært i omsluttende ‘organisationsstrukturer’ og 

‘samfundsinstitutionelle bånd’, idet individet ikke i samme grad har mulighed for at udvikle 

sig selv, inden for rammerne af disse (Petersen 2011:10). 

Ifølge Petersen, er autentisk selvrealisering som ideal, nærmest blevet et krav til 

individet og hvordan dette lever sit liv. Autentisk selvrealisering skabes i forbindelse med 

individets mange muligheder for at realisere sig selv (Petersen 2011:11). For hvem har ikke 

lyst til at realisere sig selv i et samfund, hvor mulighederne er uendelige? Et individ der 

udvikler sig, er et individ i proces. Dette kan have den arbejdsmæssige konsekvens, at 

individet ikke længere belønnes for at blive på den samme arbejdsplads i den samme stilling, 

hvilket man førhen høstede anerkendelse for, både socialt men også fra sin arbejdsgiver. Til 

gengæld opfordres individet til at være fleksibelt, omstillingsparat og mobilt - idealer der 

signalerer, at individet kan udvikle sig gennem sit arbejde (Petersen 2011:11). Konsekvensen 

af de mange muligheder for selvrealisering bliver, at der dannes en form for selvkontrol over 

individets handlinger. Når individet selv står til regnskab for at være fleksibelt og 

omstillingsparat, har det også selv kontrollen over dets egen udvikling. Spørgsmålet bliver 

hvor frivillig denne selvkontrol er, eller om man i stedet fra samfundets side, er underlagt 

selvkontrol og dermed dømt til at tage kontrollen? (Petersen 2011:24). Præstationssamfundet 

fordrer mange krav og forventninger til den enkelte herunder forventningen om 

selvrealisering, hvor ansvaret netop ligger hos individet selv (Petersen 2016:54). Dermed ses 

der en individualistisk udvikling i præstationssamfundet - en udvikling, som både gør 

nærværende projekts emne aktuelt og sociologisk relevant at undersøge. Vi forestiller os, at 
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denne samfundsmæssige individualisering lægger et pres på arbejdsløse, da det bliver den 

enkeltes eget ansvar at finde et arbejde eller tage en uddannelse, fordi samfundet tilbyder 

uendelige muligheder for at opnå disse. Samtidig behandler vi i projektet diverse spørgsmål, 

der kredser sig om, hvorledes det arbejdsløse individ kan leve op til de forventninger, der er 

om at udvikle sig, samt hvordan dette forventningspres påvirker dem. 

Petersen argumenterer for, at den omtalte samfundsudvikling ikke opstår uden 

konsekvenser. Udviklingen skaber en form for usikkerhed hos individet, idet det ikke har 

mulighed for at planlægge sit liv ud i fremtiden, og dermed fremstår fremtiden altid usikker. 

Samtidig mener han, at det er psykisk belastende for individet hele tiden at skulle præstere 

både arbejdsmæssigt og privat, og han ser derfor en sammenhæng mellem autentisk 

selvrealisering og depression i præstationssamfundet (Petersen 2011:26,48). 

 

Også Hartmut Rosa er optaget af samfundets udvikling og forklarer den nutidige udvikling 

gennem sin teori om social acceleration. I hans beskrivelse af acceleration af social 

forandring, forklarer han blandt andet, at det er samfundets forandringstempo, der har ændret 

sig, hvorfor han ser at fænomener som sociale relationer, klasser, vaner, mode og livsstil 

ændrer sig med stadig større hastighed (Rosa 2014:23). Rosa mener samtidig, at konkurrence 

i det accelererende samfund er et vigtigt element, idet han gør opmærksom på, at man i den 

vestlige verden må tilkæmpe og konstant opretholde sin position i samfundet.  Ifølge Rosa er 

samfundet underlagt en konkurrencedimension, som individet må forholde sig til, for ikke at 

blive sat tilbage. Det vigtigste princip inden for dette konkurrencesamfund bliver derfor 

præstation. Han definerer præstation som “ydelse eller arbejde per tidsenhed” (Rosa 

2014:35). Individet befinder sig altså i en uundgåelig konkurrence på arbejdsmarkedet for at 

bibeholde sin position, som er under konstant forhandling gennem individets præstation på 

arbejdsmarkedet. På grund af konkurrencen om ens position, kan dette opleves som at ”løbe i 

fuld fart for at kunne blive, hvor man er” (Rosa 2014:35). På baggrund af ovenstående 

pointer argumenterer Rosa for, at konkurrence er motoren i den sociale acceleration (Rosa 

2014:36). 

Ifølge Rosa er incitamentet for, at individet løber så stærkt i det accelererende 

samfund, at kvaliteten af ens liv er gjort op efter, hvor mange erfaringer man har gjort sig, og 

hvor mange muligheder man har realiseret (Rosa 2014:36). Men som Rosa også konkluderer, 
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så er samfundet imidlertid fyldt med flere muligheder end mennesket kan nå at realisere i sin 

levetid, hvilket er grunden til at individet løber så stærkt. Kan man nå at gøre to ting på 

samme tid eller én ting på den halve tid, har man fordoblet mængden af sine erfaringer, og 

man kan dermed nå at realisere flere muligheder på kortere tid (Rosa 2014:37). Mennesket vil 

altså altid opleve en ubalance her imellem, hvorfor det vil føle “sig fanget i et evigt roterende 

hamsterhjul” og opleve en stigende frustration (Rosa 2014:37). 

Rosas teoretiske begreber bliver relevante at inddrage, da vi ønsker at belyse, hvordan 

krav og forventninger opleves af individer, der lever udenfor eller på kanten af  

arbejdsmarkedet. På baggrund af Rosas teoretiske argumentation om den sociale acceleration, 

synes det interessant at undersøge om dette projekts informanter har samme oplevelse af 

samfundets acceleration. Samtidig er vi optagede af om de arbejdsløse oplever, at føle sig 

fastlåste i deres position i samfundet, idet de står udenfor arbejdsmarkedet. I forlængelse 

heraf bliver det nærliggende at undersøge om informanterne har en oplevelse af, at samfundet 

er et stort tag-selv-bord af muligheder, eller om de derimod føler sig udenfor tag-selv-bords-

gildet, idet de befinder sig udenfor den arbejdsmæssige konkurrence. Endeligt ses der på om 

alle disse muligheder opleves som realiserbare for individet, eller som et samfundsmæssigt 

pres. 

 

2.2 Anerkendelse og selvrealisering 

Ifølge filosoffen og sociologen Axel Honneth er der i takt med det moderne samfunds 

frembrud kommet mere og mere fokus på individet og dets kvaliteter, færdigheder og evner 

generelt. I og med at der er øget fokus på disse begreber, bliver det også relevant at 

undersøge om de arbejdsløse bliver anerkendt for besiddelsen af disse. Honneth mener 

nemlig, at individet har et behov for anerkendelse, for uden dette er det ikke muligt at udvikle 

en personlig identitet (Willig 2003:11-12). Honneths argumenter for dette stammer fra en 

samfundsmæssig, dog kritisk interesse for, hvad det gode liv er. Han opstiller betingelserne 

for menneskets selvrealisering på en sådan måde, at de tager højde for at mennesker er 

forskellige, men alligevel ensartede nok til at betingelserne er overensstemmende (Willig 

2003:12-13). Honneth opdeler sin anerkendelsesteori i tre sfærer: 

 
-! Privatsfæren: familie og venner 
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-! Den retslige sfære: rettigheder 

-! Den solidariske sfære: kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber 

          (Willig 2003:14). 

 

Såfremt individet opnår anerkendelse fra alle tre sfærer, kan det udvikle en personlig identitet 

og dermed fuldt ud realisere sig selv. Selvtillid, selvrespekt og selvværdsættelse er vigtige 

begreber i individets udvikling, som spiller sammen med forestillingen om det gode liv. 

Såfremt alle tre ikke realiseres kan man tale om en ubalance mellem de tre former for 

anerkendelsessfærer (Willig 2003:14-15). Ud fra projektets empiri vil der forekomme en 

diskussion af, hvorvidt arbejdsløse oplever krænkelse inden for nogle af sfærerne. Vi 

forestiller os, at nogle arbejdsløse ikke føler sig fuldt ud anerkendte i alle sfærer, hvilket 

ifølge Honneth har personlige konsekvenser. 

 

Privatsfæren, hvor kærlighed er centralt, er grundlaget for i det hele taget at kunne interagere 

i et intersubjektivt forhold. Kærlighed er i Honneths optik et gensidigt og følelsesmæssigt 

behov, som kun kan erfares via tilstedeværelsen af ‘den konkrete anden’ (Willig 2003:15). 

Gennem den konkrete anden kan individet være fortrolig i forhold til sine ressourcer, 

indstillinger og værdier, hvor individet i et velfungerende forhold vil se det blive anerkendt 

og taget imod af den konkrete anden. Det, som individet ‘vinder’ i privatsfæren, er ideelt set 

kærlighed og venskab herunder emotionel anerkendelse, som medvirker til at individet kan 

udtrykke sig selv og anser sig selv som et individ, der kan deltage i sociale sammenhænge, 

store som små (Willig 2003:15). 

 

Den retslige sfære dækker over anerkendelsen af individets mere formelle evner i forbindelse 

med “autonome moralske handlinger” (Willig 2003:15-16). Selvrespekt og anseelse kan i 

denne sfære opnås, såfremt individet er ligeværdig blandt samfundets medlemmer i forhold 

til almene rettigheder. Individet får altså anerkendelse gennem rettigheder, som loven 

foreskriver samfundets medlemmer, eksempelvis retten til at få gratis konsultation hos lægen 

eller andre velfærdsgoder. Disse almengyldige rettigheder fører til følelsen af selvrespekt, og 

dét at være bevidst om sin kunnen i forhold til at være moralsk begavet og kunne være med i 

en “offentlig drøftelse” (Willig 2003:16). Anerkendelse i denne sfære er af stor betydning for 

individet, da dette muliggør at individet kan realisere sin selvbestemmelse, og på denne måde 

opnå den højeste form for selvrespekt “som et autonomt handlende retssubjekt” (Willig 

2003:16). Spørgsmålet er, om arbejdsløse oplever indflydelse og selvbestemmelse, og om de 
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oplever at de har samme rettigheder til at bestemme over deres liv i forhold til folk i 

beskæftigelse? Arbejdsløse er underlagt specifikke krav, som de er nødt til at tage hensyn til i 

forhold til beskæftigede, da de ellers kan miste retten til ydelsen. Det kan fx være diverse 

møder eller aktiviteter, som man skal møde op til, eller at man ikke må have lov til at sige nej 

til et jobtilbud (Jobnet 2015). Vi forestiller os, at man som arbejdsløs kan have svært ved at 

holde styr på, hvilke retningslinjer der vedrører ens konkrete situation, og at man kan føle sig 

låst til at gøre, som reglerne foreskriver, da det ellers kan få økonomiske konsekvenser. Dette 

får os til at undre os over, om man som arbejdsløs føler sig fri eller har indskrænket 

indflydelse på sin situation? 

 

Anerkendelse gennem et fællesskab, en gruppe eller et samfund er også i højsædet ifølge 

Honneth, da det er her individet kan få anerkendelse for dets engagement og motivation for 

medvirken i gruppen (Willig 2003:16). Dette kan være en forklaring på den arbejdsiver, som 

gør sig gældende i Danmark, for ifølge artiklen “Arbejdet er danskernes religion” ligger 

Danmark i top, i forhold til vores nordiske nabolande, når det kommer til arbejdslyst. 

Psykologen Einar Baldvin Baldursson forklarer, at det ikke alene er arbejdet som tiltrækker, 

men derimod at “Det er vores bevidsthed om, at arbejdet er adgangsbilletten til et fuldgyldigt 

medlemskab af den klub, som samfundet udgør” (Ugebrevet A4 2013). Desuden tilføjer 

Baldursson, at det handler om respekt og selvværd og en følelse af tryghed som 

samfundsborger (Ugebrevet A4 2013). I tråd med dette mener Honneth, at individet, i 

genkendelsen af sig selv gennem gruppen og fællesskabet, kan blive anerkendt for sin særlige 

rolle og dermed også som enestående individ. Det at indgå i en gruppesolidaritet medfører 

både, at individet selv bidrager til gruppen, men også at individet får noget til gengæld, 

nemlig anerkendelse og respekt eksempelvis gennem særlige kvaliteter og bidrag, som har en 

positiv effekt for fællesskabet (Willig 2003:16). Dette udløser endnu en form for forholden 

sig til sig selv og deraf værdsættelse af sig selv, som individet kan opnå gennem solidarisk 

interaktion med andre (Willig 2003:16-17). I forlængelse heraf mener Baldursson, at når 

danskerne giver udtryk for, at de er lykkelige, så tænker de på deres bidrag til 

velfærdssystemet igennem deres arbejde, fordi det er sådan de identificerer sig. Han pointerer 

ligeledes, at vi er “grænseløst tolerante over for alle, der vil arbejde[…] og kategorisk 

intolerante over for dem, der stiller sig udenfor” (Ugebrevet A4 2013). Med hensyn til 

fællesskabet forestiller vi os, at mange arbejdsløse oplever at føle sig uden for fællesskabet 

og majoriteten, i og med at de står uden for arbejdsmarkedet. At have et arbejde er normen i 

Danmark og som Ole Thyssen, filosof og professor på CBS, skriver i samme artikel, så er der 
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“et socialt element i det og følelsen af at være til nytte - at have noget at stå op til om 

morgenen” (Ugebrevet A4 2013). Yderligere forklarer han, at det er gennem arbejdet, at vi 

finder vores identitet. 

Fællesskabet i form af det at gå på arbejde udløser altså nogle positive kvaliteter hos 

individet, da det i Danmark har særlig betydning for ens identitet at være en del af det 

arbejdsmæssige fællesskab. Dette fører til en undren over, hvorvidt det påvirker arbejdsløse 

ikke at være en del af dette fællesskab. 

 

De tre anerkendelsesformer er fundamentale betingelser for et fuldt ud integreret samfund, 

som ifølge Honneth ideelt set skal være i stand til at acceptere medlemmernes divergerende 

værdier, holdninger og kvaliteter og dermed være åben og solidarisk. Ellers besværliggøres 

opnåelsen af anerkendelse i de tre sfærer (Willig 2003:17). Hvis individet ikke opnår 

selvtillid, agtelse, respekt og anerkendelse, opstår faren for at “miste det positive forhold til 

sig selv, som er grundliggende for dets udvikling” (Willig 2003:18). Herudover kan individet 

miste det positive forhold til sig selv, hvis det bliver krænket i negativ forstand. Krænkelser i 

den retslige sfære kan have store følger og destruere individets selvtillid “hvis den moralske 

ansvarlighed som rettighedsbærer bliver ignoreret” (Willig 2003:18). Krænkelser der kan 

forekomme i den solidariske sfære kan komme til udtryk gennem ydmygelser og 

hensynsløshed, således at individets kompetencer ikke længere anerkendes. Krænkelser anses 

som et kontinuum, der bevæger sig fra eksempelvis at blive ignoreret under en hilsen til 

stigma i yderliggående grad (Willig 2003:18). 

 

Denne normative forestilling om anerkendelse som et moralsk behov vil blive anvendt til at 

belyse, hvorvidt arbejdsløse oplever mangel på anerkendelse inden for de tre sfærer. 

 

2.3 Udviklingen fra tradition til individualisering 

Den engelske sociolog Anthony Giddens er blandt andet kendt for sin teori om modernitet og 

selvidentitet, hvor han overordnet ser, at samfundet har udviklet sig fra tradition til 

modernitet (Giddens 1996:11). Han beskriver hvordan refleksivitet både kendetegner 

senmoderniteten, men også individet (Giddens 1996:11). Han forstår brud med traditionen ud 

fra sine begreber om ‘adskillelse af tid og rum’ samt ‘udlejringsmekanismer’, hvor 

eksempelvis sociale relationer og kommunikation ikke længere er lokalt betinget (Giddens 
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1996:9,28-32). På baggrund af denne samfundsmæssige udvikling påpeger Giddens, at det for 

individet er vanskeligt at besidde en ”urokkelig tillid” til institutioner og systemer. Her må 

individet forhandle denne tillid, da han eller hun enten bevidst eller upåagtet præsenteres for 

en palette af konkurrerende handlemuligheder blandt disse systemer (Giddens 1996:35). 

  

Som nævnt er individet, ifølge Giddens, refleksivt og bliver det i stigende grad som følge af 

moderniteten. Det er også her, at Giddens ser, at der er sket en individualisering i takt med 

kapitalismens frembrud, da individualisering “understreger individuelle rettigheder og 

pligter” (Giddens 1996:230). Dette kommer blandt andet til udtryk via individets mulighed 

for ‘kontraktfrihed’ og ‘fri bevægelighed’ (Giddens 1996:230). Endvidere betyder det også, at 

individet er i stand til at forholde sig reflekterende og kalkulerende overfor de 

valgmuligheder individet møder i livet og dermed de risici, der kan være forbundet hermed: 

                    

”Livets opretholdelse – såvel i fysisk forstand som i psykologisk forstand – er altid udsat for 

risici. Mennesker er kraftigt influeret af formidlet erfaring, og det betyder, sammen med den 

kalkulerende kapacitet, som menneskelige agenter besidder, at ethvert menneskeligt individ 

(principielt) kan blive overvældet af angst for de risici, der er forbundet med selve det at 

leve” (Giddens 1996:54). 

 

De mange valgmuligheder kan i Giddens’ optik føre til en følelse af angst hos individet, når 

det står i en situation, hvor der skal foretages et valg, og derfor bliver tillid en afgørende 

faktor (Giddens 1996:41-42). Giddens mener, at når vi har tillid til samfundet og vores 

omsorgspersoner opnår individet en følelse af ontologisk sikkerhed. Dette etableres på 

baggrund af tillid, som agerer som beskyttelseshylster, når individet konfronteres med 

eventuelle trusler, der optræder i det daglige (Giddens 1996:11-12). I forhold til projektet vil 

det være nærliggende at belyse, hvorvidt tillid eller mistillid til systemer spiller ind som 

betydningsfulde faktorer, når det kommer til de arbejdsløses aktuelle situation. 

I forbindelse med individets konstruktion af selvidentitet forklarer Giddens, at 

individet foretager “refleksivt organiseret livsplanlægning”, hvor det reflekterer over risici 

ud fra egne erfaringer og ‘ekspertviden’ (Giddens 1996:14). I forbindelse med 

livsplanlægning opstår her en risiko for personlig meningsløshed (Giddens 1996:234). 

Oplevelsen af personlig meningsløshed er en af konsekvenserne ved moderniteten, hvor 

individet oplever ”at livet ikke har noget værdifuldt at tilbyde” (Giddens 1996:18). Her 
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forklarer Giddens blandt andet at for at undgå denne personlige meningsløshed kan tillid 

være medvirkende til opretholdelse af den ontologiske sikkerhed (Giddens 1996:234-235). 

 

Set i forhold til projektet kan denne definition af refleksivitet i moderne og individuel 

sammenhæng være medvirkende til at forstå den samfundsmæssige kontekst, som projektets 

informanter agerer i. En samfundsmæssig kontekst, der kendetegner den frihed til 

refleksivitet, der samtidig må betyde at informanterne også på egen hånd må træffe 

selvstændige beslutninger, og må stå til ansigt med de mulige risici, der er forbundet med 

disse valg. Disse risici kan samtidig argumenteres for at danne grobund for oplevelsen af at 

føle pres, hvilket gør det relevant at undersøge. 

  

Giddens pointerer, at individet i det senmoderne samfund påtvinges at opretholde en 

biografisk fortælling, hvor man står til ansvar for egne valg og træffer disse på et refleksivt 

grundlag. Giddens beskriver endvidere, hvordan individet konstruerer en selvidentitet, der på 

baggrund af valg af livsstil er medvirkende til at skabe og diktere den biografi individet 

efterlever (Giddens 1996:14,25-26). Valget af livsstil kan anvendes som et redskab til at 

holde en særlig fortælling om individets identitet kørende, hvor selvidentiteten beskrives som 

værende af en mobil karakter der er medvirkende til at understøtte hele denne refleksivitet 

hos individet selv (Giddens 1996:101). I projektets kontekst vil det være relevant at 

undersøge, om deltagerne i FOKUS oplever at være i stand til at forme en ønsket fortælling 

på baggrund af deres muligheder. 

  

Giddens betegner individet som et refleksivt projekt, hvor ”det forandrede selv derimod 

udforskes og konstrueres som en del af en refleksiv proces, der forbinder personlig og social 

forandring” (Giddens 1996:46). Som en del af refleksiviteten er individet i stand til at gribe 

tilbage til tidligere erfaringer og trække på disse, hvad end det er i forbindelse med en positiv 

eller negativ oplevelse. Giddens mener ikke, at der længere handles ud fra traditioner, men at 

traditionens trygge rammer udviskes og erstattes med moderniteten, og i stedet står individet 

nu tilbage, med en potentiel følelse af ikke at vide hvem og hvordan man skal være (Giddens 

1996:47). Dette kan lede til en følelse af usikkerhed hos individet. Derved kan det refleksive 

projekt hos individet betragtes som en balancegang mellem ”muligheder og potentiel 

katastrofe” (Giddens 1996:47). Samme balancegang vil der muligvis også kunne genkendes 

blandt nærværende projekts informanter. 
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2.4 Internalisering af samfundets retorikker 

Et spørgsmål som rejser sig, i forbindelse med dette projekts problemformulering, er hvilke 

retorikker omhandlende arbejdsløshed, der florerer i det danske samfund og hvilke retorikker 

de arbejdsløse selv møder, samt hvordan de forholder sig til disse. Der kan være mange bud 

på hvorfra holdninger, fordomme, krav og forventninger udspringer. I de arbejdsløses 

situation kan de fx stamme fra deres kommunale rådgivere, forældre og venner, samt fra 

diverse udtalelser af politikere, medier eller den brede samfundsbefolkning generelt. I den 

forbindelse har sociolog og psykolog George Herbert Mead udviklet en teori, som omhandler 

individers forestillingsevne til at se sig selv med andres øjne, og at gøre samfundets 

forventninger og normer til sine egne (Bo 2014:225). 

 Mead er foregangsmand for den symbolske interaktionisme, selvom han ikke selv 

betegnede sig som symbolsk interaktionist på sin tid. Det er for det første karakteristisk for 

dette perspektiv, at man ser individets ’selv’ som noget processuelt, for det andet at symboler 

som sprog og kropssprog er tillagt stor betydning, og endeligt at der i det sociale liv foregår 

en konstant ”vedvarende aktiv tolkningsproces og forhandling om mening” (Jacobsen & 

Kristiansen 2013:138). Det kan udledes af Meads symbolske interaktionisme, at selvet 

udvikles i sociale processer og interaktioner (Bo 2014:221). Det sociale møde spiller altså en 

altafgørende rolle for individets identitetsdannelse og udviklingen af individets selv. 

 

Mennesket adskiller sig ifølge Mead fra dyrene, idet vi er i stand til ’perspektivtagning’ (Bo 

2014:225). Via ‘signifikante gestus’, som er symboler, der er accepteret af den sociale gruppe 

man indgår i, og som også senere bliver en integreret del af den enkeltes holdninger, bliver 

individet i stand til at sætte sig i en anden persons sted. Denne perspektivtagning, udvikles 

allerede i de tidlige år af et barns liv, når det gennem leg og senere spil skal lære at sætte sig i 

andres sted og at se sig selv med andres øjne (Mead 1967/2005:186). Først lærer barnet 

hvordan signifikante andre reagerer, når det handler på bestemte måder, men senere lærer det 

også mere generelt at forestille sig, hvordan ’man’ samlet set bør agere, ud fra en mere 

generel holdning i samfundet. Når man har tilegnet sig denne evne, betragtes man ifølge 

Mead som et samfundsmedlem: 

 

”Det [barnet] overtager dette samfunds moralforskrifter og er på vej til i grundlæggende 

forstand at blive et samfundsmedlem. Barnet er en del af samfundet, i den udstrækning det 

overtager den andens attitude og giver denne attitude lov til at kontrollere dets egne 
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umiddelbare udtryk.” (Mead 1967/2005:187). 

 

Ovenstående citat belyser derudover den pointe, at man i overtagelsen af den generaliserede 

andens attitude, således også lader samfundets ‘moralforskrifter’ overvinde egne umiddelbare 

tanker, holdninger og følelser. Det er netop denne perspektivtagning og internalisering af den 

generaliserede andens normer, som er relevante at arbejde videre med i nærværende projekt. 

Der rejses på baggrund af dette, følgende spørgsmål: Har informanterne internaliseret 

samfundets holdninger om arbejdsløshed? Hvordan forholder de sig til retorikkerne, som 

hersker i det danske samfund vedrørende arbejdsløse? 

 

Der er ovenfor argumenteret for, at individet forholder sig til andre mennesker og til sig selv, 

ved at være i stand til at se sig selv med andres øjne. Menneskets forholden sig til sig selv, 

hænger ifølge Mead særligt sammen med to centrale begreber vedrørende selvet. Overordnet 

set deler Mead selvet op i to modstridende dele: Jeg’et og Mig’et. ”Jeg’et, forstået som hans 

[individets] faktiske gensvar på situationen[…], til forskel fra Mig’et, som er fastlagt i kraft 

af de attituder, han anlægger” (Mead 1967/2005:203). Jeg’et, som er den mere kreative og 

spontane del af de to faser, kan foreslå nye, overraskende måder at agere på, mens Mig’et er 

den refleksive og bevidste del af selvet (Jacobsen & Kristiansen 2013:142). På den måde kan 

man forstå Meads opdeling af selvet, som en både individuel og social teori, hvor man 

henholdsvis bevæger sig mellem en fase præget af autonomi, og en fase der bærer præg af 

determinisme. 

 

Med inspiration fra en artikel udgivet af Ugebrevet A4 i 2015, vil der blive redegjort for 

nogle af de retorikker, der cirkulerer i det danske samfund, med det formål at aktualisere 

Meads teori og for at give et indblik i, hvad der rører sig i samfundet, når der er tale om 

arbejdsløshed. Artiklen er baseret på en bog omhandlende den ydmygelse og stigmatisering 

som arbejdsløse efter sigende er udsat for. Her gives der en historisk beskrivelse af, hvordan 

de arbejdsløse for 200 år siden blev udstillet og ydmyget på diverse fattiggårde, og hvordan 

denne ydmygelse forsvandt i takt med fremkomsten af A-kasserne, for cirka 100 år siden 

(Ugebrevet A4 2015). Her gik de omfattende samfundsretorikker fra, at det var de 

arbejdsløses egne dovne indstilling til livet, som var skyld i at de var fattige, til at 

arbejdsløshed var et socialt problem, som ramte mange uskyldige mennesker. Det 

interessante for dette projekt er den næste overgangsfase. Her vender ydmygelsen af 

arbejdsløse, ifølge artiklen tilbage, og skylden ligger atter igen på individet. Det fremføres at 
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det særligt er politikerne, som skaber denne måde at se og italesætte arbejdsløse på. Dette 

skyldes at politikerne mener, at man kan komme arbejdsløshed til livs, ved at skabe 

”[…]incitamenter til at komme i arbejde igen.[…] Hvis du bare lige får et los bagi, så skal 

du nok finde et arbejde” (Ugebrevet A4 2015). Dette er med til at skabe en diskurs i 

samfundet, som lyder på, at arbejdsløse er dovne og initiativløse. Det er ligeledes i tråd med 

Sabina Pultz’ forskning. Pultz finder nemlig samme mønster: Skylden er gået fra at være 

kollektiv til igen at havne hos individet selv (jf. 1.3 Individualiseringens konsekvenser og 

fællesskabets betydning). Massemedierne kan danne rammen for de politiske debatter, og 

medierne kan generelt set være med til at skabe en negativ diskurs omkring arbejdsløshed. I 

forhold til Giddens’ pointe vedrørende massemedier, mener han, at medierne er med til at 

fastsætte, hvilken livsstil der er efterstræbelsesværdig, hvilket blandt andet påvirker 

individets selvidentitet (Giddens 1996:13,231). 

 

Et andet interessant synspunkt, som fremstilles i Ugebrevet A4, er at fordomsfulde karakterer 

som “Dovne Robert” og “Fattig-Carina” tages op i mange offentlige debatter. Her fremstilles 

arbejdsløse som sløsede mennesker, der “nasser” på systemet. Dette synspunkt fylder mange 

steder i medierne på trods af at statistikker viser, at størstedelen af de arbejdsløse ville 

foretrække at tjene sine egne penge (Ugebrevet A4 2015). Det er dog ifølge historiker, Nils 

Bärenholdt oftest de negative historier som fremføres i medierne. Til det udtaler han: ”Hvis 

man kan få skabt den diskurs [en negativ diskurs] i samfundet, så er det lettere at lave nogle 

reformer, hvor man netop skærer ned på offentlige ydelser og overførselsindkomster” 

(Ugebrevet A4 2015). På den måde kan politikerne i højere grad få den brede befolknings 

opbakning, når der skæres ned på ydelser, men dette sætter den arbejdsløse selv i en yderst 

ydmygende position. 

 

Nu hvor arbejdsløshed er blevet præsenteret i en samfundsorienteret kontekst i forhold til, 

hvilke retorikker, der historisk set har hersket omfattende arbejdsløse, vil der i analysens del, 

blive diskuteret hvorvidt deltagerne på FOKUS Folkeoplysning oplever disse negative 

retorikker, og hvordan de selv oplever og håndterer de holdninger og italesættelser, der er om 

arbejdsløse. Et aspekt, som mangler i Meads teori er de følelser som knyttes til det 

selvbillede, der opstår, når man påtager sig den generaliserede andens attitude. I den 

forbindelse vil Cooleys teori om ’spejlselvet’ virke som supplerende teori, idet han påstår, at 

når man har spejlet sig i samfundets øjne, så vil individet evaluere det vedkommende ser. 

Således vil individet stå tilbage med en følelse af enten stolthed eller skam (Bo 2015:99-100). 
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Det er af samme årsag relevant at undersøge, hvilke følelser arbejdsløse forbinder med deres 

situation. 

 

2.5 Teoridiskussion 

I sociologien hersker der en vedvarende diskussion omkring struktur- og aktørperspektivet. 

Indenfor strukturperspektivet arbejder man med en forståelse af at strukturer og systemer kan 

påvirke helt ned på individniveau. Dette perspektiv kritiseres samtidig for at overse 

vigtigheden af det handlende individ og dets muligheder (Kaspersen 2013:454-455). 

Omvendt indbefatter aktørperspektivet at individet med sine handlinger og intentioner kan 

påvirke større systemer i samfundet, og den kritiseres for at pålægge individets handlinger for 

stor betydning, således at systemers mulighed for at påvirke individerne overses. I dette 

projekt arbejdes der med en vekselvirkning mellem struktur- og aktør perspektivet, således at 

sociale aktører både påvirker og påvirkes af systemet (Kaspersen 2013:453). Vi har ladet os 

inspirere af Giddens’ strukturationsteori, hvor man netop inddrager noget af begge 

perspektiver for at forstå samspillet mellem aktør og struktur (Jacobsen 2004:247). Man kan i 

Giddens strukturationsteori forstå strukturer som følgende: “[...] en sammenhængende 

relation hvor struktur både ses som midlet til og resultatet af aktørernes handlinger” 

(Kaspersen 2013:456). “Sociale aktører kan således trække på disse strukturers ressourcer i 

deres handlinger, samtidig med at strukturernes regler markerer begrænsninger eller 

retningslinjer for handlinger og social praksis” (Jacobsen 2004:248). I nærværende projekt 

ses strukturer i tråd med Giddens’ optik som værende både “mulighedsskabende” og 

“mulighedsbegrænsende” (Jacobsen 2004:248). Vi har vurderet, at projektet kan drage fordel 

af ikke at se forholdet mellem aktør og struktur som en dualisme, men derimod som en 

dualitet, hvilket ifølge Giddens netop betyder, at de to standpunkter hænger uløseligt sammen  

(Jacobsen 2004:248). Vi ser dette som fordelagtigt, idet vi gerne vil belyse fænomenet 

arbejdsløshed fra flere sider. Dette gøres bedst ved både at undersøge den arbejdsløses 

personlige oplevelser og håndteringer af at være arbejdsløs, men samtidig inddrages der også 

viden om samfundets systemer i forbindelse med det kommunale system, mediernes 

påvirkning, politikeres nedskæringer og samfundsmæssige retorikker vedrørende arbejsløse. 

Giddens er imidlertid ikke den eneste af vores inddragede teoretikere, som forholder sig til 

samfundet på flere niveauer. Petersens teori handler på den ene side om psykiske diagnoser 

som stress og depressioner hos individet, dog ser han på disse som en konsekvens af det 
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præstationssamfund, vi lever i i dag. Dermed befinder Petersens teori sig overordnet på et 

strukturniveau, men samtidig negligerer han ikke, at det handlende individ faktisk kan være 

med til at opretholde den præstationskultur, der hersker, hvilket karakteriserer aktørniveauet. 

Honneths kritiske teori behandler følelsen af anerkendelse hos individet, men det er 

gennemgående for Honneths teori, at individet opnår anerkendelse via diverse systemer som 

fx familien, det retslige system og arbejdsmæssige fællesskaber. Dermed foregår denne teori 

ligeledes hovedsageligt på strukturniveau, men belyser også individniveauet. Desuden 

forholder denne normative teori sig til hvordan samfundet er, og allervigtigst hvordan det bør 

være. Her adskiller vi os med dette projekt, idet vi ikke forholder os til hvordan samfundet 

burde være. Derimod forsøger vi at belyse hvordan de arbejdsløse selv oplever det at være 

arbejdsløs i det senmoderne samfund. 

 I forhold til Mead er der ikke fuldkommen konsensus om hvorvidt han er komponent 

for aktørperspektivet, eller om han inddrager begge perspektiver. Ifølge Lars Bo Kaspersen, 

ville Giddens netop kritisere Meads samhandlingsteori, for at tillægge “det enkelte individ og 

dets handlinger så meget vægt, at teorierne har vanskeligt ved at medtænke tilstedeværelsen 

af samfundsmæssige institutioner” (Kaspersen 2013:455). Man kunne således forestille sig at 

Giddens ville kritisere Mead for ikke at kunne forklare hvor de normer, som de arbejdsløse 

handler efter, stammer fra. Han ville ligeledes kritiseres for ikke at kunne forklare, hvorledes 

negative diskurser i samfundet vedrørende arbejdsløse, kan påvirke den enkelte til at tænke 

eller handle på særlige måder. På den anden side skriver Inger Glavind Bo, at Mead netop 

forsøger at gøre op med dualismen mellem aktør og struktur, og at han således inddrager 

teoretiske synspunkter fra begge verdener (Bo 2014:211). Vi forholder os imidlertid til Mead 

således, at han med sin symbolske interaktionisme lægger sig mere op ad aktørperspektivet 

end de andre teoretikere, som vi har inddraget i projektet. Dog mener vi ikke, at han er blind 

for individets kontekst, da han eksempelvis ser på individet i dets sociale kontekst (jf. 2.4 

Internalisering af samfundets retorikker). 

Opsummerende vil det altså sige, at vi i projektet både har øje for individets 

personlige oplevelser og håndteringer af at være arbejdsløs, mens vi på den anden side ikke 

undlader at tage stilling til, at der hersker nogle forudgående betingelser for det handlende 

individ, som både kan virke mulighedsbegrænsende og mulighedsskabende for individet 

(Kaspersen 2013:455). 

 Honneth ville, sammen med Cooley, kritisere Mead for at have for lidt fokus på 

individets følelser (Andersen 2013:411). Mead har en detaljeret teori om mange væsentlige 

begreber vedrørende selvet og perspektivtagning, men han overser ifølge de to teoretikere, 
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hvilke følelser der kan opstå som konsekvens af, at man har påtaget sig den generaliserede 

andens attitude. Vi har derfor inddraget Cooley og Honneth, for at få det følelsesmæssige 

aspekt med i fortolkningen i vores analyse. 

En kritik, som bør medtages er, at særligt Giddens’ teori er en grand theory, hvilket 

også betyder, at den er skrevet med det formål at den skal være universel og passe på hele 

samfundet (Jacobsen 2004:247). Petersens teori skærer ligeledes samfundet over én kam, idet 

han hævder at alle individer i det vestlige senmoderne samfund påvirkes af, at de lever i et 

præstationssamfund. Vi må imidlertid forholde os kritiske overfor disse teoretiske 

betragtninger, da alle individer ikke er identiske og ej heller har samme udgangspunkt. For at 

imødekomme denne kritik, har vi i analysen medtaget både informanternes enigheder og 

uenigheder for at illustrere den diversitet der forekommer.  

 En anden væsentlig kritik ved de universelle teorier, der inddrager vekselvirkning 

mellem aktør og strukturperspektivet er, at man bliver nødt til at befinde sig på et overordnet 

og ikke detaljeret niveau, da man ikke har mulighed for at gå i dybden med enten det ene 

eller det andet perspektiv. Vi forholder os til kritikken således, at det ikke giver mening at se 

på arbejdsløshed udelukkende på et aktør- eller et strukturniveau, i og med at der både er 

nogle betydningsfulde, handlende individer på spil, samtidig med at de arbejdsløse i sig selv, 

udgør en form for et system. Her betragter vi summen af systemet, som værende mere end 

blot en sammenlægning af de arbejdsløse. 

 

3. Projektets metodeovervejelser 

I nedenstående afsnit vil der først forekomme et afsnit om, hvordan vi har operationaliseret 

relevante teoretiske begreber, og dernæst en præsentation af projektets standpunkter i forhold 

til den induktive og deduktive tilgang til undersøgelsen. Endvidere vil en argumentation for 

metodiske valg i forhold til forskningsdesign, forskningskriterier og indsamling af empiri 

forekomme. 

3.1 Empirisk operationalisering 

Operationalisering er essentielt i udformningen af interviewguiden, da det ikke er alle 

begreber såsom krav og forventninger, der er direkte observerbare. Derfor er det nødvendigt 

at omforme sådanne begreber, således at de kan ‘måles’ og ikke mindst italesættes blandt 

informanterne (de Vaus 2001:24). Inden udførelsen af interviewene udarbejdede vi en 
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interviewguide, som i store træk blev anvendt til at strukturere og organisere interviewenes 

forløb og tankerne bag. Samtidig er det heri at operationaliseringsarbejdet kommer til syne. I 

operationaliseringen omformede vi vores forskningsspørgsmål, som er det man søger 

forklaring på, til interviewspørgsmål, således at de er entydige og krystalklare for 

informanterne (Riis 2005:36) (Bilag 5 Skema over interviewguide). Med hermeneutiske 

termer, vil det sige, at vi tog stilling til forholdet mellem ‘erfaringsfjerne’ og ‘erfaringsnære’ 

begreber (Gilje & Grimen 2012:170). 

Forskningsspørgsmålene er udformet ud fra udvalgte centrale begreber, som relaterer 

sig til projektets interessefelt. I forbindelse med dette opstår der en diskussion om, hvorvidt 

projektets tilgang er induktiv eller deduktiv, da teorien spiller en rolle i 

interviewspørgsmålene (jf 3.2 Induktiv og deduktiv tilgang). I og med at projektets 

grundlæggende tilgang er overvejende induktiv, påpeges det at de udvalgte og 

operationaliserede begreber ikke er styrende for interviewet, men vejledende i forhold til 

hvilke temaer, der er relevante at inddrage. Formålet er altså ikke at teste disse teoretiske 

begrebers gyldighed eller at presse dem ned over empirien, men at anvende disse som 

temaramme. Analysen af informanternes svar vil forhåbentligt kunne besvare og forklare 

problemformuleringen, hvor de teoretiske begreber anvendes til at forstå og fortolke de 

elementer som informanterne vælger at gå i dybden med. Desuden har vi foretaget deltagende 

observation forinden interviewene, hvor vores erfaringer herfra var med til at udforme 

interviewguiden. Den deltagende observation spiller derfor en afgørende rolle i forhold til, 

hvilke temaer der har været relevante at inddrage i interviewene (jf. 4.2 Deltagende 

observation). 

 
Det at definere et teoretisk begreb kaldes en ‘nominel definition’. Som tidligere nævnt gør det 

det lettere for informanterne at forstå begrebets indhold, fordi man indkapsler det 

væsentligste ved begrebet og oversætter det til alment sprogbrug (Riis 2005:36). Dette har vi 

eksempelvis gjort med begrebet præstationssamfundet og dets krav og forventninger, som 

blandt andet Petersen behandler. I stedet for at anvende begrebet i sig selv, har vi udfoldet det 

væsentlige i begrebet og oversat det til fx: “I dagens Danmark hører vi ofte ift. 

arbejdsmarkedet, at vi skal være omstillingsparate, fleksible, initiativrige, motiverede. Hvad 

er jeres holdning til det menneskesyn?” (jf. Bilag 5 Skema over interviewguide)  På denne 

måde bliver spørgsmålet konkretiseret i anvendelsen af mere håndgribelige indikatorer, da 

begrebet præstationssamfundet i sig selv kan opfattes relativt abstrakt (Riis 2005:38). 

!
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3.2 Induktiv og deduktiv tilgang 

Når der bedrives forskning, må der tages stilling til, hvordan man forholder sig til teori. I 

dette projekt vil vi, i tråd med den hermeneutiske videnskabsteori, forsøge at skabe en 

vekselvirkning mellem del og helhed.  Dette kommer til udtryk via vores vekselvirkning 

mellem den induktive og den deduktive tilgang, hvorigennem vi forsøger at skabe en del-og-

helhed-relation. I en filosofisk hermeneutisk kontekst, er det centrale netop 

”cirkelbevægelsen” mellem fortolkeren og den genstand, som skal udforskes (Højberg 

2014:293). Hans-Georg Gadamer, som er kendt for sin filosofiske hermeneutik, mener 

desuden ikke, at det kan lade sig gøre at fortolke en given genstand ”uafhængigt af den 

begrebsverden, man fortolker og forstår på baggrund af” (Højberg 2014: 293). For at 

efterstræbe denne vekselvirkning, hvor både fortolker og genstandsfelt er vigtige 

komponenter, har vi valgt at anvende elementer fra både den deduktive og den induktive 

tilgang. Den induktive tilgang kommer til udtryk gennem vores villighed til at udvide vores 

forståelseshorisont og således forholde os åbne og nysgerrige overfor feltet. Gadamer 

argumenterer netop for, at man i mødet med genstandsfeltet, skal bruge sin forforståelse 

produktivt, hvilket skaber en mulighed for at revidere og bygge ovenpå sin forståelse 

(Højberg 2014:301). En måde at forholde sig åbent og eksplorativt til vores felt, er via 

deltagende observation, hvorfor det netop er én af vores empiriindsamlingsmetoder (jf. 4.2 

Deltagende observation). Dog adskiller hermeneutikken sig på dette punkt fra 

fænomenologien, idet mennesker ifølge Gadamer ikke er i stand til at sætte sin forforståelse 

og herunder sin teoretiske viden i parentes (Højberg 2014:302). Man har altid sine fordomme 

og forforståelser med sig, når man agerer i verden. Opgaven for os som fortolkere er aktivt at 

benytte os af vore fordomme og samtidig sætte disse på spil, så de skaber bedre 

forudsætninger for at forstå og fortolke fænomenet arbejdsløshed (Højberg 2014:302). Måden 

hvorpå vi bruger vores teoretiske viden, og dermed den deduktive tilgang, er i form af vores 

operationalisering af teoretiske begreber i interviewguiden. Vi har foruden inspiration fra den 

deltagende observation, benyttet teoretiske begreber til at udforme relevante spørgsmål til 

fokusgruppeinterviewene. Denne tilgang minder mere om en teori-testende tilgang, men dette 

er imidlertid ikke vores formål. Vi er ikke interesserede i at be- eller afkræfte om vores 

inddragede teorier holder stik. Derimod benyttes teorien til at fortolke den indsamlede empiri, 

så vi får adgang til, hvad der reelt set gør sig gældende i de arbejdsløses situation. Således 

bruges teorien til at give et fortolkende bud på, hvorfor det mon forholder sig som det gør. 

Denne teorifortolkende tilgang er i tæt samspil med den type casedesign, som vi anvender. I 
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det kliniske casedesign, bruger man delelementer af forskellige teorier til at underbygge, 

forstå og forklare casens udfald (de Vaus 2001:223). 

 Man kan argumentere for, at vi med vores brobygning mellem deduktiv og induktiv 

metodisk tilgang har ladet os inspirere af den adaptive teori, som både arbejder med 

vekselvirkningen mellem induktion og deduktion og samtidig kombinerer aktørperspektivet 

og strukturperspektivet (Jacobsen 2007:252). Netop den adaptive teori knytter bånd til 

Giddens strukturationsteori, som vi ligeledes lader os inspirere af i nærværende projekt 

(Jacobsen 2007:256) (jf. 2.5 Teoridiskussion). Det bliver imidlertid ikke til mere end en 

inspiration, da den adaptive teori kritiseres for at tillægge strukturperspektivet den største 

betydning (Jacobsen 2007:280). I projektet efterstræbes en nogenlunde lige fordeling af 

aktør- og strukturperspektivet, men grundlaget for vores undersøgelse tager udgangspunkt i 

den arbejdsløses oplevelser, hvilket vidner om, at aktøren trods alt spiller en vigtig rolle i 

dette projekt. 

3.3 Forskningsdesign 

I dette projekt arbejder vi ud fra en casecentreret tilgang, hvor vi betragter arbejdsløse som 

det centrale og dermed vores case (de Vaus 2001:223). Vi er opmærksomme på at de 

arbejdsløse i FOKUS kan forstås som en case i en case, da de er tilknyttet FOKUS, men 

samtidig udgør en del af samfundets arbejdsløse. Vi fokuserer på arbejdsløse i en 

samfundsmæssig kontekst, men kan på baggrund af deres konkrete situation ikke negligere, at 

de samtidig tilhører dette specifikke aktiveringstilbud. 

Overordnet set kan man se hele casen som en del i forhold til helheden, hvilket hænger 

samme med, at man altid skal forstå og forklare den specifikke case, i forhold til den 

omkringliggende verden (Antoft & Salomonsen 2007:31-32). Det vil i vores tilfælde sige, at 

deltagerne i FOKUS er en del af en helhed, hvor helheden udgør de systemer i samfundet, 

som arbejdsløse påvirkes af. Dette går hånd i hånd med den hermeneutiske videnskabsteori, 

hvor man ikke kan forstå helheden uden at inddrage delene og omvendt kan man ikke forstå 

delene uden at se dem i et helhedsperspektiv (Højberg 2014:292;de Vaus 2001:220). På 

samme måde forsøges der i dette projekt at se FOKUS med dets deltagere, i en større 

strukturel sammenhæng. Selvom et casestudie skal beskæftige sig med hele casen, så er det 

dog nødvendigt, at have et bestemt fokus (de Vaus 2001:225). I dette tilfælde er fokus rettet 

mod, hvordan arbejdsløse oplever og håndterer deres situation i præstationssamfundet samt 

hvilken betydning FOKUS har for de arbejdsløse. 
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Vi har ikke til hensigt at sammenholde casens resultater med andre lignende cases. 

Når fokus er rettet mod en enkelt case, har vi mulighed for at gå helt i dybden med denne 

(Antoft & Salomonsen 2007:29-30). Det vil sige, at der ønskes en intensiv tilgang frem for en 

ekstensiv. Det efterstræbes ikke at sige lidt om flere cases, men derimod at kunne sige en 

masse om en enkelt case (Andersen et al. 2012:75-76). Flere cases ville forbedre 

generaliserbarheden i forhold til arbejdsløse generelt, dog ville det kvalitative casestudie 

aldrig kunne siges at udvikle sikker statistisk generaliserbar viden, blandt andet fordi der ikke 

er tale om kvantitative udvælgelsesmetoder, hvilket heller ikke er målet for dette projekt 

(Antoft & Salomonsen 2007:49). 

Et andet karaktertræk ved casestudiet som forskningsstrategi er, at casen processuelt 

kan udvikle og ændre sig i takt med, at man arbejder mere dybdegående med casen, forstået 

på den måde at ens problemformulering og dermed interesse, anvendes til at styre casen i en 

bestemt retning (Antoft & Salomonsen 2007:33). Når man taler om hermeneutik, revideres 

forskerens forståelse og fordomme ligeledes for forskningsgenstanden, og således hænger 

den hermeneutiske videnskabsteori tæt sammen med casen som forskningsdesign (Højberg 

2014:303-304). 

3.4 Forskningskriterier!

For at højne projektets kvalitet er der visse forskningskriterier, der må overvejes. For det 

første er det centralt, at man som forsker er bevidst om de kriterier, der er medvirkende til at 

kvalitetssikre en undersøgelse. Eksempelvis påkræves det at være eksplicit omkring, hvordan 

man er nået frem til sine resultater, fordi det muliggør at andre kan bygge videre på 

undersøgelsens resultater og derudfra generere ny viden (Andersen 2010:97-98). I 

nærværende projekt kommer dette til udtryk via interviewguiden, der er offentligt 

tilgængelig, således at andre forskere kan stille de samme spørgsmål i en anden kontekst. 

Gennem projektets opbygning er det desuden gennemskueliggjort, hvilke metoder der er 

benyttet, hvilket også er med til at styrke undersøgelsens gennemsigtighed. I arbejdet med 

sociale studier er det svært at sikre høj reliabilitet, fordi man undersøger mennesker og deres 

holdninger, som ikke er konsistente hele livet igennem (Tanggaard & Brinkmann 2016:523-

524). Vi formoder dog, at vores resultater kan appliceres til lignende felter eller samme 

casetype, med andre ord betyder dette, at arbejdsløse fra andre kommunale tilbud kan relatere 

til de oplevelser og holdninger, som vores informanter udtaler sig om (Riis 2012:352-

353,355). 
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Som allerede beskrevet i ovenstående afsnit om projektets design, har vi med et 

kvalitativt studie mulighed for at indsamle mange informationer om få informanter. Vi 

argumenterer for at vores undersøgelse har høj intern validitet, idet vi med casestudiet som 

forskningsdesign indfanger en stor mængde kvalitativ viden om fænomenet arbejdsløshed 

(Antoft & Salomonsen 2007:29-30). Vi får altså mange informationer om delelementerne i 

casen, om casens helhed og kontekst. Såfremt empiriens mønstre går hånd i hånd med 

teorien, styrkes den interne validitet (Riis 2012:359). 

 

Omvendt er der et væsentligt kritikpunkt forbundet med casestudiet, hvilket vedrører den lave 

eksterne validitet. Som allerede nævnt, er der en ringe generaliserbarhed i casestudiet, idet 

man fokuserer på en specifik case. Dette forårsager, at der er forbundet en stor usikkerhed 

med at overføre resultater fra den specifikke case til andre mere generelle sammenhænge 

(Antoft & Salomonsen 2007:49). Den lave statistiske generaliserbarhed betyder altså i denne 

sammenhæng, at det er sværere at applicere vores resultater om deltagerne i FOKUS, til den 

hele population. Derimod argumenterer vi for, at dette projekt opnår analytisk 

generaliserbarhed: “Det betyder, at generaliseringerne sker gennem en proces, hvor man 

danner »slutningerne ved at sammenkæde enkelte tilfælde med teoretiske forestillinger«” 

(Antoft & Salomonsen 2007:49). Dette stemmer godt overens med måden vi har analyseret 

vores data på, idet vi har brugt teoretiske begreber til at fortolke informanternes beskrivelser 

af fænomenet arbejdsløshed. Desuden sammenholder vi vores resultater med allerede 

eksisterende forskning indenfor samme felt. I forbindelse med vores case er der altså 

mulighed for at udvikle ny viden om feltet (Antoft & Salomonsen 2007:50-51). Det er netop 

et af målene for nærværende projekt, at producere ny viden om arbejdsløshed og at denne 

viden skal udspringe af de arbejdsløse selv. Dette ses som et nødvendigt og givende bidrag til 

et felt, hvor der ellers hersker mange fordomme og retorikker (jf. 2.4 Internalisering af 

samfundets retorikker). 

4. Dataindsamling!

I dette afsnit beskrives de etiske overvejelser, vi gjorde os inden mødet med informanterne. 

Desuden fremføres projektets dataindsamling gennem deltagende observation, udformning af 

interviewguide, samt tankerne bag fokusgruppeinterviews. Slutteligt redegøres for, hvordan 

interviewene er blevet transskriberet. Hvordan vi kom i kontakt med FOKUS Folkeoplysning 

kan findes i Bilag 6 Vejen ind i FOKUS. 
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4.1 Projektets etiske overvejelser 

Dette projekt undersøger arbejdsløses personlige oplevelser og håndteringer omkring 

fænomenet arbejdsløshed. Idet vi arbejder med en marginaliseret gruppe mennesker i 

samfundet, der har mulighed for at blive hørt i det offentlige rum, er der foretaget nogle 

etiske overvejelser i forbindelse med dette projekt er (Brinkmann 2016:463). 

Vi har forsøgt ikke at lade vores personlige holdninger påvirke undersøgelsens resultater, 

men i stedet skabe nogle rammer, hvor projektet fungerer som en form for talerør for de 

arbejdsløse (Brinkmann 2016:475). For at være tro overfor den hermeneutiske 

videnskabsteori, vil vi dog ikke gemme vores forforståelser helt væk, ej heller lade os styre af 

dem. Vores forforståelser vil derimod blive brugt som baggrundsviden for bedre at kunne 

forstå de arbejdsløse og dermed skabe en horisontsammensmeltning. 

I samarbejdet med projektets informanter, har det været vigtigt for os, at de var oplyst 

om undersøgelsens fokus. Derfor oplyste vi informanterne om hvem vi var, hvorfor vi var 

der, og hvilken rolle de spillede i interviewet, således kunne vi få informanternes samtykke, 

inden vi begyndte (Brinkmann 2016:478). Vi gjorde desuden opmærksom på at deltagerne 

var anonyme, at det altid var acceptabelt ikke at besvare et spørgsmål samt at interviewet 

ville blive lydoptaget. Det skal nævnes at interviewguiden blev godkendt af både gatekeeper 

og vejleder inden udførelsen af interviews. 

I forbindelse med transskription og analysens start, har vi valgt at give informanterne 

andre navne, således at vi sikrer deres anonymitet. Adresser, psykiske lidelser m.m. er bevidst 

fravalgt for at opretholde deltagernes anonymitet (Brinkmann 2016:476). 

 

4.2 Deltagende observation 
En af projektets metodetilgange har været deltagende observation, hvor den deltagende 

observation, som navnet indikerer, handler om at forskeren på deltagende vis er tilstede og 

interagerer i feltet, og samtidig foretager observation (Szulevicz 2016:83). Da projektets 

problemformulering som udgangspunkt ønskes besvaret ud fra forståelsen af 

formålsforklaringer, knytter deltagende observation sig i særdeleshed godt hertil, da det 

muliggør at studere menneskers handlinger på nært hold (Szulevicz 2016:85). Den deltagende 

observation lå forud for afviklingen af fokusgruppeinterviews, og blev dermed anvendt til at 

skærpe spørgsmålene i interviewguiden, således at disse blev konstrueret ud fra en 

hermeneutisk tilgang, hvor vores forforståelse blev sat i spil (Højberg 2014:302). Desuden er 
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det en metode af ”eksplorativ karakter”, hvilket også kan være en fordel i konstruktionen af 

spørgsmål til interviewguiden (Szulevicz 2016:93). Det er samtidig også en god metode at 

anvende til at ”forstå social praksis, mens den udspiller sig” (Szulevicz 2016:88). I 

forlængelse heraf kan deltagende observation medvirke til en aflæsning af en gruppes interne 

sociale normer (Szulevicz 2016:86). 

 

Vores hensigt med deltagende observation er desuden at skabe tillid mellem os som 

studerende og informanterne, og samtidig blive klogere på, hvordan deres hverdag i FOKUS 

udspiller sig. Populært sagt ønskede vi at ”åbne feltet op” indefra, og skabe muligheden for 

at kunne indfange ’insider-viden’ (Szulevicz 2016:86). I analyseøjemed kan det være en 

styrke at have været til stede fysisk og observere, da vi derfor har en bedre forståelse af den 

empiri, som vi efterfølgende har indsamlet via interviews. Dette er medvirkende til at 

minimere risikoen for fejlfortolkning af empirien (Szulevicz 2016:86). Ud fra ovenstående 

argumenteres der for, at disse betragtninger er medvirkende til at sikre projektets validitet og 

dermed reliabilitet (Szulevicz 2016:90). 

 

Dog møder deltagende observation som metode også en del kritik. Kritikken lyder blandt 

andet på, at forskerens tilstedeværelse påvirker feltet. Derfor kan der sås tvivl om, hvorvidt 

det, der observeres er den sande virkelighed. En anden kritik påpeger risikoen for, at 

forskeren ”goes native”, hvilket betyder at hun overinvolverer sig i feltet, så det til sidst kan 

gå ud over kvaliteten af fortolkningen af empirien. Ud fra et perspektiv om kvalitetskriterier 

kan påvirkningen af feltet og risikoen for ‘overidentificering’ i feltet risikere at påvirke 

projektets validitet negativt. Dog argumenterer vi for, at risikoen for ovenstående havde været 

større, hvis vi havde opholdt os i felten i en længere periode. Desuden bestræbte vi os på at 

blive i rollen forsker, for at undgå at overinvolvere os personligt og dermed miste blikket for 

den lokale kontekst (Szulevicz 2016:90).  

 

I selve processen deltog vi alle fire og observationen strækkede sig over omtrent fire timer på 

samme dag, hvor vi både deltog i de otte informanters undervisning, men efterfølgende også 

havde et møde med den daglige leder og vores gatekeeper. På baggrund af det meget 

begrænsede tidsomfang observationen er foretaget i, er det indforstået at den deltagende 

observation ikke alene, kan benyttes til at udgøre en generalisering, hvilket også er noget 

metoden møder kritik for. Vi påstår altså ikke, at vores forståelse af feltet er ‘mættet’ 

(Szulevicz 2016:87-89). I tråd med den hermeneutiske spiral, kan man sige, at man altid kan 
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øge sin forståelse for et felt, men man “når aldrig til en endelig og objektiv sandhed om 

verden” (Højberg 2014:310). 

Kritikken kan imødekommes i forståelsen af ’korttidsetnografi’, der argumenteres for 

at være foretaget i nærværende projekt. Her spiller tiden ikke en afgørende rolle for kvaliteten 

af observationerne, men det fremhæves at denne fremgangsmåde kræver en ”god 

forberedelse” (Szulevicz 2016:89). Forberedelsen i forbindelse med deltagende observation 

kommer til udtryk gennem projektets observationsguide, hvor der er taget stilling til 

fremgangsmåden for observationen (jf. 9.2 Observationsguide) Vi har desuden orienteret os 

inden for relevant teori og gjort os nogle etiske overvejelser forinden (Szulevicz 2016:89). De 

etiske overvejelser har blandt andet bestået i, at deltagerne fra start har været fuldt informeret 

om vores formål med deltagelsen (Szulevicz 2016:95). Derudover er der umiddelbart efter 

observationens afslutning nedskrevet feltnoter. Fordelen ved ikke at notere undervejs er, at 

vores deltagelse bliver mere ’naturlig’, og kan være med til at minimere deltagernes 

potentielle oplevelse af at føle sig overvåget. Omvendt er ulempen den, at man risikerer at 

glemme detaljer ved at vente med at skrive noterne (Szulevicz 2016:92). 

 

I dette projektet anses den deltagende observation som endnu en ‘runde’ i den hermeneutiske 

cirkel i og med observationerne bidrager til den allerede eksisterende viden og gør os dermed 

klogere på feltet. Af denne årsag vil vi præsentere, hvad vi oplevede til det første møde med 

informanterne: 

Èt minut før den aftalte mødetid 8.30 sidder der kun én deltager i rummet, hvor vi 

skulle mødes, hvilket gjorde at vi blev bekymrede for, at der ikke ville dukke flere op på 

grund af vores tilstedeværelse på dagen. Heldigvis kom der flere og flere deltagere da 

klokken blev over 8.30, men underviserne i FOKUS havde forberedt os på at denne 

forsinkelse kunne forekomme. Stemningen mellem os og deltagerne var i starten ret formel 

og for ikke at illustrere, at der var to forskellige grupper i rummet - altså os som 

observatørere og deltagerne i FOKUS - valgte vi at dele os op og sætte os to og to i hver sin 

ende af lokalet. Den deltagende observation varede i cirka tre timer, hvor vi talte om flere 

forskellige ting, herunder deres 1 og 5 års plan og kerneværdier hos hver enkelt deltager. Som 

observatører deltog vi så meget som muligt, og skulle derfor også vælge tre kerneværdier, 

som vi skulle uddybe ligesom deltagerne. Det var tydeligt at mærke, at deltagerne havde 

meget på hjerte, snakken gik rigtig godt og underviserne var flere gange nødt til at afbryde, 

for at lede samtalen videre. Få af informanterne brød sig ikke om at få opmærksomheden 

rettet mod sig og det blev gjort klart for alle, at det var frivilligt, hvor meget og hvor tit man 
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havde lyst til at dele. Desuden oplevede vi også, at normen var, at det var okay at gå ind og 

ud af lokalet efter behov. Der var flere pauser undervejs, hvor folk enten var ude at ryge, 

hente kaffe eller stod og snakkede med hinanden. I pauserne fik vi desuden mulighed for at 

snakke endnu mere med deltagerne blandt andet én til én, hvor flere af dem åbnede sig endnu 

mere op. Flere af deltagerne fortalte blandt andet i pausen, at de var meget positivt overrasket 

over, hvor godt vi som forskere kunne sætte os ind i deres situation. Dette gav os mulighed 

for at dykke endnu mere ned i, hvordan de arbejdsløse oplever deres situation. Jo mere 

snakken gik, desto mere følte vi os hjemme i FOKUS, det var tydeligt at mærke den 

hjemlighed og tryghed, som atmosfæren bar præg af og den formelle stemning blev mere og 

mere uformel med flere jokes og afslappede smil. Inden den deltagende observation havde vi 

forestillet os, at de ville være mere lukkede omkring deres situation og måske mere 

tilbageholdende i forhold til den magtforskel, der eventuelt kunne herske mellem os som 

universitetsstuderende og dem som arbejdsløse. Derfor gjorde vi meget ud af at virke 

ydmyge, smilende, åbne og fordomsfrie. Vi viste dem vores interesse og forståelse for deres 

situation og forsøgte at forholde os objektive ved at ‘skjule’ vores personlige holdninger, så 

deltagerne ikke blev påvirket af dem og svarede ud fra hvad de troede vi gerne ville høre 

(Riis 2005:101). Dette forestiller vi os, har haft stor betydning for vores møde. 

Desuden fik vi selv manet nogle fordomme til jorden, ikke nødvendigvis fordomme i 

negativ forstand, men i et hermeneutisk perspektiv. Det vil sige at vores udgangspunkt om 

arbejdsløse blev revideret, og på denne måde kunne vi skille os af med nogle forudfattede 

forestillinger. Vi fandt hurtigt ud af, at deltagerne har udfordringer udover ledighed, 

eksempelvis psykiske diagnoser. Desuden blev det klart, at vi ikke har at gøre med 

mennesker, som ønsker at blive på sofaen, deres ønske er at finde et arbejde, som de kan 

holde til og som giver mening for dem. 

 

Fra den deltagende observation fik vi deltagernes tre kerneværdier at vide, som fordelagtigt 

kunne anvendes i projektet til at danne sig en forståelse af de arbejdsløse som personer, og til 

udformningen af en interviewguide. Det inspirerede os videre til at lave tankebobler med 

overskriften “Uddannelse og arbejde” til brug i interviewet. Noget af det mest interessante 

ved udvælgelsen af de tre kerneværdier var, at vi oplevede at både deltagerne og os som 

observatører valgte mange af de samme kerneværdier. Ud fra dette og ovenstående 

argumenterer vi for, at deltagelsen i FOKUS denne dag bidrog til at polariseringen mellem os 

blev mere udvisket, hvilket har givet os bedre forudsætninger for at lave et veludført 

interview med de arbejdsløse. Desuden så vi til deltagende observation, hvordan deltagerne 
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kunne snakke i halvanden time om enkelte ord på små papirlapper. Der skulle altså ikke 

meget til for at starte en god samtale, hvilket gav os et godt indblik i, hvordan vi skulle 

udforme spørgsmålene i interviewguiden, og hvor mange spørgsmål vi skulle lave. Det viste 

sig imidlertid, at de antal spørgsmål vi havde forberedt passede med to timer, hvilket var 

målet. 

 

Vi oplevede desuden, at deltagerne efterfølgende var meget villige til at deltage i interviewet 

og to af deltagerne fortalte, at de også gerne ville interviewes til interview nummer to, men af 

forskningsmæssige årsager valgte vi ikke at interviewe de samme personer to gange med 

samme interviewguide. 

 

4.3 Udformning af interviewguide!
I arbejdet med projektets interviewguide, har vi ladet os inspirere af den semistrukturerede 

interviewform, som bidrager med en struktur til interviewet, men som samtidig tillader 

intervieweren at blive inspireret af det, der udfolder sig undervejs (Kvale & Brinkmann 

2010:44). Vi har inddelt interviewguiden i forskellige temaer. Temaerne er udarbejdet efter 

relevante teoretiske begreber og på baggrund af empiri indsamlet i feltarbejde i form af 

deltagende observation (jf. 3.1 Empirisk operationalisering). 

Spørgsmålene henvender sig til de emner og mulige problemstillinger, som deltagerne har til 

fælles, hvilket er fordelagtigt i nærværende projekt, hvor deltagerne både repræsenterer den 

brede samfundsgruppe, men også gruppen af deltagere tilknyttet FOKUS (Riis 2005:100). 

Gennem interviewspørgsmålene har vi forsøgt at åbne op for en diskussion af spørgsmålenes 

indhold, så forskellige holdninger kunne komme til udtryk. 

I interviewguidens start, er de praktiske dele omkring selve interviewet kort 

præsenteret, herunder hvem vi er og hvorfor vi var der, samt den tidsmæssige ramme for 

interviewet. Efterfølgende gennemgik vi, hvordan interviewet var struktureret, og at det var 

deltagernes holdninger og synspunkter, i forhold til deres position som arbejdsløse, der var 

omdrejningspunktet for vores undersøgelse, og at vi ikke var interesseret i at lave en 

tilfredshedsundersøgelse af FOKUS. Præsentationen skulle medvirke til at skabe tryghed 

omkring interviewet og give informanterne en bedre forståelse for, hvorfor vi var der (jf. 4.4 

Fokusgruppeinterview). 

Selve interviewet begyndte med baggrundsspørgsmål, der omhandlede deltagernes 

navn, alder, antal år uden arbejde og hvor længe de har haft deres hverdag i FOKUS. Vi 
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valgte at starte ud med spørgsmål, der henvendte sig til deltagernes baggrund, da disse kan 

hjælpe til at få informanterne i tale og etablere et tillidsbånd mellem alle involverede parter 

(Riis 2005:109). Efterfølgende havde vi forberedt en indledende opgave, der skulle hjælpe 

deltagerne til at spore ind på interviewets emne og sætte tankerne igang hos dem. Opgaven 

bestod af A4 ark med tankebobler, der skulle symbolisere hvilke refleksioner informanterne 

gjorde sig omkring emnerne “Arbejde og uddannelse” (jf. 4.4 Fokusgruppeinterview). 

Herefter fulgte spørgsmål, der henvendte sig til informanternes konkrete position i samfundet 

De anvendte temaer, der udgør interviewguidens struktur, er at finde i Bilag 9.1 

Interviewguide. 
 

4.4 Fokusgruppeinterview 

Indsamlingen af empiri er hovedsageligt foregået ved hjælp af fokusgruppeinterviews. Det 

centrale ved et fokusgruppeinterview er, at selve gruppen benyttes som et værktøj til 

indsamling af informationer af eksplorativ karakter (Bloksgaard & Andersen 2012:23). Vi har 

valgt at benytte denne indsamlingsmetode, da vi mener, at emnet arbejdsløshed kan være 

ømtåleligt og tabuiseret at italesætte overfor ‘udefrakommende’. Her er 

fokusgruppeinterviewet særligt velegnet, fordi alle informanterne har det tilfælles, at de er 

arbejdsløse, hvilket skaber en form for gruppesamhørighed, hvori de kan støtte sig ved 

hinandens tilstedeværelse (Kvale & Brinkmann 2010:170). Dette kan vi drage nytte af, når vi 

undersøger en marginaliseret gruppe, da skævvridningen i magtfordelingen mellem 

interviewer og informanter reduceres, fordi gruppen af informanter er større end antallet af 

interviewpersoner. På trods af dette, skal man være opmærksom på, at deltagerne kan 

påvirkes af hinandens tilstedeværelse internt, og man risikerer at informanterne ikke giver 

deres ærlige mening til kende eller overdriver deres fortællinger (Bloksgaard & Andersen 

2012:25-26). 

 

Ud fra et synspunkt om at individers mening og identitet konstrueres i sociale sammenhænge, 

kan der argumenteres for, at det sociale pres og de sociale normer, der kan optræde under et 

fokusgruppeinterview, ikke er betydeligt anderledes end de samme normer, der optræder i 

mere “naturlige sociale sammenhænge” (Bloksgaard & Andersen 2012:25). I projektet er det 

bekendt, at vores informanter allerede kender hinanden i en såkaldt organisatorisk 

sammenhæng. De er vant til at sidde sammen i de samme grupper og tale om deres situation 

og håndtering heraf. Dette kan have betydning i forhold til indforståetheder og magtforhold 
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informanterne imellem, og det kan være en udfordring for intervieweren at indfange eller 

forstå disse (Bloksgaard & Andersen 2012:31). 

 

Endnu et argument for at anvende fokusgruppeinterviewet er vores fokus på arbejdsløshed 

som ‘emne’ og i mindre grad informanternes livsverdener. Med fokusgruppeinterviewet får vi 

mulighed for at dykke ned i et specifikt emne, der på baggrund af gruppesamslutningen 

fordrer en bedre diskussion end et enkeltmandsinterview, da der naturligt via en gruppe, 

eksisterer flere divergerende synspunkter og holdninger (Bloksgaard & Andersen 2012:26). 

Derfor er det særligt vigtigt, at det ikke er enkelte personers udtømmende fortællinger, der 

præger interviewet, men derimod gruppens samlede fortællinger, der dominerer (Bloksgaard 

& Andersen 2012:26-27). Styrken herved bliver, at gruppen kan anvendes som redskab til at 

skabe “komplekst og varierede data” (Bloksgaard & Andersen 2012:26). Samtidig er der 

også risiko for konformitet, forstået på den måde, at deltagerne overtager de andres meninger 

og kun bakker op om de holdninger, der allerede er ytret af andre. Hvis dette gør sig 

gældende i interviewet, kan man stille sig kritisk overfor om svarene i så fald er valide. 

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på informanternes kropssprog og tegn, for at kunne 

vurdere kvaliteten af det indsamlede materiale (Bloksgaard & Andersen 2012:27). I dette 

projekt oplevede vi, at deltagerne var gode til at forklare og give udtryk for, hvis de var 

uenige med hinanden, og samtidig var de meget forstående over for de andres holdninger. På 

baggrund af dette argumenterer vi for, at vores empiri er varieret og kompleks. I forsøget på 

at undgå konformitet, gjorde vi os umage med at få alle informanternes synspunkter i spil 

under interviewet. Dette var dog en udfordring, da der var få af informanterne, der trak sig 

tilbage. Derfor blev der spurgt direkte ind til de tilbagetrukne informanters holdninger, og på 

den måde fik de en ekstra mulighed for at dele deres holdning, og vi oplevede ofte, at de også 

havde lyst til at dele den. Det er desuden vores opfattelse, at det er okay at have forskellige 

holdninger og synspunkter hos FOKUS, hvilket interviewene bærer præg af.!
!

Dette projekts informanter fordeler sig i to grupper, hvor den første gruppe bestod af syv 

informanter, mens den næste bestod af fire informanter. Vi argumenterer for, at de to 

gruppesammensætninger resulterede i to forskellige gruppedynamikker. Dette fordi 

informanterne i den store gruppe i højere grad end den lille gruppe havde mulighed for at 

‘putte sig’. Gruppesammensætningen havde dermed betydning for, hvordan de forskellige 

synspunkter kom til udtryk. 
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Sammensætningen af grupperne er hovedsageligt uformel, da informanterne i forvejen 

kender hinanden gennem FOKUS og til hverdag indgår, i den samme gruppesammensætning 

på kursusforløbet (Bloksgaard & Andersen 2012:30). Dette ser vi som en fordel, da emnet 

som tidligere nævnt er tabubelagt, og fordi vi forestiller os, at informanterne er mere åbne og 

trygge under interviewet, og desuden er i vante omgivelser. Vi oplevede dog også en ulempe 

ved dette, nemlig at normen under det ene interview var at rejse sig og gå ud af rummet, så 

snart de havde brug for det, eller at de tog deres telefoner frem og trak sig tilbage. Ifølge 

deltagerne selv er dette normal kutyme under deres kurser, hvilket afspejlede sig i 

interviewet, som et mindre forstyrrende element. Vi pointerer på baggrund af ovenstående, at 

informanterne udviste autentisk adfærd under interviewet, hvilket ophøjer gyldigheden af den 

indsamlede empiri. 

Derudover er det gatekeeperen der har udvalgt interview-grupperne ud fra vores krav 

om antal deltagere. Vi har dermed ikke haft indflydelse på sammensætningen af grupperne. 

Desuden kan man sige, at de to grupper er heterogene set ud fra deres køn, alder og etnicitet. 

Men i og med, at de har et organisatorisk tilhørsforhold tilfælles kan dette være med til at 

neutralisere den heterogene effekt, til trods for at deres udgangspunkter ellers synes 

forskellige. Fordelen ved at arbejde med en mere homogen gruppe er i dette tilfælde, på 

grund af en relativt følsom problemstilling, at risikoen for stigmatisering reduceres betydeligt 

(Bloksgaard & Andersen 2012:30-31). 

 

Det er interviewerens fornemmeste opgave ”at gøre den ønskelige sociale interaktion i 

gruppen mulig” (Bloksgaard & Andersen 2012:32). Dette vil sige, at hun styrer interviewets 

gang, men samtidig også forholder sig lyttende og bestræber sig på at informanterne er mere 

på banen end intervieweren selv. Som tidligere nævnt er det også interviewerens rolle, at få 

alle informanter “til at involvere sig aktivt i interviewsituationen” (Bloksgaard & Andersen 

2012:33). For at kunne inddrage kropssprog og lignende udtryk blandt deltagerne, har vi 

valgt at inddrage en medobservatør til begge interviews (Bloksgaard & Andersen 2012:33). 

 

For at sikre en god interaktion og gode brugbare svar under interviewet, forsøgte vi at skabe 

en uformel stemning ved at introducere os selv og vores intentioner med interviewet. Vi 

gjorde det klart hvad et fokusgruppeinterview er, og hvilken rolle informanterne har, for at 

afmystificere situationen (Bloksgaard & Andersen 2012:34). Vi gjorde samtidig deltagerne 

opmærksomme på, at der ikke findes rigtige eller forkerte svar på spørgsmålene, og at alle 

holdninger og synspunkter er velkomne. For at undgå at interviewet blev en lang uddybning 
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af informanternes livsfortælling, forklarede vi desuden informanterne, at interviewet ville 

blive ledt videre, hvis der opstod behov for det (Bloksgaard & Andersen 2012:34-35). Vi 

gjorde det klart, at det i stedet var deres fortællinger, om det at være arbejdsløs, som var  

relevant for besvarelsen af problemformuleringen. For at sætte gang i interviewet på en ‘blød’ 

måde, valgte vi, at informanterne skulle præsentere sig selv én ad gangen, således at alle fik 

sagt noget fra start og dermed løst op for en eventuelt anspændt stemning (Bloksgaard & 

Andersen 2012:35). 

 

4.5 Transskription af fokusgruppeinterviews 

Interviewets lydoptagelser er vigtige i transskriptionsarbejdet, da vi her kan registrere 

udtalelser og tonefald og vende tilbage til disse igen og igen efter behov (Kvale & Brinkmann 

2010:200-201). At transkribere betyder, at man gengiver udtalelserne i interviewene ordret. 

Udarbejdelsen af transskriptionen er altså vigtig, før man kan begynde at kode og analysere 

sit data (Brinkmann & Tanggaard 2016:43). Vi har fordelt transskriptionsarbejdet, således at 

hvert interview er transskriberet af de to studerende, der deltog i det pågældende interview. 

På denne måde sikrer vi, at kommunikationen og øvrige detaljer, som ikke kan høres på 

optagelsen, ikke går tabt. Derfor har vi i transskriptionen tilføjet, når informanterne fx peger 

på et bestemt sted, som har betydning for forståelsen af udsagnet. Desuden får man via 

transskriberingsarbejdet genopfrisket interviewet og dets indhold, hvilket er en klar fordel, 

når der skal kodes og analyseres (Kvale & Brinkmann 2010:202). 

Det er desuden en fordel selv at transskribere sit data, da man allerede her kan blive 

opmærksom på eller inspireret til at medtænke analytiske elementer (Brinkmann & 

Tanggaard 2015:43). Selvom transskriptionen kan virke som en langsommelig proces, kan 

det altså fungere som første skridt mod analysen (Brinkmann & Tanggaard 2015:43-44). 

 

5. Analysestrategi 

I det følgende afsnit vil der fremgå en forklaring af, hvordan vi ud fra hermeneutiske 

præmisser, har valgt at analysere vores data. Dernæst vil der blive argumenteret for, hvordan 

vi har kodet vores data. Dette er blandt andet gjort med inspiration i den adaptive teori. 
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5.1 En analyse på hermeneutikkens præmisser 

Den hermeneutiske videnskabsteori er med til at diktere, hvorledes vi metodisk griber 

analysen an. I nærværende projekt vil vi, tro mod hermeneutikkens grundprincipper, søge 

efter meningsfulde og betydningsfulde fortolkninger. Med dette menes der, at vi tillægger 

individers forståelser og fortolkninger af verden stor betydning (Gilje & Grimen 2012:164).  

Vores valg af videnskabsteori får den betydning, at vi må forholde os til vores egne 

forforståelser, på en sådan måde, at vi er villige til at sætte dem i spil og dermed også 

‘risikerer’ at revidere vores forforståelse (Gilje & Grimen 2012:175). Det er i projektet 

således ikke muligt at nå frem til en absolut og objektiv viden, fordi ‘sandheden’ kan 

fortolkes forskelligt fra person til person, et begreb som kaldes fortolkningspluralisme (Gilje 

& Grimen 2012:183). Derimod er det gennem vores forforståelse muligt at danne en 

fortolkning ud fra vores empiriske fund, samt eksisterende teori på området. Det er imidlertid 

ikke kun os som forskere, som er med i fortolkningsprocessen. Ifølge Giddens’ begreb om 

dobbelthermeneutik, er det vigtigt at have for øje, at også vores informanter har dannet en 

fortolkning af den verden de lever i (Gilje & Grimen 2012:169). Således laver vi som 

forskere altså en fortolkning på en allerede fortolket verden. 

 

”Samfundsvidenskaberne kan derfor ikke se bort fra de sociale aktørers beskrivelser og 

opfattelser af sig selv og verden. På den anden side skal samfundsvidenskaberne bedrive 

forskning, og de må derfor ved hjælp af teoretiske begreber rekonstruere de sociale aktørers 

fortolkninger inden for et samfundsvidenskabeligt sprog” (Gilje & Grimen 2012:169). 

 

For at dette skal kunne lade sig gøre, er det essentielt, at vi som hermeneutiske forskere 

forholder os åbne og forstående, overfor de udtalelser som informanterne bringer på banen, 

samt at vi søger efter en rationel forklaring på, hvorfor de siger, som de gør. Dette går hånd i 

hånd med, at de hermeneutiske principper fordrer forståelse og fortolkning, således at man 

kan komme så tæt på informantens virkelighed, som muligt. Her kan man jævnføre til 

barmhjertighedsprincippet, der netop går ud på, at man skal søge efter en logisk og rationel 

forklaring på individers handlinger. I vores tilfælde vil vi således ikke forsøge at be- eller 

afkræfte om vores informanters udtalelser er sande eller ej, men derimod om der er en 

fornuftig forklaring på, hvorfor de siger og handler, som de gør (Gilje & Grimen 2012:222). I 

forhold til vores behandling af informanternes udtalelser i interviewet, er det ligeledes ud fra 

hermeneutiske principper vigtigt, at man ikke kun går i dybden med enkeltudtalelser eller 
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dele af interviewet, men at man tilmed ser på helheden i form af den kontekst udtalelserne 

bliver sagt i. Vi vil således ikke kun kigge på brudstykker af informanters udtalelser, men 

derimod vil vi ofte også inddrage flere informanters samtaler, samt inddrage vores 

interviewspørgsmål, så man får hele konteksten med. Desuden vil vi også se på den kontekst 

de arbejdsløse lever i, frem for blot at interessere sig for deres subjektive hverdag. 

Endeligt må man forstå, at man med hermeneutiske briller ikke nødvendigvis kan 

komme frem til et endeligt og sandt resultat. Mennesker udvider, i kraft af den hermeneutiske 

cirkel, hele tiden sin forståelse for et fænomen (Gilje & Grimen 2012:178). Dette betyder 

også, at den sandhed vi finder frem til i dag, ikke nødvendigvis er den samme i morgen. Dog 

kan vi udtale os om, hvordan vores gruppe af arbejdsløse oplever og håndterer det at være 

arbejdsløs i et her og nu perspektiv, og ligeledes kan vi finde frem til, hvilken betydning 

FOKUS folkeoplysning har for den givne gruppe. 

 

5.2 Kodning af fokusgruppeinterview 
I dette projekt har vi valgt at benytte os af computerprogrammet Nvivo som redskab til at 

kode vores fokusgruppeinterviews. Med dette program har vi mulighed for at inddele vores 

empiri i temaer og samtidig farvekode disse temaer. Kodningen skal skabe et overblik over 

vores indsamlede datamateriale og dermed hjælpe til at finde relevante udtalelser, der kan 

benyttes til videre analyse. Vi startede kodningen af vores interviews med alle sammen at 

lytte til lydoptagelserne af interviewene, da vi på denne måde mindskede risikoen for at 

overse og misforstå stemningen samt gruppedynamikken i interviewet. Dette var en måde at 

få konteksten med i sin helhed. Rent praktisk har vi inddelt temaerne i over- og 

underkategorier, i stedet for at inddele interviewene i alt for mange kategorier, hvilket ville 

have uoverskueliggjort vores datamateriale. Hermed ledte vi altså efter mønstre på tværs af 

informanternes udtalelser. Efter inddeling af temaer, forsøgte vi at skabe yderligere overblik 

over vores kategorier, og valgte derfor at slå kategorier sammen, eller sortere kategorier fra. 

Til sidst endte vores empiri med at indeholde fem relevante temaer i forhold til 

problemformuleringen. 

 

Gennem tematiseringen fik vi mulighed for at tilgå vores materiale både induktivt og 

deduktivt, hvilket netop var hensigten (jf. 3.2 Induktiv og deduktiv). Ud fra vores induktive 

tilgang i projektet, valgte vi at tilgå kodningsarbejdet åbent og eksplorativt, idet dette gav os 

mulighed for at udvikle temaer løbende i kodningsprocessen. Allerede i vores deltagende 
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observation blev vi opmærksomme på, at der var nogle emner, som deltagerne tillagde større 

betydning end andre. Gennem interviewguiden valgte vi at spørge yderligere ind til disse, idet 

vi var nysgerrige og søgte en uddybelse heraf, samt en revidering af den forforståelse, vi 

havde dannet efter observationen. Vi har således kodet vores materiale ud fra, om disse 

temaer var vigtige for at besvare vores problemformulering. Desuden bærer vores data også 

præg af deduktive elementer, idet det har været vores interesse at undersøge om de 

eksisterende teoretiske begreber vi fandt, også gjorde sig gældende for dette projekts 

informanter. Det har dermed ikke været vores hensigt, direkte at teste disse begreber, men 

derimod at undersøge deres eksistens indenfor dette felt. Den teoretiske viden baserer sig på 

eksisterende undersøgelser omkring arbejdsløse, samt nogle generelle sociologiske begreber, 

som vi har brugt til at fortolke fænomenet arbejdsløshed. Dermed har vi ladet os inspirere af 

den adaptive teori og dens tilgang til kodning, idet den både giver plads til empiriske såvel 

som teoretiske betragtninger og dermed vekselvirker mellem den induktive og den deduktive 

tilgang (Jacobsen 2007:68).!
!

I tråd med Giddens’ strukturationsteori og den adaptive teoris forsøg på at kombinere aktør- 

og strukturperspektivet, har vi ligeledes foretaget kodninger, som hverken udelukker 

betydningen af den handlende aktør, og dennes oplevelser og intentioner og heller ikke 

udelukker strukturer og institutioners mulighedsskabende og -begrænsende påvirkninger på 

individet. Det betyder altså, at vores fokus i analysen ligger på de arbejdsløses subjektive 

fortællinger og fortolkninger af deres virkelighed, samtidig med at der tages højde for de 

omkringliggende strukturer, som præstationssamfundet skaber. 

6. Analyse 

Analysens afsnit er struktureret med henblik på at besvare problemformuleringens første del: 

Hvordan oplever og håndterer arbejdsløse dét at være udenfor arbejdsmarkedet i et 

præstationssamfund? Hensigten med rækkefølgen på afsnittene er først at illustrere analysens 

hovedpointer, for senere at gå endnu mere i detaljen. For at kunne besvare, hvilken betydning 

FOKUS Folkeoplysning har for de arbejdsløse leder afsnittene mere og mere ned til denne 

del af problemformuleringen. 

Analysen starter med en præsentation af projektets informanter. Her beskrives hvilke 

fællestræk, der kendetegner informanterne som gruppe, samt hvordan de adskiller sig fra 

hinanden. Dernæst præsenteres afsnittet ”De arbejdsløses oplevelse af at blive mødt af høje 
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krav og forventninger”, hvor det gennemgås hvilke forventninger deltagerne i FOKUS mødes 

af, samt hvilke krav der konkret stilles til dem. Næste afsnit om ”Fordomme og 

samfundsretorikker” beskriver, hvordan deltagerne oplever og håndterer negative fordomme 

og retorikker i samfundet. Herefter vil afsnittet ”Oplevelsen af manglende anerkendelse i 

mødet med systemet” blive præsenteret. Dette afsnit uddyber, informanternes oplevelse af, at 

færdes i kontanthjælpssystemet på godt og ondt. I afsnittet ”Individualisering fordrer 

meningsskabelse” forklares det, hvilken betydning det har for den enkelte informant, at have 

meningsfyldt indhold i hverdagen. Afsnittet belyser desuden begrebet selvarbejde og 

deltagernes oplevelse og håndtering heraf. Slutteligt for analysen findes ”Den arbejdsløse i 

FOKUS”, der skal besvare den sidste del af projektets problemformulering. I dette afsnit 

bearbejdes, hvilken betydning FOKUS Folkeoplysning har for de arbejdsløse, samt hvilken 

betydning fællesskabet har for den enkeltes udvikling. 

 

6.1 Præsentation af informanter!
I forbindelse med empiriindsamlingen er der foretaget to separate fokusgruppeinterviews. For 

at give et indtryk og en forståelse af informanterne har afsnittet til formål at skitsere disse. Vi 

efterstræber at finde mønstre i empirien, derfor vil informanternes udtalelser blive analyseret 

på tværs, hvorfor gruppen præsenteres som helhed. Det første fokusgruppeinterview bestod af 

syv informanter disse var: Anni, Lea, Signe, Andreas, Simon, Lone og Fie. I denne gruppe 

spændte aldersintervallet fra 21-37 år, og bestod af to mænd og fire kvinder. Den anden 

gruppe bestod af fire kvindelige informanter; Lise, Katja og de to søstre, Camilla og Pernille. 

Her var aldersintervallet fra 24 år til 55 år. Herunder var tre af kvinderne mødre og kun to var 

mødre i den første gruppe. Deres fælles situation var den, at alle er arbejdsløse og deraf 

deltagere i FOKUS, derudover at de alle har problemer udover ledighed. Fælles for begge 

grupper er at en stor del af informanterne har forskellige psykiske diagnoser, og nogle er ved 

at blive udredt for dem. De diagnoser som optrådte var blandt andet angst, depression, 

borderline og ADHD (jf. 9.3 Feltnoter). Derudover har nogle af dem deltaget i og gennemført 

misbrugsbehandlingsforløb, andre fortæller at de har været udsat for fysisk vold i deres 

parforhold. Dette var noget vi blev klar over allerede i forbindelse med den deltagende 

observation. Antallet af uddannelser og uddannelsesniveau er meget varierende blandt 

informanterne, og derfor er det også forskelligt hvorvidt de er uddannelses- eller jobparate. 

Efter interviewets afholdelse har det været overraskende for os hvor stor aldersspredningen i 

FOKUS var, samt at langt flere end vi havde forestillet os, har psykiske diagnoser. Efter disse 
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opdagelser fandt vi frem til, at det ikke har været nødvendigt at holde os til en undersøgelse 

der kun omfatter unge mennesker, da det har vist sig at oplevelserne som arbejdsløs har nogle 

fællestræk som ikke nødvendigvis er aldersbetinget. Gennem de tankebobler vi udleverede i 

starten af interviewene fandt vi frem til, at der var mange af deres stikord der gik igen, også 

på tværs af de to interviewgrupper. Nogle gik praktisk til værks og skrev eksempelvis: 37 

timer, fast arbejde, mandag til fredag, finde arbejde, næste uddannelse, forsørgelse, gæld og 

at få hverdagen til at hænge sammen. Mens andre har knyttet mere følelsesmæssige stikord til 

‘arbejde og uddannelse’, eksempelvis: optimisme, overskud, nederlag, glad, hul i identitet og 

sort hul. Derudover optrådte stikord såsom: den virkelige verden, være en del af 

virkeligheden og normal. Dette fortæller os, at vi har at gøre med en gruppe arbejdsløse som 

ikke helt føler, at de er en del af den virkelige verden fordi de er arbejdsløse og dermed ikke 

føler sig lige så ‘normale’ som majoriteten. Desuden forbinder flere af deltagerne uddannelse 

og arbejde med angst, stress, krav og forventninger, er jeg god nok, pres, er jeg klar og 

angsten for ikke at slå til, hvilket tegner et mønster af en gruppe som har nogle bekymringer 

herom. Foruden disse bekymringer er der også positive associationer til uddannelse og 

arbejde, herunder fællesskab, socialt samvær, dygtiggøre sig, ny viden, glad, fremtid og noget 

at stå op til hvilket vidner om at vi samtidig har at gøre med arbejdsløse, som har mod på og 

interesse i at komme videre og forbedre deres situation. 

De arbejdsløse kan altså præsenteres som en forsamling af personer, der har 

problemer og udfordringer udover det at de ikke er en del af arbejdsmarkedet. 

 

6.2 De arbejdsløses oplevelse af at blive mødt af høje krav og forventninger!

Det blev hurtigt ret tydeligt igennem den deltagende observation og interviewene, at 

deltagerne i FOKUS folkeoplysning står overfor en lang række af krav og forventninger 

henvendt mod dem. Ifølge senmoderne teoretikere, som eksempelvis Anders Petersen, 

Anthony Giddens og Hartmut Rosa, møder alle individer i det vestlige samfund krav og 

forventninger i deres hverdag. I nærværende analyse fokuseres der på de specifikke krav og 

forventninger, som arbejdsløse oplever og skal håndtere, eftersom denne gruppe naturligvis 

også indgår i præstationssamfundet. Det vil blive undersøgt, hvorvidt vores informanter 

oplever, at der stilles særlige former for krav og forventninger til netop gruppen af 

arbejdsløse, samt hvordan informanterne selv beskriver oplevelsen af at stå overfor disse. 
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Overordnet set er der ifølge informanterne mange kilder hvorfra krav og 

forventninger udspringer. Informanterne kommer eksempelvis selv ind på sagsbehandlere, 

kommunen, bankrådgivere, venner, familie og arbejdsmarkedet, som eksempler på dem, der 

stiller krav og har forventninger til dem. Lone siger om sin sagsbehandler: ”Og min 

sagsbehandler er også lidt mere lydhør for nogle ting, men der er stadig nogle krav og noget 

man skal leve op til” (Bilag 1:12). I forbindelse med Lones oplevelse, kan næsten alle 

informanter nævne, hvordan de føler sig pressede til hurtigt at skulle i arbejde eller 

uddannelse. Som et eksempel siger Lea: ”Det er svært at blive forlænget hertil [FOKUS] 

[…]. Der kører de meget på at man er her i 13 uger og så kan man nok få en enkelt 

forlængelse, og så skal man helst videre i systemet” (Bilag 1:12). Der er generelt enighed om, 

at det fra kommunens side forventes af de arbejdsløse, at man er klar til at varetage et job 

hurtigst muligt. 

Der bringes af informanterne en lang række af eksempler på banen, vedrørende krav 

som man som arbejdsløs skal leve op til både økonomisk, i forhold til altid at skulle takke ja 

til et job, hvis det tilbydes, ændringer i deres liv som skal indberettes osv. (Bilag 1:7). 

Informanternes opremsning af formelle krav, som skal opfyldes udspringer af, at Signe har 

valgt at skrive ordet ‘frihed’ i sin tankeboble. ”Jeg har skrevet frihed, og det er simpelthen 

fordi, man har altså en anden frihed, når man er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet. 

Fordi her der skal vi stå til rådighed ved kommunen” (Bilag 1:6). 

  

Efter at der er blevet åbnet op for snakken om sagsbehandlernes og kommunens krav til 

arbejdsløse, melder flere informanter sig ind i diskussionen, og det bliver tydeligt, at der er en 

klar enighed om, at krav og forventninger er noget de alle sammen oplever på hver deres 

måde: 

 

Anni: Jeg synes det er meget sådan. Stadigvæk sikkert noget der er heroppe (peger på sit eget 

hoved i tindingen). Men meget fra venner og familie. 

Lone: Ja også der. (Flere nikker, blandt andet Simon, nikker voldsomt) 

Anni: Synes du også det Simon? 

Simon: Ja! Jamen det er nærmest det der er værst. 

Anni: Ja ikke også? 

I1: Hvad er værst, sagde du? 

Simon: Det der pres fra venner og familie. Det der med, at de har arbejde og uddannelse, og 

man sidder bare her. Så kommer der meget pres  
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(Bilag 1:17). 

 

Med ovenstående passage åbnes der op for en oplevelse, som flere kan nikke genkendende til. 

Nogle af informanterne føler, at der er et forventningspres fra venner og familie, og som 

Simon tilføjer, så er det særligt, når man sammenligner sin egen situation med andres, at 

presset bliver rigtig slemt. Her er informanten Anni enig og siger: ”Jeg tror mange, de vil 

rigtig gerne sammenligne sig selv med hinanden, eller med andre, hedder det. Jeg synes da 

det er svært, når jeg sidder sammen med mine tre veninder, og de sidder og snakker eksamen 

og uddannelse, og den kan jeg ikke snakke med på” (Bilag 1:5). Det er imidlertid ikke 

således, at alle oplever krav og forventninger på samme måde, som Anni og Simon. Signe 

erklærer sig uenig i Anni og Simons oplevelser, og fortæller at hun slet ikke oplever et 

forventningspres i sin vennekreds, fordi de har kendt hinanden så længe. Da vi spørger ind til 

Andreas’ oplevelse, siger han, at forventningerne til ham er stilnet af i takt med, at han er 

blevet ældre (Bilag 1:17,20-21). Da Lise skal knytte et par ord til sit valg af ordet ‘angst’ i sin 

tankeboble, siger hun, at hun efterhånden er blevet så gammel, at hun kan være ligeglad med 

ikke at kunne leve op til de forventninger, der måtte være til hende, men at hun har frygtelig 

ondt af de unge, som skal navigere i det pres som alle kravene og forventninger medfører 

(Bilag 2:7,27) Lise håndterer angsten for ikke at slå til, ved at gøre sig hård. Hun siger om 

det: “Jeg er trods alt ved at være så gammel så jeg kan give dem fingeren og sige: ”Ved du 

hvad? Jeg er ligeglad”, og mene det” (Bilag 2:7). 

 

En ting som Signe, Andreas og Lise har tilfælles er, at de er nogle af de lidt ældre deltagere i 

FOKUS, i forhold til Anni og Simon, som er de yngste deltagere på kurset. Signe, Andreas og 

Lise giver alle tre udtryk for, at deres alder har indflydelse på hvordan de oplever og 

håndterer krav og forventninger. 

På trods af, at flere af de ældre deltagere fortæller, at de ikke lader sig påvirke på 

samme måde, af alle forventningerne, så kommer Signe og Andreas selv ind på, at de 

derimod har forventninger til sig selv. Særligt Andreas har meget høje forventninger til sig 

selv, og det mener han er en nødvendighed, når ingen andre forventede at han ”skulle lave det 

vilde” (Bilag 1:21). Han siger, som den eneste deltager, at han ikke har følt, at der har været 

særlig store krav til ham fra kommunens side, og at han har fået lov til at gå ude i FOKUS, 

som det passede ham. Andreas erkender, at hans situation ser anderledes ud end de andres, og 

vurderer, at det handler om, hvilken baggrundshistorie man kommer med (Bilag 1:15). Både 

Signe og Andreas giver udtryk for, at de udmærket godt er klar over, at der eksisterer en 
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masse forventninger i samfundet, men ifølge dem selv, er de i stand til ikke at tage dem til 

sig. Signe og Andreas er de eneste to informanter, som giver udtryk for ikke at lade sig 

påvirke af udefrakommende forventninger til dem. 

 

Signe og Andreas er imidlertid ikke de eneste, som har høje forventninger til sig selv og Lone 

beskriver, hvordan hendes tårnhøje forventninger til sig selv sommetider spænder ben for 

hende. I forlængelse heraf siger hun, at i og med hun har så høje forventninger til sig selv, så 

kommer hun ofte til at tro, at andre ligeledes har høje forventninger til hende. Hun kommer 

selv ind på, hvordan tackling af krav og forventninger faktisk er et af hendes vigtigste 

arbejdsområder i FOKUS, og noget hun arbejder med hver dag (Bilag 1:16). Lone kommer i 

forbindelse hermed ind på en væsentlig pointe, som hun særligt deler med de kvindelige 

informanter i interviewene. Denne pointe vedrører, hvorledes de omtalte krav og 

forventninger er reelle forventninger eller ej. Om det siger Lone: ”Fordi at krav og 

forventninger er ekstremt.. Noget jeg fokuserer meget på, men så meget at det faktisk tit er 

sådan, at jeg tror folk forventer noget, som de nødvendigvis ikke gør” (Bilag 1:16). Anni 

siger ligeledes at forventningerne til hende ofte foregår inde i hovedet (Bilag 1:17). Der er 

tilmed to informanter der siger, at de kan se på andre folk, hvad de tænker om dem (Bilag 

1:18;Bilag 2:26). I tråd med den filosofiske hermeneutik, kan man således argumentere for, at 

mennesker altid vil være fortolkende, og man kan i denne situation også se, hvordan vores 

informanter hele tiden laver en fortolkning af, hvorledes andre mon ser på dem, og hvilke 

forventninger andre mon har til dem. I denne sammenhæng kan man bruge Meads teori til at 

give en forklaring på, hvorfor dette overhovedet sker. Mead argumenterer for at mennesket i 

sociale samspil, har en evne til at benytte sig af perspektivtagning. Ovenfor er der fremhævet 

en række eksempler, hvor informanterne faktisk forestiller sig, hvordan andre mennesker 

måtte se på dem. De benytter sig dermed af perspektivtagning i den udstrækning, at de 

påtager sig den generaliserede andens attitude, og via denne tolkningsproces, kan den enkelte 

forestille sig, hvad andre tænker om, at han eller hun er arbejdsløs. Informanterne er desuden 

bevidste om, at det godt kan være, at der slet ikke er så mange forventninger til dem fra 

andre, som de faktisk forestiller sig. Når det så er sagt, er det ovenfor fremhævet, at der reelt 

set eksisterer formelle krav fra systemets side og uformelle forventninger fra familie og 

venner. 

 

Empirien påpeger, at der er bred enighed blandt alle informanterne om, at forventninger og 

krav til individet generelt set er noget særdeles negativt og noget man bør forholde sig kritisk 
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overfor. Da samtalen falder på høje krav til individet, samstemmer Pernille, Camilla og Katja, 

med særligt de fire piger i det første fokusgruppeinterview (Bilag 1:30-31): 

  

Pernille: Det er da umenneskelige høje krav, er det ikke? 

Katja: Altså for helvede. Det er svært at sætte ord på, synes jeg. 

Camilla: Hvis man kan lave en bræklyd, så er det cirka sådan, jeg har det. 

I1: Jamen det indsætter vi bare. (Der grines) 

Katja: Jamen det er skrækkeligt det der. 

Camilla: Ej men, seriøst...  

(Bilag 2:30). 

 

Når vi spørger ind til, om de forventninger deltagerne i FOKUS møder, kan være med til at 

motivere dem til at komme i arbejde eller derimod at demotivere dem, er der en bred enighed 

om, at andres forventninger til dem ikke har en positiv effekt: 

  

Camilla: Demotivere. 

Katja: Ja. 

Pernille: Ja. 

Katja: Der er ikke så meget at rafle om. 

[…] 

Lise: Jeg tror godt det kan være forskelligt fra menneske til menneske. Altså hvordan om det 

er… jeg tror det handler om at tilpasse det pres og de krav, fordi så kan det faktisk godt, igen 

det bliver hvad jeg tror, motivere folk. Men der er ikke den tid, der er ikke den tid, det er 

pres. Tre måneder der og er du ikke der (fløjter og peger ud i luften, som om hun siger: så er 

det ud) ikke? Jamen kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu ikke også? Så det har den 

stikmodsatte virkning af hvad de gerne vil, hvad jeg tror måske intentionerne har været og er, 

fordi der måske.. jeg er nok lidt naiv stadigvæk, at man godt vil folk det bedste. Det går bare 

alt for stærkt  

(Bilag 2:17). 

  

Lise giver med sin uddybelse af svaret udtryk for, at hvis man satte forventningerne lidt ned, 

til de arbejdsløse, så ville det muligvis motivere dem til at komme videre, frem for at de 

arbejdsløse efterhånden resignerer, fordi kravene opleves som værende for høje. Vi er nået 

frem til den fortolkning, at dét at resignere kan være en reaktion, samt en måde at håndtere 
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alle de krav og forventninger, som de arbejdsløse møder. Til at bakke denne fortolkning op, 

bliver Pultz’ begreb ‘kontraproduktivt’ relevant, da Lise fortæller hvordan samfundets høje 

forventninger ikke har den tilsigtede virkning, men derimod den modsatte effekt. 

Dette paradoks, hvor de arbejdsløse på den ene side oplever at skulle hurtigt videre, 

og på den anden side føler stilstand, viste sig løbende gennem interviewene, at være et 

centralt problem i de arbejdsløses liv. Flere af deltagerne i FOKUS, taler om stilstand som 

noget negativt, hvilket er i tråd med Rosas teori om det accelererende samfund, hvor stilstand 

anses som værende uønskeligt, mens bevægelse er idealet. Pernille siger om dette: 

 

”Men jeg har jo ikke lyst til andet end at komme videre. Sådan tror jeg der er rigtig mange 

mennesker, der er her, der har lyst til at komme videre” (Bilag 2:24). Camilla siger 

endvidere: ”Jeg føler lidt at det sådan er et parallelsamfund man bliver sat ind i. Ja. I 

perioder hvor jeg sådan har haft det værst, der har jeg sådan følt mig, spærret inde i et 

dukkehus og så set at verden den sådan bare kører forbi i sit eget.. Jeg tænker meget i 

billeder, så det er derfor”  

(Bilag 2:26). 

 

For at underbygge pointen yderligere medtages Andreas’ citat ligeledes: ”Så bliver man også 

nødt til at have noget [forventninger] til sig selv, ellers gror man sgu bare fast” (Bilag 1:21). 

Man kunne medtage mange andre eksempler, hvor informanterne ytrer ønske om at komme 

videre ud i ”den almindelige hverdag”, fremfor at føle sig fastlåst eller fastgroet (Bilag 1:5).

 På baggrund af de empiriske eksempler, vedrørende det at ville videre med sit liv, 

men at føle sig fastlåst, inddrager vi Görlichs begreber om progression og stagnation. Disse 

begreber kan vi bruge til at fortolke de arbejdsløses oplevelser af at være arbejdsløse i et 

præstationssamfund. Vores empiri og Görlichs teoretiske begreber indikerer, at de arbejdsløse 

er i risiko for at komme i konflikt med sig selv. Konflikten opstår, idet de på den ene side har 

internaliseret forventningerne om at skulle på arbejdsmarkedet, og på den anden side har de 

nogle vilkår i deres liv, som bremser dem i at komme videre. Görlich argumenterer i den 

forbindelse for, at disse hindrende vilkår, bliver en del af individets selvbillede, og at de 

bliver bestemmende for, hvordan den enkelte positionerer sig i forhold til omverdenen og sig 

selv. Lise tilføjer yderligere, at hun godt kan nikke genkendende til dét om ikke at komme ud 

ad døren. Hun beskriver et problem, hvor hun forsøger ”at holde et eller andet flow, altså 

med at komme ud.” (Bilag 2:36). Hun fortæller at hun bliver ”skør af at sidde i den lejlighed” 
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(Bilag 2:36). Alligevel oplever hun sommetider, at hun ikke kommer ud, og dette kunne 

indikere, at hun disse dage står stille, og altså ikke er i bevægelse. 

Vi er i projektetet således nået frem til den fortolkning, at deltagerne i FOKUS 

overordnet set både kender til ønsket om at flytte sig og se resultater for sit liv, men på den 

anden side oplever de også at være deres egen bremse for, hvad der er muligt. 

  
For at opsummere og samtidig fremhæve, vores fortolkning af hvordan de arbejdsløse 

oplever de krav og forventninger, som de bliver stillet overfor, kan man overordnet set sige, 

at vores informanter oplever at befinde sig i en dobbeltsidet og samtidig paradoksal tilstand.  

På den ene side erfarer informanterne, at der er rigtig mange forventninger og krav til 

arbejdsløse i det danske samfund og flere af informanterne påpeger også, at de har høje 

forventninger til sig selv om at komme i arbejde og ”at komme videre” - et fund som 

indikerer, at de arbejdsløse har internaliseret de omkringliggende forventninger, som de har 

mødt. Dermed ikke sagt, at de arbejdsløse ikke uafhængigt af andres forventninger, har en 

intention og en drøm om at få en plads på arbejdsmarkedet! 

På den anden side af paradokset står begrebet stilstand. Her oplever informanterne at de 

mange forventninger og krav, i sin konsekvens, kan demotivere dem til at komme videre. I 

forbindelse med stilstand, er det også relevant at nævne, at de vilkår den arbejdsløse oplever i 

forhold til psykiske sygdomme, skader, eller mangel på energi også kan lede til en 

fornemmelse af at være fastgroet. Det kan siges, at denne tvetydighed, kan være med til at 

skabe forvirring og en presset tilstand hos den arbejdsløse. Det hjælper endvidere ikke på den 

enkeltes følelse af at være presset, at vi ifølge flere senmoderne teoretikere som Giddens og 

Petersen, lever i et samfund, som er blevet mere og mere individualiseret. Derfor skabes der 

et yderligere pres på den arbejdsløse, fordi det pludselig er den enkeltes eget ansvar at være i 

progression og samtidig den enkeltes egen skyld, hvis han eller hun er stagneret. En pointe 

som Pultz ligeledes bakker op om (jf. 1.3 Individualiseringens konsekvenser og fællesskabets 

betydning). 

En anden essentiel pointe, som vi fandt, i forbindelse med italesættelsen af begrebet 

progression er, at det af informanterne ikke kun opleves som noget efterstræbelsesværdigt, at 

være i progression. Informanterne forbinder derimod tempo, stress og jag med det at være i 

progression. Således ses dét at være i gang ikke blot som noget positivt af informanterne, 

skønt det er deres ønske at få et job eller en uddannelse. 
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6.3 Fordomme og samfundsretorikker!

I ovenstående afsnit er det fremhævet, at de arbejdsløse har en oplevelse af at møde mange 

krav og forventninger, som knytter sig til dét at være arbejdsløs, hvilket skaber et 

forventningspres hos den arbejdsløse. Derudover er det belyst, at de arbejdsløse har høje 

forventninger til sig selv, til hvordan de bør være, og hvordan de bør leve deres liv. Her 

sidder de fast i et paradoks mellem at skulle komme videre på den ene side og at føle sig 

fastlåst på den anden side. I kontrast til de høje forventninger og de mange krav til 

arbejdsløse, står fordommene om arbejdsløshed. Her forventes der tilsyneladende ikke så 

meget af arbejdsløse generelt. Det er da heller ikke svært for vores informanter at give en 

beskrivelse af, hvordan man generelt set ser på arbejdsløse i det danske samfund. Der er 

mange eksempler løbende igennem interviewene, hvor informanterne fremhæver, hvordan de 

oplever at blive set ned på. Disse udtalelser udspringer både som resultat af, at vi direkte 

spørger ind til, hvordan de tror folk ser på arbejdsløse, men samtidig kommer de også selv 

ind på det i andre sammenhænge. Eksempelvis siger Lone i forbindelse med sine selvvalgte 

ord i tankeboblen: ‘præstationsangst’ og ‘være en del af virkeligheden’ følgende: ”når man er 

på kontanthjælp og alle de der ydelser, så bliver man jo set lidt ned på, synes jeg” (Bilag 

1:4). Camilla siger om folks fordomme om arbejdsløse: 

  

”Altså, jeg synes faktisk der er rigtig meget tabu omkring det (Lise: bekræftende mmh) ikke at 

bidrage til samfundet. At det er blevet sådan en Dovne Robert-kasse, man bliver proppet i 

som om enhver idiot kan da gå ud og få sig, et hvilket som helst arbejde uanset hvad. Det 

handler bare om at være kreativ, og det gør det bare ikke altid, hvis man har en psykisk 

besværlighed. Det er der altså også nogen der har meninger omkring, hvorvidt det er dårlig 

opdragelse, eller hvad fanden ved jeg?”  

(Bilag 2:9). 

  

Anni har dannet sig et meget klart billede af, hvordan andre ser på arbejdsløse: “Jeg tror der 

er mange, der tror at det er nogle specielle typer, der er på kontanthjælp, det er nogle der 

ikke kan noget, nogle der ikke ved noget, nogle der ikke har NOGEN form for uddannelse 

altså” (Bilag 1:23). 

Med vores hermeneutiske briller, bør det her fremhæves, at vores informanter, har formet en 

forståelse af, hvordan andre ser på dem, og der hersker ingen tvivl om, at de oplever at synet 

på arbejdsløse er overvejende negativt. Man vil som handlende og reflekterende individ altid 
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være midt i en tolkningsproces. Det vil yderligere blive behandlet i dette afsnit, hvorfra disse 

tolkninger stammer, dette være sig medier, politikeres udsagn, regeringens reformer, 

samfundsretorikker, samt venners og familiens italesættelse af arbejdsløse. 

 

Lise påpeger i forlængelse af samtalen om Dovne-Robert, at hun føler at andre tænker: ”Det 

er lidt din egen skyld-agtigt.” (Bilag 2:9). Hun mener, at der er en enighed blandt folk om at 

tænke: ”Du kan da bare tage dig sammen, som du siger, gå ud og tage et arbejde, hvorfor 

søger du ikke bare dit og hvorfor søger du ikke bare dat?” (Bilag 2:9). I de ovenstående 

udtalelser, er der særligt to relevante pointer på spil. For det første taler Camilla om at 

arbejdsløse italesættes som ’Dovne-Robert’, der de seneste år er blevet subjekt for stor 

mediebevågenhed (jf. 2.4 Internalisering af samfundets retorikker). Derudover indikerer de 

ovenstående udtalelser, at arbejdsløse mødes med en uforståenhed og en række fordomme 

om, at de arbejdsløse bare skal have et spark bagi, og så skulle det være nemt at finde et job. 

Denne forestilling deler informanterne med Ugebrevet A4s artikel: “Måden, vi taler om 

ledige på, minder om de mest sorte perioder af 1800-tallet” (jf. 2.4 Internalisering af 

samfundets retorikker). Her bliver det ligeledes beskrevet, hvordan politikere i samarbejde 

med medier, skaber en diskurs i samfundet om, at arbejdsløse bare skal have et incitament og 

et skub i ryggen, for at komme videre ud på arbejdsmarkedet. Dette er en holdning, som 

informanterne står fuldstændig uforstående overfor: 

  

Anni: […]der var en underviser der sagde, dengang jeg startede på den der 

socialrådgiveruddannelse ”jeg har aldrig mødt en der nyder og gerne vil ligge på sofaen 

hver dag” og der skal selvfølgelig nok være en eller anden der gerne vil det, men det gav 

bare mening for mig, det der med at nej, det tror jeg virkelig ikke, der er nogen der synes er 

fedt. Altså det tror jeg sgu ikke. 

Lea: Det er mindretallet 

Anni: Ja det er virkelig mindretallet! 

Signe: Det er SÅ lille en procentdel. 

Lea: Fordi de fleste de vil gerne i gang med et eller andet. Lave et eller andet, have et eller 

andet indhold i hverdagen. 

(Bilag 1:23). 

  

Kvinderne i det første interview maler et klart billede af, at arbejdsløse ikke ønsker at stå 

stille. De vil også gerne i gang. Dette er endnu en pointe, som deles med artiklen fra A4 (jf. 
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2.4 Internalisering af samfundets retorikker). I artiklen fastslås det, at det er ganske få 

arbejdsløse, der ifølge statistikkerne ønsker at være arbejdsløse. 

 

I forbindelse med informanternes dialog om negative fordomme om arbejdsløse, bliver vi 

klogere på, hvilke følelser informanterne selv knytter til det at være arbejdsløs. 

De herskende retorikker og italesættelser om arbejdsløse får desværre en negativ 

følelsesmæssig effekt på deltagerne i FOKUS og flere nævner skyld og skam som følelser, 

der knytter sig til deres situation som arbejdsløs. Katja siger følgende, om de følelser hun 

oplever: 

 

”Altså jeg vil sige før i tiden der… hvor jeg har været på kontanthjælp og været herude før… 

der var det fandme skyld og skam. Der var der fandme ikke nogen der skulle spørge hvad jeg 

lavede, så kunne jeg godt finde på at fyre noget af, altså, ’jamen jeg er i gang med et eller 

andet’, altså gøre det her sted til mere end det var”  

(Bilag 2:25). 

 

Pernille nævner også skam i forbindelse med arbejdsløshed: 

”Jeg føler bare i min egen omgangskreds, jeg har ikke lyst til at sige at jeg er i systemet, jeg 

føler der er en lille smule skam forbundet med det, fordi folk ser ned på en. Det kan godt 

være de ikke siger det, men man kan se på dem”  

(Bilag 2:23). 

 

Pernille tog også sig selv i at bilde folk ind, at hun stadig gik på sin uddannelse op til en 

måned efter, at hun faktisk var droppet ud (Bilag 2:26). Anni beskriver også rigtig godt, 

hvordan man ikke har lyst til at fortælle, at man ikke har et job: 

  

”Det kan jeg da også huske jeg havde lidt problemer med dengang jeg startede hernede og 

sådan. Hvad siger man, når man fx lige møder ens nye svigerfamilie og de spørger, nåh 

jamen hvad laver du så? Så siger man jo ikke: Jamen jeg er på kontanthjælp. Eller det ved 

jeg ikke, det er der nok måske nogen der gør. Men jeg har haft lidt svært ved.. altså hvad skal 

vi kalde det, så det lyder lidt som om, at jeg også bidrager med noget?”  

(Bilag 1:4). 
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Gennemgående for begge interviews er at informanterne oplever dét at være arbejdsløs som 

noget forkert, og som noget man faktisk bør skamme sig over. Denne pointe bekræftes igen 

af A4 artiklen (jf. 2.4 Internalisering af samfundets retorikker). Her argumenteres der for, at 

vi i dag har samme skammelige syn på arbejdsløse, som vi havde i 1800-tallet med 

fattiggårde og ydmygelser af arbejdsløse. I artiklen peges der på, at man bevidst har valgt at 

skabe en negativ diskurs om arbejdsløse, for at gøre det lettere, at sænke de offentlige 

ydelser. Så længe der i Danmark er enighed om, at arbejdsløse selv har valgt at være 

arbejdsløse, så ses det som legitimt, at man skruer ned for velfærdsydelserne. 

Yderligere kan man inddrage Cooleys begreber i diskussionen til at fortolke, hvorfor 

informanterne føler skam. I Cooleys optik, vil man således sige, at når et individ ser sig selv i 

spejlet, så sker der en selvevaluering. Denne selvevaluering er dog ikke blot baseret på hvad 

den enkelte selv ser, men er et billede af samfundets samlede normative moralkodeks for, 

hvordan man bør være. Hvis man vel at mærke kan se, at man ikke opfylder de forventninger, 

som er efterstræbelsesværdige, kan individet stå tilbage med en følelse af skam. I dette 

tilfælde er der altså en række retorikker i samfundet om, at dét at arbejde er normen (jf. 2.2 

Anerkendelse og selvrealisering). Også denne forestilling bekræfter særligt tre informanter, 

idet de fortæller, at de har den oplevelse, at der er et ekstremt stort fokus i Danmark på, at 

man spørger til hvad folk laver, i stedet for hvordan de har det (Bilag 1:5-6). Signe tilføjer 

hertil, at det kun er i Norden, at man er så optaget af at vide hvilket job man har, når man 

lærer nye mennesker at kende. Anni og Lone bekræfter Signes udtalelse og siger, at i andre 

lande stiller man derimod spørgsmålet ’How are you?’. Artiklen ‘Arbejdet er danskernes 

religion’, støtter op om denne pointe og bekræfter at arbejdet er en stor del af danskeres 

identitet, og derfor ses det som enormt betydningsfuldt, hvilket job man har. Anni siger 

endvidere, at hun tror at særligt mænd knytter en stor del af sin identitet op på sit arbejde 

(Bilag 1:5). Dette er imidlertid ikke noget mændene i interviewet be- eller afkræfter, og ifølge 

artiklen knytter stort set alle danskere deres identitet op på deres arbejde. 

 

Man kan ud fra ovenstående udlede, at informanterne er meget bevidste om de retorikker, der 

hersker i samfundet vedrørende arbejdsløse, og det er også belyst, at de til dels lader sig 

påvirke af disse retorikker, i og med, at de udtaler sig om at de nogle gange oplever at være 

uærlige og at skamme sig, når de fortæller andre, hvad de laver. Denne pointe bekræftes 

yderligere gennem den deltagende observation. Her fortalte nogle af deltagerne inden vi gik i 

gang med undervisningen, at de havde glemt, at vi kom den dag, og gav udtryk for, at de nok 

ikke ville være kommet, hvis de havde husket, at vi skulle komme. Gennem den deltagende 
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observation løsnede stemningen sig stille og roligt op, og det lod til, at det løbende gik op for 

deltagerne, at vi var der for at lytte og forstå. Der var tilmed en deltager, som ytrede sin 

overraskelse over, at vi ikke var der for at pege fingre af dem, men derimod for at lytte til 

deres historier (jf. 9.3 Feltnoter). Et udsagn, som indikerer at hun havde en forudfattet 

forestilling om, at vi som studerende ville ankomme med en række fordomme om dem som 

arbejdsløse. Vi tolker dette som, at de er vant til at blive mødt af fordomme. Heldigvis blev 

denne forestilling modbevist, og set ud fra en hermeneutisk tankegang er hendes forforståelse 

således blevet revurderet. Vi oplevede således en horisontsammensmeltning, hvor både 

deltagerne i FOKUS og vi som studerende fik en god forståelse af hinanden. 

 

Der er således ikke nogen tvivl om, at deltagerne i FOKUS oplever at møde visse negative 

diskurser vedrørende arbejdsløshed. Måden, hvorpå de håndterer disse italesættelser af 

arbejdsløshed, er fx ved at forsvare sig. Efter at Pernille og Camilla selv er kommet ind på, at 

der er utrolig meget skam forbundet med at være arbejdsløse, forsvarer  Pernille sin situation 

og siger, at hun egentlig ikke burde skamme sig over, at være arbejdsløs. Hun siger: ”det er 

ikke et valg jeg har taget som sådan, det er en situation jeg er endt i” (Bilag 2:24). Det er 

netop denne vekslen mellem hvor ansvaret skal placeres, som har været igennem en 

udvikling. Historisk set har ansvaret flyttet sig fra at være hos individet til samfundet og 

tilbage til individet igen (jf. 2.4 Internalisering af samfundets retorikker). Pernille forsvarer 

sig imod netop den diskurs der hersker om, at det er individets egen skyld. For som hun siger, 

har hun ikke truffet et individuelt valg om at være arbejdsløs. Der er derimod en række vilkår 

i hendes liv, som gør, at hun står, der hvor hun gør. Med denne udtalelse kan man antage, at 

Pernille forsøger at undgå internaliseringen af samfundets syn på arbejdsløse (jf. 2.4 

Internalisering af samfundets retorikker). 

 

Da vi i det andet interview spørger om, hvordan informanterne føler at andre folk ser på 

arbejdsløse, giver Anni et eksempelvis på en hændelse på Facebook, hvor hun havde læst en 

kommentartråd vedrørende arbejdsløse, noget hun ellers påpeger at man aldrig skal gøre som 

arbejdsløs: 

 

”Jeg kan huske på et tidspunkt hvor jeg sad og læste at der var en der skrev: kan vi ikke.. der 

var noget med skrald i naturen. Kan vi ikke sende alle arbejdsløse ud at samle skrald i 

naturen hver dag […] Hvor jeg var sådan, jamen hvad!? Hvad snakker du om!? Jeg kunne 

simpelthen ikke lade være. Normalt holder jeg mig fra det her, men jeg kunne ikke lade være. 
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Så skriver jeg til hende her. Prøv lige og hør, hvad er det du tror at mange af os laver? Tror 

du vi sidder hjemme? Så ville det være bedre vi kom ud? Så kommer vi også ud og får noget 

frisk luft skrev hun. Nej! Hvad snakker du om? Jeg skrev til hende, jeg har faktisk noget 

undervisning som er rigtig vigtigt at jeg møder op til, og noget småjob og sådan noget. 

Hvornår skulle jeg få tid til at gå ud og samle skrald op efter dig?[…]. Jeg synes bare 

generelt at der er virkelig mange som tror, for det første ved de slet ikke hvad vi laver fx her. 

Det ved de jo ikke, og så tror de at vi er dovne, OG de tror også at der er rigtig mange der 

nyder at sidde hjemme, og jeg tror at der er mange der tror at der er en rigtig stor del der 

sidder hjemme end der i virkeligheden er. Jamen I sidder jo også halvdelen af jer hjemme. 

Nej det gør vi faktisk ikke”  

(Bilag 1:22). 

  

Her ses endnu et eksempel, hvor en deltager virkelig har haft behov for at forsvare sig imod 

de samfundsretorikker, som tilsyneladende optræder i det danske samfund. Det er tydeligt 

gennem Annis fortælling, at hun bliver oprørt, når hun fortæller sin historie, og de andre 

ryster også på hovedet, fnyser eller kommer nærmest til at grine, fordi fortællingen virker så 

absurd. Anni bekræfter ligeledes den påstand, at arbejdsløse ses som dovne individer, der 

hellere vil ligge på sofaen.  

 

Et andet eksempel, hvor man kan se at informanterne forsvarer deres situation, er i det første 

interview, hvor samtalen udvikler sig fra at handle om, at dét at fortælle at man er i arbejde er 

bedre, end at fortælle andre at man er arbejdsløs. I nedenstående eksempel rationaliserer to af 

kvinderne sig frem til en mindre skamfuld synsvinkel på arbejdsløshed, end de hidtil har 

præsenteret: 

 

Signe: Men det er da 10 gange federe at sige, ’jamen jeg skal på arbejde’. Det er helt sikkert. 

Anni: Det er fordi der er mere. For det første: folk ved hvad det er og for det andet er der lidt 

mere credit i det, ikke? Føler jeg i hvert fald. 

Signe: Ja lige præcis. Jamen det er der. Det er helt sikkert. 

Anni: Men det er jo faktisk. Det er jo egentlig sådan lidt. Altså. Burde der ikke være mere 

credit i at jeg kommer her og arbejder for mig selv hver dag? For hvor mange gør det, ikke? 

(Bilag 1:10). 
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Med den pointe får Anni præsenteret en mere værdig måde at se arbejdsløshed på, hvor man 

kan se at de arbejdsløse virkelig gør en indsats. Signe forsvarer senere i interviewet det ikke 

at have et arbejde, og fortæller at hun synes det er hårdere at arbejde med sig selv i FOKUS, 

end at være på arbejde (Bilag 1:36). Selvom informanterne ønsker at mane fordommene og 

samfundsretorikkerne om arbejdsløshed til jorden, så kan det være meget svært at slå 

igennem, når først der er skabt en diskurs om, at arbejdsløse er dovne og ugidelige. 

 

På opsummerende vis, lader det til at informanterne på den ene side faktisk har internaliseret 

samfundets retorikker om arbejdsløshed, i og med at de selv skammer sig over at være 

arbejdsløse. På den anden side håndterer de denne skam ved at forsvare sig selv og deres 

misforståede situation. Dette paradoks tegner et billede af, at informanterne med deres 

oplevelser og håndteringer af skam og skyld, både bidrager til at opretholde og bekræfte 

retorikkerne i samfundet, samtidig med at de forsøger at nedbryde dem, ved at forsvare sig 

imod dem. 

Man kan bruge Meads begreber om Jeg’et og Mig’et til at tolke denne modstridende konflikt. 

Med Meads termer, forholder individet sig til sig selv gennem selvets todeling, dette betyder 

at individet både kan forholde sig til dets faktiske gensvar på situationen, men samtidig kan 

det også forholde sig til sig selv via den mere bevidste del af selvet. Man kan således 

fortolke, at vores informanter både forholder sig til sig selv som arbejdsløse via deres Jeg, 

men samtidig ser de også sig selv gennem samfundets samlede moralkodeks, hvilket er den 

del af selvet, som Mead kalder for Mig’et. 

 

Det kommer særligt på tale i det første fokusgruppeinterview, som blev afholdt, at problemet 

med det misforståede syn på arbejdsløse skyldes uvidenhed. Informanterne ville ønske, at 

folk bare ville spørge ind til deres situation, fremfor at skabe negative italesættelser om 

arbejdsløshed. Fx siger to af kvinderne, at de naturligvis heller ikke kan udtale sig om at have 

brækket et ben, før de selv har prøvet det (Bilag 1:24-25). I forbindelse med at vi spørger 

hvorfor informanterne tror at folk italesætter arbejdsløse, som de gør, påpeges det, at 

medierne er medvirkende til at skabe fordommene. Anni og Lone starter en dialog om netop 

mediernes fremstilling af arbejdsløse: 

  

Lone: Ja og nemlig fremstillingen for medierne, det er jo ikke lige de heldigste tilfælde. 

Anni: nej det er det aldrig, det er altid de grimme tilfælde, eller hvad man siger. 

Lone: det er jo dem der er historie i sikkert. 
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Anni: ja det er det der er sjovt og det folk kan grine af, det folk kan ‘tagge’ hinanden i  

(Bilag 1:25). 

 

Nogle af informanterne er således nået frem til den fortolkning, at det særligt er medierne, der 

vælger at trykke visse typer af historier om arbejdsløse. Dette forstærker de fordomme, der 

måtte florere i samfundet. Faktisk sniger de omtalte fordomme og retorikker om arbejdsløse 

sig helt ind i nogle af informanternes tætteste relationer, hvilket virkelig er noget, der sårer 

informanterne. Annis forældre har været dem, som har presset hende allermest til at starte på 

en uddannelse eller at få et job. Her fortæller Anni, at moderen sågar har spurgt om ikke hun 

skulle læse jura, hvilket anses som en af de mere krævende universitetsuddannelser (Bilag 

1:17-18). Både Annis mor og svigermor har ligeledes presset meget på med, at hun hurtigt 

skulle i gang med en uddannelse eller et job. Dette selvom Anni, ifølge sig selv, slet ikke var 

klar. Anni påpeger desuden, at hendes mor har svært ved at acceptere og forstå Annis 

diagnose (Bilag 1:24). Ligeledes oplever både Anni og Simon, at deres nærmeste venner 

sender stillingsopslag og ‘tagger’ dem i diverse uddannelsesopslag på Facebook, en handling 

som af Anni og Simon opleves som endnu et forventningspres om at skulle være på en 

bestemt både (Bilag 1:18). Simon oplever tilmed, at hans venner stoppede med at sende ham 

jobannoncer, da han meddelte, at han skulle begynde på en uddannelse. Det kan tolkes som 

om, at folks ‘skub i ryggen’ stoppede da han valgte at gå ‘den rigtige vej’, eller den vej som 

er alment accepteret i samfundet. Signe oplever også, at hendes kæreste har svært ved at sætte 

sig ind i hendes situation som arbejdsløs. Om det siger hun: 

  

”Altså nu ved jeg med fx min kæreste han er en af dem der ikke forstår, hvis man har en 

psykisk lidelse altså stress eller depression eller sådan noget […] Og når vi sidder og ser et 

eller andet.. Luksusfælden, hvor der er de her sygemeldte, så kommer han altid med nogle 

kommentarer hvor jeg sådan kigger på ham og siger til ham: ”prøv lige at tænk én gang 

mere over hvad det er du siger, altså”. […] ”For ja der er bare så mange der lige spiller 

syge eller spiller på den her diagnose, som ikke vil ud i arbejde”. Hvor jeg har det sådan lidt, 

spol lige tilbage og kig på hvem det er du er sammen med og hvad er det for en situation JEG 

står i lige nu? ”Ja men...” Nu vil jeg jo gerne i arbejde, det ved han og alt det her, så får han 

den bortforklaret”  

(Bilag 1:23). 
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Signe siger at det allersværeste er, at ikke engang hendes kæreste kan forstå hendes situation 

(Bilag 1:24). De to søskende Pernille og Camilla oplever også, at deres far ikke forstår deres 

situation. Han tror ikke på psykiske sygdomme og kalder folk på overførselsindkomst for 

‘samfundsnassere’ (Bilag 2:22). Man kan ud fra ovenstående fremstille den tolkning, at 

informanterne føler, at det er ekstra svært, når deres nærmeste ikke har forståelse for og heller 

ikke kan anerkende deres situation, fordi det måske er deres støtte de regner allermest med at 

få. Dette er en pointe, som er fortolket ud fra Honneths teori om privatsfæren, hvor det er 

vigtigt at individet føler sig anerkendt af familie og venner (jf. 2.2 Anerkendelse og 

selvrealisering). Det bør fremhæves, hvor svært det må være, når familie og venner ikke har 

et forstående og accepterende blik på arbejdsløshed, når informanterne allerede kæmper med 

at forsvare sin situation og at overbevise sig selv om, at man ikke bør skamme sig over at 

være arbejdsløs. 

 

Afslutningsvist, er det altså fremhævet, at informanterne giver udtryk for, at det særligt er 

uvidenhed, der skaber fordomme om arbejdsløse, samt at medierne ligeledes spiller en rolle, 

fordi de trykker visse negative typer af artikler vedrørende arbejdsløse. Endeligt giver flere af 

informanterne udtryk for, at end ikke deres familier har en accepterende forståelse for deres 

situation, hvilket vi tolker som værende sårende for informanterne. 

 

6.4 Oplevelsen af manglende anerkendelse i mødet med systemet 

Alle informanter er tilknyttet det de betegner som ’systemet’. Det er herfra de får stillet de 

formelle krav, og herfra de får udbetalt deres overførselsindkomst. Der er i forbindelse med 

fokusgruppeinterviewene blevet spurgt ind til systemet, da det er noget alle informanterne er i 

tæt kontakt med, og fordi vi  i forbindelse med den deltagende observation opdagede, at de 

fleste informanter havde stærke meninger omkring systemet. Gennem hermeneutikkens optik, 

vil vi forstå disse meninger og holdninger som forforståelser vedrørende systemet. Der vil i 

følgende analyseafsnit forekomme eksempler på, hvordan informanternes forforståelser 

vedrørende systemet bliver revideret via personlige erfaringer, og kan være medvirkende til 

at skabe mistænksomhed overfor systemet (Gilje & Grimen 2012:174). I forbindelse med 

informanternes opgave med tankeboblerne, skriver Signe ‘frihed’ på sit papir og fortæller 

hertil at arbejdsløse skal stå til rådighed for kommunen, og at hun synes, at dem der er i 

uddannelse eller i arbejde derfor har en anden frihed end arbejdsløse (Bilag 1:6). Det har 
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yderligere vist sig, at flere af informanterne oplever systemet som værende strikst, at der 

bliver truffet beslutninger hen over hovederne på dem, og samtidig giver de udtryk for, at føle 

sig overvåget af systemet (Bilag 1:7). I forbindelse med et spørgsmål om, hvorvidt 

informanterne har tillid til systemet udtaler informanterne i det første fokusgruppeinterview, 

at de synes det kommer an på de forskellige rådgivere, de har været tilknyttet. Lea og Lone 

beskriver rådgiverne som værende enten: “ekstremt lydhør”, eller “Modarbejdende! [...] Det 

er sådan meget pænt sagt” (Bilag 1:14). I projektets andet fokusgruppeinterview, beskriver 

en af informanterne en tilsvarende oplevelse, i forbindelse med spørgsmålet om tillid til 

systemet: 

  

Camilla: […] Jeg har haft rigtig mange sagsbehandlere, der bare har truffet en beslutning 

om, ”Dig, Camilla, selvom dit liv ikke hænger sammen og du ikke kan komme op, så skal du i 

haveservice”, jeg har oplevet at der bliver kæmpet imod, når man gerne vil noget selv når 

man kommer med et forslag ”det her det kunne jeg godt tænke mig”, at så bliver der kæmpet 

imod blandt andet for at skal komme på FOKUS fordi det ikke lige passer ind i 

kommunekassen [...] 

 (Bilag 2:13). 

 

Her beskriver nogle af deltagerne altså, hvordan de oplever mangel på samarbejdsvillighed 

og anerkendelse fra deres rådgivere. Camilla forklarer i forlængelse af ovenstående, at det 

føles som om systemet bremser hende og at alt bliver gjort op i kroner og øre inde ved 

kommunen: 

  

Camilla: […] mit liv havde set meget anderledes ud i dag tror jeg, hvis jeg havde fået den 

hjælp jeg havde bedt om første gang og ikke 117 gange senere                                                                                                                                                                                                        

(Bilag 2:13).  

 

Desuden beskriver deltagerne at de ikke altid føler sig imødekommet af systemet, at de i 

mindre grad oplever at have indflydelse eller medbestemmelse over deres egen situation i 

forhold til folk i beskæftigelse. Dette hænger godt sammen med Petersens tankegang om at 

individet føler sig fastholdt i omsluttende ‘organisationsstrukturer’ og 

‘samfundsinstitutionelle bånd’ der netop står i kontrast til de individualiserede idealer, der 

præger resten af samfundet (jf. 2.1 Et accelererende præstationssamfund). En anden af 
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deltagerne understreger også, at hun ikke føler, at hun møder forståelse fra sin sagsbehandlers 

side: 

  

Pernille: Ja, men min sagsbehandler hun kan næsten ikke få mig i uddannelse hurtigt nok, 

hvor jeg prøver at sige til at jeg står og har et par operationer der måske skal laves og jeg 

kan faktisk ikke gå og det er sådan ”du kan bare sætte dig ned – bare sid ned”, det dur heller 

ikke for så har jeg siddet for længe så begynder jeg at få ondt af andre årsager [...] så det 

handler om at der skal være lidt forståelse før det bliver bedre, men nu er min 

sagsbehandler.. jeg synes ikke der er så god forståelse der [...]  

(Bilag 2:11-12). 

  

Pernille fortæller endvidere at hun, i forbindelse med sine helbredsmæssige omstændigheder, 

har forsøgt at sætte grænser over for sin sagsbehandler, og har blandt andet fremvist 

lægeerklæring på ikke at være uddannelsesparat, hvilket der, ifølge Pernille, ikke blev lyttet 

til fra sagsbehandlerens side (Bilag 2:12). I forlængelse heraf fortæller hun, at hun har 

mistillid til sin sagsbehandler, idet hun også føler, at det er nødvendigt at overdrive sin 

situation i et forsøg på at opnå forståelse (Bilag 2:14). Pernille håndterer altså mødet med sin 

sagsbehandler ved at overdrive sin situation. På samme måde forsøger Lone at håndtere de 

mange sagsbehandlere ved at optage deres samtaler:“[...] jeg har oplevet nogle 

[sagsbehandlere] der har sagt noget og så bliver det bare ikke opfyldt eller så skriver de 

noget andet i min sag […]” (Bilag 1:22). Under deltagende observation beskrev flere af 

deltagerne endvidere, at de sommetider har følt at blive mødt med en ligegyldighed fra deres 

sagsbehandlers side (jf. 9.3 Feltnoter). 

Honneths teori om anerkendelse bliver her relevant, idet deltagerne ikke opnår 

tilstrækkelig anerkendelse i den retslige sfære, fordi de på flere forskellige måder oplever 

modstand fra systemet (jf. 2.2 Anerkendelse og selvrealisering). Ud fra dette tolker vi at 

nogle af informanterne dermed oplever manglende anerkendelse og respekt fra systemets 

side. Spørgsmålet er om deltagerne decideret kan siges at blive krænket i denne sfære, men 

ikke desto mindre giver de konkret udtryk for at opleve en mindre grad af indflydelse på 

deres fremtidige situation. Set ud fra Giddens’ optik er tillid fundamental for at et individ kan 

leve i samfundet, men han understreger også, at det ikke er muligt at have en ’urokkelig tillid’ 

til systemet, i kraft af den udvikling der er sket. Giddens taler endvidere om at individer 

griber tilbage til tidligere erfaringer. Dette hænger sammen med hermeneutikkens forklaring 

af hvordan individers forforståelser bliver revideret gennem personlige erfaringer. I forhold 
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til ovenstående betragtninger tolkes der derved at informanterne har haft tidligere personlige 

erfaringer med systemet, hvor der er blevet knyttet negative oplevelser hertil. Således kan 

man udlede, at dette har været medvirkende til at skabe en mistænksomhed fra 

informanternes side i forhold til systemet. Mistænksomheden og mistilliden kommer blandt 

andet til udtryk ved at Lone optager sine samtaler med en offentlig instans og det tolker vi 

som værende hendes måde at håndtere mistillid til systemet på. Flere af informanterne 

fortæller dog, at de har oplevet øget indflydelse i forbindelse med et skift af rådgiver eller i 

forbindelse med, at de er blevet tilknyttet FOKUS (Bilag 2:11; Bilag 1:16). Der er altså både 

eksempler på medarbejdende og modarbejdende sagsbehandlere. I forbindelse med 

deltagende observation blev det klart for os at adskillige af deltagerne udtrykte at loyalitet var 

en vigtigt kerneværdi for dem (jf. Bilag 3 Præsentation af deltagere). Dette leder tankerne 

videre på hvorvidt tidligere tillidsbrud netop er årsagen til, at denne kerneværdi er vigtig for 

dem.  

 

I forlængelse af at deltagerne bliver spurgt ind til, om de har tillid til systemet føres samtalen 

videre på, at det kan være svært at efterleve de forventninger systemet har til dem. Det 

oplever flere af kvinderne og hertil fortæller Lise blandt andet at hun har en oplevelse af, at 

systemet putter hende i kasser, og forsøger at forme hende til en person, hun ikke er: 

 

“[...] jeg kan sgu ikke være i de kasser jeg ved ikke hvordan jeg gør. Så siger hun [en 

socialrådgiver] ”det er fordi du er rund, Lise”. Rund øh? Ah! De forsøger at presse dig ned i 

en firkantet kasse og du er rund” og du kan bare ikke.. hver gang du bliver puttet derned så 

siger du (hyut-lyd) op ad kassen igen. nå ja! Jamen det gav sådan meget mening, altså ja, jeg 

har altid, jeg falder ned ved siden af, altså imellem to stole tror jeg. Det har nogle gange 

føltes som om, at de ikke lige har vidst ”hvor fanden skal vi lige gøre af hende?”[…]” 

(Bilag 2:13-14). 

 

Dette udsagn illustrerer, at informanterne oplever at systemet har formet nogle kasser, som de 

arbejdsløse skal presses ned i. 

Senere i samtalen omkring systemets forventninger til deltagerne, bakker Pernille og Camilla 

hinanden op omkring oplevelsen af, at det er svært at leve op til de forventninger de bliver 

mødt af fra deres sagsbehandlere. Pernille fortæller, at sagsbehandlerne får hende til at føle at 

hun skuffer dem. Camilla supplerer: 
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”Det er sådan de sætter rammer op, synes jeg, om tre måneder så skal du være kommet hertil 

hvis man så ikke er kommet dertil, ikke nok med at man skal ind og sige det til en samtale, 

men det bliver også sådan et gok oveni nøden til sig selv. 

Pernille: Og så sidder man og føler sig utroligt lille” 

(Bilag 2:16-17).  

 

Da informanterne bliver sat til at tale ud fra deres tankebobler, giver flere af pigerne udtryk 

for, at frihed er en vigtig værdi for dem. Med forskellige eksempler illustrerer de, at de 

oplever at det rent praktisk er svært at være i systemet og en informant beskriver, hvordan 

hun decideret er bange for at komme til at lave en fejl (Bilag 1:7-8). Hun pointerer 

utrygheden ved, at der er risiko for, at blive trukket i sin økonomiske ydelse, og desuden 

savner flere af informanterne den frihed, de forbinder med at tjene sine egne penge (Bilag 

1:6; Bilag 2:4). Anni beskriver meget klart, hvordan denne utryghed kommer fysisk til udtryk 

hos hende: ”Jeg får hjertebanken nogle gange, når jeg skal tjekke de der E-boks beskeder, 

fordi jeg er bange for at der er sket noget.” (Bilag 1:7). Lise beskriver i det andet interview 

en lignende kropslig reaktion, idet hun næsten kommer til at græde ved tanken om det pres de 

unge mennesker udsættes for og fortæller, hvordan hun kan mærke helt ind i maven, at hun 

føler sig bange på sin datters vegne. Flere af deltagerne beskriver, at de oplever en kropslig 

reaktion i form af fysisk ubehag i mødet med systemet eller repræsentanter heraf.  

  

I løbet af fokusgruppeinterviewene berøres emnet om deltagernes forventninger til systemet, 

hvilket er en pointe der adskiller sig fra ovenstående analyseafsnit omhandlende systemet og 

samfundets forventninger til de arbejdsløse. Her fortæller deltagerne, at de har blandede 

forventninger til systemet. Nogle har absolut ingen forventninger, mens andre forventer at det 

må være i systemets interesse at hjælpe dem videre fra deres nuværende situation. En af 

informanterne påpeger, at det er systemets dagsorden at ‘alle skal i arbejde’, og forventer 

derfor at systemet har de rette kompetencer til at kunne hjælpe dem (Bilag 1:21-22; Bilag 

2:21). 

 

I analyseafsnittet om fordomme og samfundsretorikker dykker vi ned, hvem der bærer 

skylden for arbejdsløshed nu til dags. Der gennemgik vi, hvorledes skylden nu er placeret på 

individets skuldre, hvilket gør spørgsmålet om, hvem der tager ansvaret for at få den 

arbejdsløse i job, relevant. Størstedelen af informanterne fastslår at ansvaret ligger hos dem 

selv (Bilag 1:33;Bilag 2:38). Dette tolker vi, med afsæt i Giddens’ forståelse af 
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individualisering, som værende et typisk træk for det senmoderne samfund. Dog påpeger 

informanten Camilla, at dette ansvar til dels ligger hos individet selv, men også ligger hos 

systemet: 

 

Camilla: Så det er ens eget ansvar, det er jeg også enig i. Men jeg synes også at systemet  har 

et ansvar for det, for at lytte, når man siger, hvad man tror man har brug for. Eller som 

minimum hjælpe en med at finde ud af, hvad har du så brug for. I stedet for at sende én i 

haveservice, med en flok stive mænd, det mener jeg ikke løser så mange problemer, som det 

ville gøre at sætte sig ned og snakke om hvad hjælper, hvad skal du, hvad er din 

problematik? 

(Bilag 2:38). 

  

Ovenstående citat illustrerer, hvordan en af informanterne gør lidt op med dette karaktertræk, 

der ellers synes at kendetegne informanternes generelle holdning til, hvor ansvaret for egen 

fremtid befinder sig. Her bliver altså påpeget at systemet har ansvar for at hjælpe det enkelte 

individ med at realisere dets livsplanlægning. 

 

Som tidligere nævnt er det projektets hensigt at undersøge, hvorvidt informanterne oplever at 

have selvbestemmelse og indflydelse på deres egen situation. Vi tolker ud fra Honneths optik 

at de fleste informanter oplever mangel på respekt og anerkendelse, i den retslige sfære, i 

mødet med systemet. Dog underbygger empirien ikke at der decideret forekommer en 

krænkelse i den retslige sfære. Informanterne giver gentagne gange udtryk for at de oplever 

en mistillid til systemet og deres rådgivere. I denne forbindelse er det også blevet klart at 

denne mistillid, af nogle informanter, er blevet håndteret enten ved at optage samtaler med 

sagsbehandlere eller overdrive sin egen situation overfor sin sagsbehandler i forsøg på at 

opnå forståelse. Derudover er det også blevet klart at mødet med systemet nogle gange kan 

medføre personlige konsekvenser, der kommer til udtryk som kropslig reaktion ved fysisk 

ubehag. Desuden bliver det beskrevet at deltagerne oplever at systemet ønsker at de skal 

kunne passe ind i forskellige kasser, hvilket vi tolker som at systemet giver dem en følelse af 

ikke at passe ind i samfundet. Her kan man overveje om deltagerne føler, at der faktisk slet 

ikke er plads til dem i samfundets kasser. Det har samtidig vist sig at informanterne ikke 

nødvendigvis føler, at de har samme frihed som folk i beskæftigelse. Overordnet giver 

informanterne udtryk for, at de oplever at deres indflydelse på deres situation til tider er 

indskrænket. 
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6.5 Individualiseringen fordrer meningsskabelse 

Den indsamlede empiri peger tydeligt på, at meningsfyldt indhold i hverdagen er af stor 

betydning for de arbejdsløse. Mening og selvarbejde vil, med udgangspunkt i et samfund 

præget af individualisering, i nedenstående afsnit blive analyseret og diskuteret. Flere af 

projektets informanter fortæller ud fra interviewspørgsmålet om, hvordan det påvirker dem at 

stå uden for arbejdsmarkedet, at de har oplevet at lave ting, der ikke gav mening for dem. 

“Livet skal give mening” er desuden en kerneværdi som flere af informanterne valgte til 

under øvelsen til deltagende observation (jf. Bilag 3 Præsentation af deltagere). Informanten 

Lone fortæller i forbindelse med interviewspørgsmålet, at hun har været i et ressourceforløb, 

hvor hun lavede ensformigt arbejde, som ikke gav mening for hende. Hun mente, at det var 

spild af hendes tid og påvirkede hende negativt samt bidrog til at hun fik en depression: ”Jeg 

fik det værre af at gå der. Og jeg fik ikke noget ud af at gå der” (Bilag 1:11). Lone uddyber, 

at hun slet ikke forstod, hvorfor hun skulle være på netop dette ressourceforløb, hun ville 

nemlig gerne udfordres og arbejde mere varieret. Dette stemmer godt overens med den 

kultur, som Lone og de andre informanter lever i, her er et væsentligt aspekt af det 

individualiserede samfund nemlig, at livet og alt hvad dette indebærer, skal give mening for 

individet. Ifølge deltageren Andreas er indhold i hverdagen med til at skabe mening, han 

fortæller som svar på, om han føler at han har indflydelse på sin situation: ”Nu har jeg været 

inden for en målgruppe, hvor jeg faktisk ikke skulle lave noget som helst. Så har jeg så valgt 

at lave noget alligevel, fordi jeg syntes at det gav lidt mere mening for mig at have noget 

indhold i stedet for bare at gå derhjemme” (Bilag 1:15). Det at flere af informanterne 

tilskriver mening en høj værdi, kan blandt andet forstås ud fra filosof og professor Ole 

Thyssens forklaring om, at der i arbejdet ligger et socialt element, det er her den arbejdende 

føler sig værdifuld og har en grund til at stå op om morgenen (jf. 2.2 Anerkendelse og 

selvrealisering). 

 

Ikke nok med at individet selv skal finde ud af, hvad der giver mening i livet, skal det også 

navigere i et overvældende antal muligheder, hvilket informanterne selv italesætter. Dette 

indebærer blandt andet en stillingtagen til valg af arbejde og uddannelse. I forhold til identitet 

forklarer Pernille endvidere: 

  

”Det er jo… Det har altid fyldt meget, at jeg har skullet finde ud af hvad jeg skulle lave 

resten af mit liv. Det var en meget stor del af min identitet, og det er også noget jeg lægger 
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mærke til, også når man snakker med andre mennesker, det kommer næsten op ret hurtigt 

”nå jamen hvad laver du så?” det bliver hurtigt sådan hvem er du? Ud fra hvad du laver. Øh 

og der føler jeg nemlig, at jeg har et hul i min identitet, fordi jeg ikke, fordi jeg var nødt til at 

droppe ud […]” 

(Bilag 2:6). 

 

Med afsæt i Giddens’ forståelse af konstruktion af selvidentitet kommer individualiseringen 

til udtryk ved, at det er Pernilles eget ansvar at skabe og opretholde sin ønskede 

selvfortælling, for at kunne skabe en selvidentitet. Desuden argumenterer vi for at Giddens’ 

begreb om refleksivitet bliver relevant her, da årsagen til at meningsskabelse er aktuelt, er 

fordi individet i stigende grad bliver mere og mere refleksivt. Generelt for deltagerne er, at de 

reflekterer over deres situation, hvilket er kendetegnende for det senmoderne samfund og de 

mange valgmuligheder, som de stilles overfor. Grunden til at mennesket i det senmoderne 

samfund er så reflekterende, er fordi der, ifølge Giddens, er kommet fokus på at skabe en 

sammenhængende selvfortælling. Derfor reflekterer individet i højere grad over de valg det 

træffer, for at sikre sig at beslutningerne er ’rigtige’ i den forstand, at de skal give mening (jf. 

2.3 Udviklingen fra tradition til individualisering). 

 

I forbindelse med, hvad der giver mening for individet, faldt snakken hos deltagerne på, at 

der hersker en samfundsretorik omkring de arbejdsløse og at de nyder at ligge hjemme på 

sofaen, men flere af deltagerne mener, at det kun gør sig gældende for mindretallet. Lea 

uddyber: ”Fordi de fleste de vil gerne i gang med et eller andet. Lave et eller andet, have et 

eller andet indhold i hverdagen. Altså man bliver bims af bare at gå derhjemme i lejlighedens 

fire vægge” (Bilag 1:23). Anni supplerer og siger: ”Ja det gør man da, man bliver da 

sindssyg” (Bilag 1:23). 

 

Flere deltagere giver altså udtryk for, at det ikke giver mening at gå derhjemme og lave 

ingenting. Her bliver psykologen Baldursson relevant, da han mener at det handler om 

følelsen af at bidrage med noget til samfundet. Han mener nemlig, at arbejdet er nøglen til at 

blive et fuldgyldigt medlem af samfundet. Lige præcis dette italesætter Katja, da 

informanterne bliver spurgt ind til, hvordan de oplever at folk ser på arbejdsløse. Her 

fortæller hun at hendes families holdninger til hendes situation spænder sig mellem udtalelser 

fra: ”Okay jamen så er du bare ikke en del af samfundet” til “selvfølgelig skal du være klar 

og sådan noget”(Bilag 2:22). Vi tolker således at de arbejdsløse sidestiller meningsfuldt 



!

! 63!!

indhold i hverdagen med at have et arbejde og ifølge deltageren Camilla, handler det om at 

’finde sin hylde’. Informanternes udtalelser peger altså i en retning af, at det handler om at 

finde sin plads og først da begynder individets selvfortælling at give mening. Da Camilla 

læste til sosu-assistent, havde hun for første gang lyst til at stå op om morgenen, hvilket 

ifølge hende selv vidner om, at det hun stod op til gav mening for hende (Bilag 2:32). Pernille 

er enig i at det er vigtigt at have noget at stå op til om morgenen og uddyber: 

 

”Så føler man lidt at man har mistet en del af livet, så jeg vil gerne have et eller andet at stå 

op til. […] Det er det der er meningen med det hele, det er at man skal have noget at lave i 

løbet af dagen, man skal have noget der giver mening, man kan give sig til” 

(Bilag 2:32). 

  

Deltagerne i FOKUS tager altså ikke til takke med, at sidde derhjemme og lade dagene 

passere, de giver klart udtryk for, at de gerne vil foretage sig noget, og det skal give mening. 

Det er desuden opsigtsvækkende at Pernille fortæller, at hun føler, at hun har mistet en del af 

livet, når hun bare har været derhjemme uden at foretage sig noget. Det er jo netop gennem 

arbejdet, at individet særligt kan skabe mening med tilværelsen, da arbejdet er nøglen til at 

realisere sig selv i denne præstationskultur (jf. 2.1 Et accelererende præstationssamfund). Det 

er her individet får mulighed for at præstere og udvikle sig både fagligt, personligt og socialt, 

men hvad sker der så, når disse arbejdsløse ikke oplever samme mulighed for at realisere sig 

selv? Ud fra ovenstående citater og Giddens’ teoretiske udgangspunkt indikerer materialet, at 

arbejdsløse oplever en følelse af personlig meningsløshed, som er en følelse af ”at livet ikke 

har noget værdifuldt at tilbyde” (Giddens 1996:18). En af måderne, hvorpå deltagerne 

forsøger at håndtere denne personlige meningsløshed er gennem livsoptimisme, som særligt 

spiller en rolle, når deltagerne er nedtrykte: 

  

I1: Er det vigtigt for jer at være optimistiske omkring den her situation I står i? 

Pernille: Ja 

Camilla: Altså det er det for mig. Ellers synes jeg det bliver for sort […] 

Pernille: Jeg synes det er vigtigt, fordi man kommer ikke videre, hvis man sidder og bliver for 

nedtrykt, men samtidig så. Det er heller ikke nemt […] Så er det fandme en kamp at blive ved 

med at have optimisme, og sige arh, nu skal vi altså bare have en god dag i dag. […] Man 

mangler lidt optimismen, og jeg tror det ville være mere behjælpeligt, hvis man på en eller 
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anden måde havde en støtte et eller andet sted, for at minde sig selv om, at man er nødt til at 

være optimistisk, for man kommer ingen vegne 

(Bilag 2:33). 

 

Det kan altså til tider være svært at bevare optimismen i deres situation, derfor spørger vi 

dem om, hvor de finder den henne. Kvinderne fortæller, at de finder livsoptimismen i 

henholdsvis deres omgangskreds og børn. Lise uddyber, at hun håber på, at hun en dag kan 

blive stærk nok til at kunne finde den i sig selv, fremfor i sin datter (Bilag 2:33-34). Dette 

leder analysen videre til, hvordan de arbejdsløse konstant opfordres til at arbejde med sig 

selv. Selvarbejde fylder meget inden for arbejdsløsheds-regi og ikke mindst i 

præstationssamfundet, fordi det indikerer at den arbejdsløse står med et ansvar for personlige 

forbedringer og selvrefleksion (jf. 1.2  Stilstand og udvikling i et væld af krav og 

forventninger). Selvarbejde er også et centralt punkt i FOKUS, her tilbyder dagskolen kurser 

som relaterer sig hertil såsom mindfulness, yoga og kurset ‘Mening i hverdagslivet’. Gennem 

vores deltagende observation oplevede vi at deltagerne arbejdede med sig selv gennem 

kerneværdier og fremtidsplaner (jf. 9.3 Feltnoter). Før de arbejdsløse kan komme videre i 

arbejde, er den nye tendens i det senmoderne samfund, ifølge Katznelson og hendes begreb 

om institutionel individualisme, at individet igennem selvarbejde skal formes, så det passer 

ind i samfundet. Det tyder altså på, at det er den arbejdsløses eget ansvar at navigere i en 

pærevælling af krav og forventninger og dermed finde den ’rigtige’ form. Eksisterende 

forskning på området stiller sig kritisk overfor selvarbejde som tilgang til arbejdsløshed, fordi 

det indikerer at den arbejdsløse skal ændre på sig selv for at passe ind i samfundet. I tråd med 

den hermeneutiske cirkel fik vi revurderet vores forforståelse af selvarbejde, det viser sig 

nemlig at informanterne i FOKUS forholder sig væsentligt mere positive over for denne form 

for selvarbejde og realisering af selvet, end vi havde forestillet os: 

 

I2: men på trods af det, har i så stadig følt nogle gange at i har været nødt til at ændre på 

jer? 

Lone: jeg synes også jeg har ændret på mig selv men jeg synes det er på positive måder ved 

at starte her. […] det er jo sådan noget lidt a la terapi agtigt. Og så altså igennem det, der 

lærte jeg også nogle ting om mig selv. Altså jeg har også lært, at jeg har ret til at sige fra, 

altså der er mange ting, hvor jeg synes at, at jo jeg har ændret [mig], men jeg synes kun, at 

det har gjort, at jeg har det meget bedre  

(Bilag 1:38). 
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Under interviewet spørger vi ind til deltagernes personlige udvikling, og i forbindelse med 

dette fortæller Andreas,  hvordan han mener, at han har ændret sig: 

 

”Jeg skulle hvert fald ændre mig før jeg passede ind i samfundet. Det har jeg også gjort hvert 

fald de sidste 3,5 år, der har jeg hvert fald ikke overtrådt nogle regler eller noget, er blevet 

helt borgerlig og stemmer også og ser tv-avisen, alle de ting der … jeg går ikke i byen og 

uha, men jeg blev nødt til at ændre mig, det var også personligt, at jeg blev nødt til at gøre 

det for mig selv. Så det var godt for mig at komme herned fordi... […] Det har i hvert fald 

givet mig noget mere overskud i hverdagene”  

(Bilag 1:37). 

 

I forbindelse med snakken om det at være udenfor arbejdsmarkedet, fortæller Anni og Signe 

at de indså deres personlige problemer igennem selvarbejde. I denne kontekst bliver de 

hurtigt enige om, at selvarbejde er rigtig hårdt, og at det til tider kan være direkte irriterende, 

at skulle arbejde med sig selv, så mener de i sidste ende, at der er en kæmpe gevinst i at tage 

kampen op. Desuden oplever deltagerne at blive klogere på sig selv, og som Görlich også 

kommer frem til i sin ph.d.-afhandling, kommer de arbejdsløse til at forstå sig selv og 

omverdenen bedre  (Bilag 1:10). 

 

Lise er den eneste deltager, som forholder sig direkte kritisk overfor selvarbejde. Da 

informanterne bliver spurgt ind til deres sociale og personlige udvikling i FOKUS, siger hun:   

 

”[...] jeg tænker, jamen skal jeg blive ved med at udvikle med mig? Kan jeg ikke bare få lov 

at være i fred? Ej, jamen jo lidt ikke, jamen det er jo egentlig godt nok nu, ikke. Men lige 

pludselig så sker der jo et eller andet, så udvikler man sig alligevel, ikke, frivilligt eller ej, 

hvor man er nødt til at gøre et eller andet, på en eller anden måde ikke” 

(Bilag 2:40). 

 

Ifølge Lise føler og oplever hun at personlig og social udvikling er noget hun konstant 

påduttes og derfor føles det i højere grad som et pres, fordi hun aldrig føler at det er godt nok.  

Ovenstående udtalelser illustrerer altså, hvordan autentisk selvrealisering er blevet et 

ideal, og at præstationssamfundet stiller krav til, hvordan individet lever sit liv. I dette 

samfund kan individet ikke stå stille, det må hele tiden udvikle sig og være i proces, sådan 
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formulerer Anders Petersen det. Empirien indikerer at selvarbejde er psykisk hårdt og 

energikrævende, og derfra tolker vi at dette må betyde at når størstedelen af energien bliver 

øremærket til selvarbejdet bliver ‘endestationen’, i form af et arbejde, dermed skubbet 

længere væk. I forlængelse af diskussionen omkring dét at arbejde med sig selv og herunder 

selvrealisering, fortæller Signe, at hun som barn oplevede noget traumatisk, og at hendes 

største gennembrud var, da hun accepterede det: ”jamen derfra så har jeg bare kunne køre 

stærkere for så har jeg ikke haft det der bump på vejen agtigt. Så jeg glæder mig til at komme 

ud på den anden side igen her og så bare fortsætte. Det må jeg indrømme” (Bilag 1:39). 

Empirien påpeger altså, at de arbejdsløse først og fremmest  er nødt til at håndtere de 

problemer, som ligger til grund for deres arbejdsløshed, og på denne måde nedprioriteres 

orienteringen mod arbejdsmarkedet. Desuden pointeres det i udsagnet, at det også handler om 

at kunne køre stærkere, hvilket fortolkes som det at skulle accelerere. Derfor bliver det en 

endnu større udfordring at skulle forholde sig til samfundets stigende krav og forventninger 

om at være fleksibel, mobil og omstillingsparat, når man allerede kæmper en kamp om 

overhovedet at komme op om morgenen. Ifølge Signe, er det altså et vigtigt element at få 

arbejdet med sine problemer og få dem håndteret, før man kan fortsætte på den anden side – 

forstået som det at komme ud på arbejdsmarkedet. Målet om at komme i arbejde, kommer 

dermed længere væk fra den arbejdsløse, idet det kræves at de først skal arbejde med sig selv, 

for at kunne passe ind i samfundets idealer. 

Gennem selvarbejde bliver de arbejdsløse efterhånden mere og mere 

konkurrencedygtige, fordi de bearbejder nogle ting, som ellers kan virke hæmmende eller 

problematiske for deres udvikling og dermed fremtid. Herudfra bliver Hartmut Rosas begreb 

om konkurrencekulturen væsentligt, da dette er en af årsagerne til at individerne i det 

accelererende samfund konstant skal præstere og derfor ikke må ’stå stille’ (jf. 2.1 Et 

accelererende præstationssamfund). Selvarbejde og ikke mindst selvrealisering har altså stor 

betydning i denne sammenhæng, da det bidrager til at de arbejdsløse skal være i konstant 

bevægelse for ikke at blive sat yderligere tilbage og dermed udgå af ‘konkurrencen’. I 

forbindelse med at selvarbejde er en længerevarende proces, giver Katja udtryk for frustration 

i og med at hun mener at systemet har alt for travlt og dermed presser hende, fordi de har en 

forventning om at hun efter tre måneder i FOKUS er klar til at komme videre (Bilag 2:15-

16). 

 

Vi spørger deltagerne hvad de tænker om det menneskesyn, som beskrevet i ovenstående om 

at være omstillingsparat, initiativrig og fleksibel, hvor flertallet forholder sig meget kritisk til 
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disse idealer, og Lise uddyber: ”Det er ligesom om, at man fortæller mennesker, hvordan de 

skal være i stedet for at fokusere på hvordan de er” (Bilag 2:30). Derudover er Lise bange 

for, hvordan fremtiden kommer til at se ud, dette udtrykker hun med udgangspunkt i sin 

datter: 

  

”Og prøv at hør her, jeg kan næsten komme til at græde over det der med, de der pres og 

forventninger de ligger over de her unge mennesker, ej det kan jeg. Jeg kan blive så bange på 

mit barns vegne, virkelig bange, altså ikke bare sådan nå nå, ej helt her ind (peger på sin 

mave). [...] Nu kan jeg godt se hvor det her bærer hen, det er bare en uddannelse […] og så 

skal du ind i hamsterhjulet, færdigt”  

(Bilag 2:27). 

  

Det som Lise beskriver i ovenstående er præcis det, som Rosa beskæftiger sig med i hans 

teori om det accelererende samfund. Det handler netop om, at samfundet i dag er fyldt med 

muligheder, endda flere end individet kan nå at realisere, som medfører en følelse af hele 

tiden at skulle løbe stærkere. Der hersker altså en ubalance mellem tid og muligheder, som 

fører til at individet netop med Rosas egne ord føler ”sig fanget i et evigt roterende 

hamsterhjul” (Rosa 2014:37). Dette fører til frustration blandt de involverede, og det er netop 

det, som Lise giver udtryk for, når hun fortæller, at hun næsten kan komme til at græde og får 

ondt i maven over de forventninger og det pres, hun mener, de unge møder. Katja forklarer i 

forbindelse med dette, at det føles som en nødvendighed at køre i “et overnaturligt gear”, 

som til sidst har den konsekvens, at det nedbryder folk (Bilag 2:38). Petersen påpeger samme 

tendens som én af konsekvenserne ved præstationssamfundet. Denne tendens er netop, at det 

kan være psykisk belastende for individet og herunder den arbejdsløse at være en del af 

præstationssamfundet, fordi individet hele tiden skal præstere i alle de sammenhænge det 

indgår i. Man er så at sige ‘kaptajn på eget skib’ og det er blandt andet her 

individualiseringen kommer til udtryk. Dog giver flertallet af informanterne selv og 

uafhængigt af hinanden udtryk for, at det nogle gange kan være en udfordring at komme ud 

af sengen om morgenen, fordi man ikke har “lyst til at gå ud og tackle verden”, som 

forventer at de skal præstere (Bilag 2:36). 

 

Opsummerende har det vist sig at de arbejdsløse sidestiller meningsfuldt indhold i hverdagen 

med at have et arbejde. For dem er det vigtigt, at de foretager sig noget der giver mening, og 

hvis dette ikke gør sig gældende, kan det som konsekvens føre til personlig meningsløshed 
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for individet. Måden de håndterer denne fare for personlig meningsløshed er at forsøge at 

bevare optimismen omkring deres situation. Det bliver endvidere tydeligt, at deltagerne 

oplever selvarbejde og selvrealisering som en afgørende brik for deres fremtidige situation, 

da det efter deres egen mening er nødvendigt at håndtere de problematikker, som står i vejen 

for at nå deres mål. Ifølge vores eksisterende forskning burde selvarbejde efterlade individet 

med en følelse af, at det ikke er godt nok, som det er, men denne opfattelse giver deltagerne 

imidlertid ikke udtryk for at have. Vi stiller os altså undrende over for, hvad det lige præcis er 

FOKUS gør, der betyder at langt de fleste ikke føler selvarbejde som et pres? Under 

interviewet og den deltagende observation oplevede vi, at informanterne føler at underviserne 

har en interesse i dem og at de føler sig hørt. Som deltagerne selv formulerede det under 

deltagende observation: ”De presser på og passer på”. Dette vil blive uddybet senere i 

analysen i afsnittet: ‘Den arbejdsløse i FOKUS’. 

6.6 Den arbejdsløse i FOKUS 

Med henblik på at besvare den sidste del af problemformuleringen har vi spurgt 

informanterne om, hvilken betydning FOKUS har for dem i deres situation.  

Datamaterialet viste overordnet, at FOKUS folkeoplysning har stor betydning for 

deltagernes hverdag og fremtid. Da vi spørger deltagerne om, hvordan de oplever 

fællesskabet i FOKUS, ledes samtalen senere over på, at FOKUS er et trygt miljø at komme i 

og et rart sted at være. Flere af deltagerne fortæller, at de herigennem bliver mere motiverede 

til, at komme videre ud på arbejdsmarkedet. Dog er der én enkelt deltager der er så glad for at 

være i FOKUS, at hun ville ønske hun kunne blive der (Bilag 2:45). De arbejdsløse er 

desuden positivt stemt overfor de andre deltagere, såvel som vejlederne på stedet (Bilag 1:2, 

Bilag 2:2). Deltagerne påpeger selv de fysiske aktiviteter, som FOKUS tilbyder, og fortæller 

at det i mange tilfælde har været én af årsagerne til, at de er på lige netop dette 

aktiveringstilbud. Hertil forklarer de, at det især er yoga og mindfulness, der har optaget 

deres interesse fordi de herigennem er blevet opmærksomme på, hvordan krop og psyke 

hænger sammen. Hansen m.fl. foretog i 2015 et forsøg via Cefu, og evalueringen af dette kan 

sidestilles med dette projekt med henblik på den fremgangsmåde som underviserne i FOKUS 

anvender. I forsøget anvendte man særlige pædagogiske fremgangsmåder, som betød en hel 

del for forsøgspersonernes succes fremadrettet. Ud fra ovenstående pointer hævder vi, at 

underviserne i FOKUS ligeledes har stor betydning for de arbejdsløses udvikling både 

socialt, fagligt og personligt i FOKUS. Deltagerne fortæller selv, hvordan det motiverer dem 
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til prøve kræfter med arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og det vurderes ud fra 

deltagernes samlede udtalelser, at de er meget optimistiske omkring deres fremtid (Bilag 

1:42, Bilag 2:40). Vi vil derfor fremhæve, at denne form for selvarbejde ser ud til at fungere 

og er med til at guide de arbejdsløse i den rigtige retning, som ikke alene er dikteret af 

samfundets krav og forventninger til dem, men hvor de arbejdsløse selv oplever at være 

involveret.  

 

I forbindelse med, hvad der motiverer deltagerne til at komme videre, fortæller vores 

informant Lea at FOKUS giver hende en form for sikkerhedsnet, hvis hun ikke klarer sig 

igennem praktikken, og den støtte giver hende mere mod på at komme ud på 

arbejdsmarkedet. Lone tilføjer hertil, at hun oplever støtten som ”en kærlig hånd i ryggen” 

(Bilag 1:42). En omsorg hun ikke tidligere har mærket i et aktiveringstilbud. Inden Lone kom 

til FOKUS, tilbragte hun to år i et andet aktiveringstilbud, hvor arbejdet var meget 

ensformigt. Hun forklarer, at hun aldrig kom til at forstå, hvorfor hun var der, at hun var 

pinlig berørt over at være der, og at hun til sidst måtte stoppe i tilbuddet fordi hun, ifølge 

hende selv, fik en depression af at være der. Efter sin start i FOKUS mærker Lone at hun 

bliver motiveret til at komme ud på arbejdsmarkedet igen (Bilag 1:11). Da vi første gang var 

ude i FOKUS og deltog i undervisningen, gav deltagerne selv udtryk for at de oplevede 

daghøjskolen anderledes end andre steder, de havde været. De fortalte, at de følte sig hørt og 

lyttet til i FOKUS. Da vi spurgte yderligere ind til, hvordan FOKUS adskiller sig fra andre 

aktiveringstilbud, forklarer én af deltagerne at de andre tilbud er; “til at lukke op og skide i” 

hvor imod en anden deltager beskriver FOKUS med ordene: “det er ligesom at komme hjem”. 

Allerede under deltagende observation blev vi altså opmærksomme på at deltagerne var 

meget positivt stemte overfor FOKUS, i forhold til andre aktiveringstilbud, de havde haft 

deres hverdag i (jf. 9.3 Feltnoter). 

I forbindelse med diskussionen om indflydelse fortæller en af informanterne, hvordan 

hun oplever at blive mødt med en anden form for forståelse fra FOKUS’ side, fx når hun 

fortæller, at hun ikke kan være med til de fysiske aktiviteter på grund af en fysisk skade. En 

forståelse hun ikke har mødt gennem systemet førhen og som hun sætter meget pris på (Bilag 

2:11). Katja fortæller desuden at hun kommer i FOKUS, fordi hun skal have det bedre med 

sig selv, før hun kan komme videre i uddannelse eller arbejde, og det er noget hun har 

mulighed for at arbejde på derude. Men hun gør opmærksom på at der også er dage, hvor hun 

ikke kommer ud af sin lejlighed, selvom hun elsker at komme i FOKUS. 
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Deltagernes udtalelser om hverdagen i FOKUS, bakker altså Cefus undersøgelse fra 2015 op 

i at bestemte pædagogiske fremgangsmåder, kan hjælpe de unge med problemer udover 

ledighed på rette vej mod en almen uddannelse, som kan være det første skridt mod 

arbejdsmarkedet. Det er samtidig bemærkelsesværdigt at deltagerne i denne undersøgelse 

ikke giver udtryk for, at selvarbejde i FOKUS har en negativ konsekvens for dem, hvilket 

netop er det som Pultz, Katznelson og Görlich argumenterer for (jf. 1.2  Stilstand og 

udvikling i et væld af krav og forventninger). Det virker ikke til at informanterne oplever, det 

at skulle arbejde med sig selv, som noget negativt - Tværtimod. Både Pultz, Katznelson og 

Görlich konkluderer, at selvarbejde optræder som en forhindring for unge arbejdsløse mod at 

komme i arbejde, idet de ligefrem resignerer på grund af de mange forventninger om at 

arbejde med sig selv. Dette projekts informanter giver derimod udtryk for at selvarbejde er en 

hård, men givtig nødvendighed på vejen mod uddannelse eller arbejde. Vi fortolker på 

baggrund af dette, at én af forklaringerne på den positive indstilling til selvarbejde, bunder i 

at deltagerne i FOKUS mødes med en form for medbestemmelse over eget liv og over 

hvordan de kommer videre i uddannelse eller arbejde. Fx beskriver Lone, at hun oplever at 

hun har indflydelse på, hvilken retning hun skal gå, og at hendes vejleder er lydhør overfor 

hendes ideer (Bilag 1:12). Også Anni oplever at have indflydelse på sin fremtidige vej mod 

uddannelse. Hun fortæller blandt andet, hvordan FOKUS og især den gruppe hun indgår i, i 

FOKUS, er med til at støtte og forberede hende til at starte i uddannelse. Hun fortæller: 

  

”Jeg skal først være mødestabil, […] Eller jeg skal have sparet de her penge sammen til 

bøger osv. Og hvad kunne jeg tænke mig at uddanne mig til? Jamen så brainstormer ALLE 

og man får hjælp fra alle og så siger din vejleder måske, jamen hvad med lige at prøve en 

praktik indenfor det her? Så kan du lige finde ud af, er det noget? Det er i hvert fald det jeg 

synes jeg oplever, at man har stor indflydelse hernede på, hvad kunne jeg egentlig tænke mig 

at lave ikke?” 

(Bilag 1:16). 

  

Vores informanter oplever altså ikke at der bliver taget beslutninger hen over hovedet på dem 

i FOKUS. Vi mener at det er en vigtig pointe, at deltagerne selv føler, at de er med til at 

træffe valg om fremtiden, idet dette bidrager til en form for anerkendelse af dem som 

individer, og at de ikke blot føler sig som en brik, der skal videre i spillet. På denne måde 

hjælpes deltagerne i FOKUS til at realisere sig selv. Honneths begreb om anerkendelse bliver 

i denne sammenhæng relevant, da deltagerne opnår anerkendelse fra den retslige sfære via 
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FOKUS, fordi de oplever selvbestemmelse, som er med til at styrke deres selvrespekt (jf. 2.2 

Anerkendelse og selvrealisering). Denne anerkendelse står i stærk kontrast, til nogle af 

deltagernes tidligere erfaringer med samfundets andre aktiveringstilbud, hvor vi fortolker 

empirien således, at de ikke oplever at føle sig anerkendte og respekterede i denne sfære, da 

deltagerne ikke havde en oplevelse af indflydelse eller selvbestemmelse over deres situation. 

Eksempler på dette i empirien er, at de ikke forstod meningen med deres tidligere 

aktiveringstilbud, at de ikke havde indflydelse på, hvilket tilbud de skulle være i, eller 

generelt oplevede at de blev modarbejdet fra systemets side (Bilag 1:35, Bilag 2:13). 

 

I forbindelse med at vi spørger deltagerne om, hvem der i sidste ende har ansvaret for, at de 

kommer i arbejde, nævnes der et eksempel på, at FOKUS har givet dem forskellige redskaber 

til at arbejde med dem selv og deres vej mod arbejde og uddannelse. Det kan være helt basale 

ting i hverdagen, som at finde ud af, hvorfor man har ondt i maven inden et møde, hvordan 

man håndterer tankemylder eller bevidstheden omkring, hvorfor man føler sig stresset. Som 

deltagerne selv udtaler, så er fokusset på ”det hele menneske” hele konceptet i FOKUS 

folkeoplysning (Bilag 1:34). Efter at alle interviewspørgsmålene var stillet, spurgte vi 

yderligere ind til om informanterne føler, at de bliver mødt med en anden forståelse i 

FOKUS, end andre steder i systemet, da det er dette indtryk de har givet os. Hertil svarer de: 

  

Katja: Ja, det tror jeg.  

(Der høres enighed i gruppen)  

Lise: Der bliver ikke sat spørgsmålstegn, ved den du er.  

Katja: Nej fordi man ved også, at er man her, så har man højst sandsynligt et… 

Lise: Jaaa. Ja. Et eller andet. Whatever, det nu er.  

Pernille: Det er dejligt at kunne sige til nogle, at man har det skidt, uden at blive nedgjort, 

fordi man har det skidt. 

Katja: Og hvor man også kan få lidt medfølelse, hvis der er nogle der kan genkende nogle af 

de ting, altså. Så har man et fællesskab omkring det, et eller andet sted.  

Pernille: Man har det skidt nok i forvejen, og så er det som om, at den der udenfor-verden 

den hjælper til, at man får det endnu værre, men herinde der er det sådan..  

Katja: Der er trygt. 

Pernille: Det er trygt, ja. Og du har lov til at have det skidt, og det er fint. Og det skal bare, 

du skal bare vide, at det er trygt. 

Katja: Mmh. Ja.  
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Camilla: Ja.  

(Bilag 2:44). 

 

Med afsæt i ovenstående samtale mellem informanterne, vil vi gerne påpege, at det betyder 

meget for de arbejdsløse at blive anerkendt som menneske, fremfor at arbejdsløsheden bliver 

hele deres identitet. Desuden er det i analyseafsnittet om retorikker blevet diskuteret, hvordan 

vores informanter oplever at blive mødt med negative retorikker om det at være arbejdsløs 

(jf. 6.3 Fordomme og samfundsretorikker). I dette tilfælde oplever de derimod, at 

arbejdsløshed og de ting der knytter sig til dette, i FOKUS anses som værende legitimt og 

acceptabelt. Camilla beskriver metaforisk sin tidligere oplevelse med kontanthjælpssystemet, 

som kvæg, der skal læsses ind i lastbiler, hvor kvægene illustrerer de arbejdsløse (Bilag 

2:13). Dette hænger sammen med, at de arbejdsløse sidder tilbage med en følelse af, at der i 

højere grad inden for systemet, bliver taget højde for, hvilken beslutning der er bedst for 

samfundet mere end hvilken beslutning, der er bedst for den arbejdsløse selv. Lone oplevede, 

da hun var tilknyttet et tidligere aktiveringstilbud på en arbejdsplads, at hun blandt andet fik 

kritik for, at hun var langsom til de pålagte arbejdsopgaver (Bilag 1:11, 36). Dette tolker vi 

med udgangspunkt i Honneths begreb om anerkendelsessfærer, at Lone oplevede manglende 

anerkendelse for sin arbejdsindsats i den solidariske sfære. Der er ikke nødvendigvis tale om 

en krænkelse i dette tilfælde, men en  krænkelse inden for Honneths tre sfærer kan medføre at 

individet mister det positive forhold til sig selv, hvilket betyder at individet vil opleve 

manglende selvtillid og selvværd. Egenskaber der er grundlæggende for at individet kan 

udvikle sig (jf. 2.2 Anerkendelse og selvrealisering). For at opnå anerkendelse i den 

solidariske sfære, skal individet føle at dets indsats i gruppen bidrager positivt. Alt dette kan 

føre til at den arbejdsløse bliver mere sårbar, hvilket Görlich og Pultz støtter op om.  

 

Under deltagende observation blev vi opmærksomme på at deltagerne er meget interesseret i 

hinanden, også privat. De spørger ind til hinanden og lader hinanden vide, at det er bemærket, 

hvis nogle af deltagerne ikke har været til stede. Desuden er oplevede vi at deltagerne er gode 

til at støtte og rose hinanden og er generelt meget forstående overfor hinandens udfordringer. 

Vi fornemmede altså en meget venskabelig og nærværende stemning da vi besøgte FOKUS.  

Allerede i starten af interviewet, fortæller Signe ud fra sin tankeboble, at hun oplever et andet 

fællesskab blandt deltagerne i FOKUS. Et fællesskab hun ikke mener, man på samme måde 

har på sin arbejdsplads eller i uddannelse. Anni bakker op om dette og fortæller, at hun aldrig 

før har følt, at hun passede ind i diverse uddannelsesmæssige arenaer, men i FOKUS føler 
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hun sig godt tilpas og at hun har fået nogle gode relationer derigennem (Bilag 1:3). Signe 

kommer senere i interviewet med sit bud på, hvorfor fællesskabet i FOKUS opleves så godt: 

“[...] der er jo ikke nogle der dømmer nogen på nogle punkter“ (Bilag 1:40). Hun fortsætter 

og beskriver, hvordan man har mulighed for at være sig selv på daghøjskolen. Efter denne 

udtalelse blev deltagerne spurgt ind til, hvorfor de mener, at de ikke bliver mødt af fordomme 

i FOKUS. Hertil svarer de: 

 

Signe: jeg tror det er fordi vi er så forskellige. 

Lone: jeg tror det er forståelsen for, at alle har måske noget med i bagagen, altså alle 

Signe: jaer! 

Lone: at man er forskellige og det er der forståelse for her [...] men jeg ved bare at, eller det 

føles i hvert fald som om at, det her sted er der plads til at være den man er, fordi folk har 

forståelse for, at der kan være ting, og så også med at vi er fælles om ikke at være på 

arbejdsmarkedet fx. Jeg tror det er det. 

Signe: det kan godt være. 

Lea: men et fællesskab, det er netop det med at vi er sammen her om at have noget med i 

bagagen, der gør at vi er her. 

(Bilag 1:41). 

 

Lone uddyber dette yderligere og fortæller, at der førhen var flere deltagere tilknyttet 

FOKUS, og der var desuden et rigtig godt fællesskab dernede. Hun fortæller at mange efter 

undervisningen blev på FOKUS for at være sammen, eller at flere mødtes dernede om 

søndagen for at træne og spille spil, selvom de havde fri. I forlængelse af Lones forklaring, 

nævner Signe, at deltagerne tidligere lavede noget fælles sammen hver dag i deres fritid 

(Bilag 1:39-40). Deltagerne tegner et nostalgisk billede af det fællesskab, der tidligere var i 

FOKUS, mens der var flere deltagere knyttet hertil, men som det desuden kommer til udtryk, 

er de også positive over for det fællesskab de indgår i på nuværende tidspunkt. Sagen er den, 

at der hele tiden er stor udskiftning i grupperne i FOKUS, og allerede fra dagen, hvor vi 

lavede deltagende observation til interview-dagen var der en deltager, som var kommet i 

praktik. Empirien peger altså på at fællesskabet blandt deltagerne i FOKUS er af stor 

betydning for dem. Vi fortolker disse udsagn, som værende tegn på en slags erstatning for det 

fællesskab folk i beskæftigelse får via deres arbejde. Gennem arbejdet og den tilhørende 

solidariske interaktion, opnår individet nemlig ifølge Honneth, at blive anerkendt for sit 

specifikke bidrag til gruppen, samt en følelse af værdsættelse og gruppesolidaritet (jf. 2.2 
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Anerkendelse og selvrealisering). Fællesskabet i FOKUS minder på visse punkter om den 

form for anerkendelse som individet får gennem sit arbejde. Men i og med at arbejdet er en 

stor del af danskernes identitet, er det derfor også hovedsageligt herigennem vi får solidarisk 

anerkendelse (jf. 2.2 Anerkendelse og selvrealisering). Derfor fortolker vi det således, at 

informanterne i et vist omfang oplever mangel på anerkendelse, fordi deres bidrag i FOKUS 

ikke er helt det samme, som et bidrag til arbejdsmarkedet. Dette handler, som de selv og 

psykologen Baldursson giver udtryk for, om at man først oprigtigt føler sig som en borger i 

samfundet, når man føler at man bidrager til det. Dermed ikke sagt, at de arbejdsløse i 

FOKUS ikke høster anerkendelse gennem den solidariske sfære, men det er på anden vis. 

Gennem FOKUS møder deltagerne andre mennesker, der står i samme situation og 

samfundsmæssige position som dem selv. De knytter ord som forståelse og åbenhed, til det 

fællesskab de indgår i, i FOKUS, og kalder det for et “hyggehjem” (Bilag 2:45). Individet på 

arbejdsmarkedet opnår anerkendelse gennem faglige kompetencer og engagement, men 

individet i FOKUS oplever anerkendelse fra gruppen for dets positive udvikling og ved 

opnåelsen af tilrettelagte mål. Derfor fortolkes det således at gruppesolidariteten i FOKUS, på 

sin vis opvejer den form for anerkendelse, som deltagerne ikke opnår gennem et arbejde. 

Derudover peger empirien på, at den form for gruppesolidaritet, der er i FOKUS, er ganske 

velegnet til de arbejdsløses situation, hvilket tydeligt illustreres i Camillas udtalelse i 

nedenstående. Selvom de arbejdsløse giver udtryk for at de har det godt i det fællesskab, der 

er i FOKUS, er der altså et fællesskab de hellere vil være en del af nemlig det arbejdsmæssige 

fællesskab eller som deltagerne selv kalder for ‘den virkelige verden’ (Bilag 1:4). 

Forklaringen kan muligvis findes i Baldurssons argumentation omkring danskerne og deres 

forhold til arbejde. 

 

Under interviewene bliver deltagerne spurgt ind til, om de mener at opnå en personlig eller 

social udvikling i FOKUS. Her beskriver Camilla og Pernille den form for forståelse, støtte 

og motivation det sociale i FOKUS giver dem. De fortæller: 

  

Camilla: […] At det sådan er forskellige mennesker, med forskellige standpunkter i livet, 

hvor vi egentlig kan samles om nogle ting og har forståelse for hinanden. Jeg er ikke sikker 

på, at den der den kan tages med på en arbejdsplads, den samme åbenhed og umiddelbarhed. 

Men lige herovre der er det rigtig godt til at få styrket ens basis kunnen, synes jeg. Socialt 

set. Og personligt der udvikler jeg mig bare af at snakke med andre mennesker, altså det har 

jeg brug for. […] 
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Pernille: Det kan jeg også meget genkende det der, når man har det skidt, man lukker sig 

meget inde, altså det er nemmere at sige til sig selv: jamen det er sværere at snakke med 

andre mennesker, så hvis jeg holder mig bare til mig selv, så er det ikke så slemt i 

virkeligheden. Det er godt det der med at komme ud, at der er andre mennesker i verden, der 

er andre mennesker, der også har det slemt, så man er ikke alene i det. Og så det synes jeg, 

det giver mig mere livsoptimisme, som vi har snakket om før. At jeg er ikke den eneste i hele 

verden der har det slemt [...] så jeg kan vist også komme videre på et tidspunkt  

(Bilag 2:39). 

 

Anerkendelse gennem interaktion kan spille sammen med Görlichs forskningsresultater, idet 

hun finder frem til, at sociale fællesskaber og aktiviteter er med til at udvikle den unge. Hun 

argumenterer for, at fællesskabet har stor betydning for de unge, da det er her de finder støtte 

og bliver motiveret til at starte uddannelse. Uden et socialt fællesskab kan de unge 

arbejdsløse opleve at blive isoleret fra samfundet (jf. 1.3 Individualiseringens konsekvenser 

og fællesskabets betydning). Vi kunne desuden tydeligt se og høre under deltagende 

observation, at deltagerne var vant til at snakke om deres situation som arbejdsløse. De 

udviste en stor villighed og lyst til at dele. Desuden observerede vi, at deltagerne spurgte ind 

til hinanden og virkede oprigtigt bekymrede og interesserede for, hvordan de andre deltagere 

havde det. Under den deltagende observation fortalte de: “Vi har allesammen noget tilfælles, 

selvom vi er forskellige” hvortil en anden svarede: “Vi har alle sammen trådt i den samme 

lort”, hvilket vi, i kraft af vores tilstedeværelse, tolkede som et selvironisk og humoristisk 

billede på, hvordan deltageren oplevede deres situation (jf. 9.3 Feltnoter). Denne iagttagelse 

illustrerer en stærk gruppesolidaritet, da informanten beskriver, hvordan de alle sammen har 

gennemgået det samme. Vi tolker desuden den sidste udtalelse således, at arbejdsløshed kan 

sammenlignes med, at træde i en “lort”, hvilket må betyde at deltagerne ser sig selv og deres 

situation på denne ekstremt nedladende måde. 

 

Med afsæt i ovenstående udtalelser og beskrivelser, mener vi, at der er belæg for at FOKUS 

folkeoplysning har en helt central betydning for de arbejdsløse, der har deres hverdag på 

daghøjskolen. I FOKUS oplever informanterne at blive mødt med en form for anerkendelse 

og forståelse, de ikke møder andre steder i samfundet. Samtidig gør underviserne også 

opmærksom på at man ikke kan leve i en evig lykkelig boble, der er dårlige dage og det skal 

der være plads til (Bilag 1:39). Dette bunder måske i, at FOKUS fokuserer på det enkelte 



!

! 76!!

individ, og forsøger at skræddersy en individuel vej mod beskæftigelse (jf. 1. Indledning). 

Denne fremgangsmåde illustrerer den individualiserede tilgang til individet. Dette giver de 

arbejdsløse en oplevelse af, at de selv er med til at bestemme, hvilke valg der træffes for 

deres fremtid. Deltagerne giver udtryk for, at FOKUS er et trygt og rart miljø at befinde sig i, 

hvor vejledernes krav og forventninger til deltagerne i FOKUS, står i stor kontrast til de krav 

og forventninger samfundet har. FOKUS kommer dermed til at fremstå som et skjold mod 

samfundets forventninger og fordomme, fordi disse håndteres helt anderledes end uden for 

FOKUS-regi. Men derfor kan de arbejdsløse stadig ikke fuldt ud skærme sig mod den 

fordømmelse, der ligger i det vestlige samfund. Fællesskabet i FOKUS er også af stor 

betydning, fordi deltagerne oplever en stærk gruppesolidaritet og accepterer og støtter 

hinanden (jf. 6.3 Fordomme og samfundsretorikker). På trods af dette, er der enighed blandt 

deltagerne om, at de ikke kan og vil blive i FOKUS fremadrettet (Bilag 1:41-43, Bilag 2:45). 

De er nemlig opsatte på at komme videre ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og ser 

samtidig FOKUS som en del af vejen mod målet, som er at komme i beskæftigelse. 

 

7. Konklusion 

Gennem dette projekt har vi fundet ud af, at vi i vesten lever i et neoliberalistisk samfund, 

hvor der stilles store krav til individet, og hvor der er høje forventninger til, at individet selv 

skal præstere og være i konstant udvikling. Her er konkurrence gennem arbejdet et centralt 

element, da det er herigennem, vi har mulighed for at ændre vores position i det vestlige 

samfund. Med denne samfundsviden, forsøgte vi at belyse hvordan arbejdsløse forholder sig 

til deres situation. Projektets empiri er indsamlet kvalitativt via deltagende observation og 

fokusgruppeinterviews. Den deltagende observation gav os et indblik i de arbejdsløses 

hverdag og en forståelse herfor, som vi ikke havde inden. Det var blandt andet her, vi fik 

revideret vores forforståelse om de personer, vi skulle interviewe og blev klar over, at denne 

gruppe kæmper med fysiske og psykiske problemer udover ledighed. Gennem den 

fortolkende proces øgede vi vores forståelse for feltet gennem to fokusgruppeinterviews, som 

vi mener var fordelagtige at anvende, til netop denne samfundsgruppe, da emnet 

arbejdsløshed kan være følsomt at berøre. 

Vi vil i nedenstående afsnit argumentere for, hvad inspirationen fra Giddens’ aktør-

strukturperspektiv har bidraget med i forhold til resultaterne. Giddens’ måde at forstå aktør-

struktur niveauet på, stemmer overens med hermeneutikkens måde at anskue del og helhed 
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på, hvor delene er nødvendige for at forstå helheden og omvendt. Vores valg af teorier har 

været altafgørende for 1. at danne en forståelse af det senmoderne samfund og dets tilhørende 

elementer af præstation og acceleration. 2. Derudover har teorierne givet et bud på nogle af 

de følelsesmæssige konsekvenser, som dette samfund medfører. Teorierne er benyttet som et 

fortolkende element i forståelsen af vores empiri. 

Tankegangen med del og helhed, danner desuden fundamentet for, hvordan vi er gået til 

undersøgelsen, der her danner en vekselvirkning mellem induktion og deduktion. Via det 

induktive element har vi belyst aktør-perspektivet, som vi også anser som en del af helheden. 

Gennem det deduktive element har vi belyst strukturperspektivet, som vi anser som helheden 

og den samfundsmæssige kontekst. Vi har valgt at analysere i tråd med hermeneutikkens 

principper, som netop giver plads til en vekselvirkning mellem del og helhed. Alle disse 

metodiske valg har den betydning, at vi ser mennesket som aktører der kan påvirke 

strukturen, men omvendt påvirker strukturen også individet. 

 

Det er på baggrund af projektets resultater ikke muligt at udlede statistisk generaliserbar 

viden om arbejdsløse. Her er i højere grad tale om en analytisk generaliserbarhed, hvor vi kan 

udlede en fyldig og detaljeret konklusion om kvalitative aspekter af fænomenet 

arbejdsløshed, bakket op af teoretiske begreber og eksisterende forskning. Dette projekt giver 

de arbejdsløse mulighed for at fortælle deres oplevelse af arbejdsløshed, hvilket er et 

modstykke til de herskende samfundsretorikker, der ellers er baseret på andres holdninger. 

Med udgangspunkt i den hermeneutiske ontologi argumenterer vi for, at de arbejdsløses 

fortolkninger af verden er betydningsfulde for projektet, fordi vi anser deres tolkninger som 

værdifulde, for forståelsen af det samfund de befinder sig i. Indenfor hermeneutikken hersker 

der en risiko for fortolkningspluralisme, i og med, at vi ikke med sikkerhed kan konkludere at 

vores fortolkninger er mere valide end andre fortolkninger. Hvilket betyder at vi ikke hævder 

at have fundet en absolut sandhed, men derimod at have produceret kumulativ viden på 

området, der bidrager til en endnu bedre forståelse af feltet end tidligere. 

 

Vi kan ud fra projektets analyse konkludere, at deltagerne i FOKUS deler mange af de 

samme oplevelser og måder at håndtere dét, at være udenfor arbejdsmarkedet på. Deltagerne 

oplever at møde mange krav og forventninger fra samfundets side, og forholder sig generelt 

ret kritiske og skeptiske over for disse.  

Vi kan konkludere, at deltagerne står overfor et paradoks i forhold til både at opleve 

stilstand og progression i processen mod beskæftigelse. Dette fordi de arbejdsløse har 
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internaliseret samfundets forventninger om at skulle have et job hurtigst muligt, samt at de 

oplever at skulle være i konstant udvikling. På den anden side oplever de at de mange krav og 

forventninger er årsag til at de resignerer, og samtidig er den arbejdsløse, grundet særlige 

livsvilkår, også sin egen bremse i jagten på at få et job. 

Vi konkluderer, at de arbejdsløse møder adskillige fordomme og negative 

samfundsretorikker, hvilket bidrager til, at det at være arbejdsløs opleves som nedværdigende 

og skamfuldt. Deltagerne er på den ene side med til at opretholde de negative fordomme og 

retorikker, de bliver mødt af, da de har internaliseret disse fordomme. Men på den anden side 

håndterer de fordommene ved at forsøge at forsvare deres position. Her ser vi hvordan 

strukturer påvirker aktørerne gennem internalisering. Selvom de arbejdsløse fortæller, 

hvordan de forsvarer sig mod fordommene, så er disse påvirkninger uundgåelige. 

Deltagerne oplever fordomme selv fra familie og venner, og derfor kan vi pege på, at 

de som arbejdsløse oplever manglende anerkendelse i den private sfære. De arbejdsløse står 

altså i en situation, som opleves kaotisk og svær at håndtere, fordi de er oppe imod større 

kræfter. På trods af samfundets negative fordomme og retorikker, kan vi konkludere, at de 

arbejdsløse har et oprigtigt ønske om at komme i arbejde. 

 Med hensyn til manglende anerkendelse fandt vi frem til, at dette er noget mange af 

de arbejdsløse oplever i deres møde med systemet. I den retslige sfære oplever deltagerne 

mangel på respekt og anerkendelse, blandt andet på grund af manglende indflydelse og 

medbestemmelse over egen situation. Deltagerne føler sig ikke hørt eller forstået af systemet, 

hvilket bidrager til håndteringer, som bærer præg af løgne og mistillid. Analysen peger på, at 

samarbejdet mellem arbejdsløse og systemet kan give deltagerne en oplevelse af fysisk 

ubehag og en følelse af at blive sat i en kasse. Alt i alt kan vi konkludere, at mange 

arbejdsløse ikke oplever den samme frihed som folk i beskæftigelse, fordi de har det svært i 

institutionelle rammer, der ikke lader plads til at realisere idealet om individualisering. 

 Det har vist sig, at flere af de arbejdsløse på sin vis har stiftet bekendtskab med 

personlig meningsløshed, og at det derfor er vigtigt for deltagerne at finde noget indhold i 

hverdagen, der giver mening for dem. Deltagerne forsøger at håndtere personlig 

meningsløshed ved at være optimistiske omkring deres situation. Meningen med livet 

forsøger de at finde gennem selvarbejde og selvrealisering, som de anser som en nødvendig 

proces for at komme ud på arbejdsmarkedet. 

 

Ud fra besvarelsen af sidste del af problemformuleringen vedrørende, hvilken betydning 

FOKUS Folkeoplysning har for de arbejdsløse, kan vi konkludere, at daghøjskolen har stor 
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betydning. Dette konkluderes på baggrund af deltagernes meget positive udtalelser om, at 

FOKUS giver dem mulighed for at realisere deres mål om at komme i arbejde. Ifølge 

deltagerne har de mulighed for medbestemmelse og indflydelse i FOKUS, hvilket gør at de 

oplever at blive mødt som ‘det hele menneske’ og ikke kun som arbejdsløs. Vi mener 

desuden, at fællesskabet i FOKUS er medvirkende til at deltagerne oplever anerkendelse fra 

den solidariske sfære og styrker gruppesolidariteten, hvilket er med til at udvikle den enkeltes 

selvværdsættelse. Ud fra flere forskellige faktorer kan vi altså konkludere at FOKUS 

Folkeoplysning har en positiv effekt og afgørende betydning for de arbejdsløse. 

 

Undersøgelsens resultater har skabt en interesse for de beskæftigedes egne holdninger til 

arbejdsløshed, da dette projekt kun forholder sig til de arbejdsløses perspektiv på hvordan 

andre ser på dem. Dette kunne undersøges kvantitativt såvel som kvalitativt i nye 

forskningsspørgsmål vedrørende samfundsretorikker om arbejdsløshed. Dermed kunne vi 

forøge, samt revidere forståelsen for feltet yderligere. 
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9. Bilag  

9.1 Interviewguide: 
!

1.! Præsentation:  
Til at begynde med vil vi gerne byde jer velkommen. Jeg hedder ___ og hun hedder 
___. Til dem af jer der ikke ved det, er vi i gang med at skrive vores bachelorprojekt 
omhandlende arbejdsløse og de krav og forventninger de møder i hverdagen. Vi synes 
at det her emne er interessant fordi der eksisterer mange forskellige holdninger og 
meninger omkring det at være arbejdsløs, derfor vil vi gerne høre det fra jer, som ved 
det allerbedst fremfor at høre om det fra artikler og andre medier. Derfor har vi 
udformet nogle spørgsmål på baggrund af det kursus vi deltog i sammen med jer.  

 
 Interviewet kommer cirka til at vare 2 timer og der er indlagt en pause halvvejs. 
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Den første del handler mere generelt om jeres situation. Den anden halvdel handler 
om den rolle, FOKUS spiller for jer. Vi har udformet nogle spørgsmål på baggrund af 
det kursus vi deltog i. Jeres svar vil blive optaget på diktafoner og jeres udtalelser vil 
hele vejen igennem være anonyme. Min makker her vil skrive lidt noter undervejs, og 
jeg vil forsøge at styre interviewet.  

!
Vi vil lige gøre opmærksom på, at vi ikke forsøger at lave en tilfredshedsundersøgelse 
af FOKUS. Det er derimod JERES FORSKELLIGE fortællinger og synspunkter, som 
skal være i fokus. Det er nemlig jer der er eksperter på det her område. Det er vigtigt 
at I ikke holder jer tilbage, hvis I sidder og har andre synspunkter end resten af 
gruppen. Det er kun interessant at få alle vinkler med. 
 I er meget velkomne til at tale på skift, men vi skal selvfølgelig forsøge at undgå, at 
der bliver talt i munden på hinanden.  
Vi håber meget at I vil være deltagende og fortælle om jeres erfaringer, men der vil 
måske blive behov for at vi leder interviewet videre, da interviewet skal overholde en 
tidsramme. 

!
 I skal bare servicere jer selv med sodavand, kaffe og kage. 
 Er der nogle der har spørgsmål inden vi går i gang?  
  

Vil I starte med kort at præsentere jer selv med navn, alder, antal år uden for 
arbejdsmarkedet og til sidst hvorfor I er i FOKUS. 

!
2.! Indledende opgave: 

Først vil vi gerne have jer til at bruge et par minutter på at skrive nogle stikord ned 
om, hvad I tænker når vi siger; “uddannelse og arbejde”? Husk navn på sedlerne. 
(Stikordene skrives ned på papir).  
Hvis I har lyst, vil jeg meget gerne skrive nogle af jeres stikord op på tavlen, hvor I 
knytter en kommentar til hvorfor I har valgt de ord.  
 
 

3.! Muligheder og begrænsninger i forhold til uddannelse og arbejde 
Nu vil vi gerne snakke om hvilke muligheder og begrænsninger I oplever i forhold til 
uddannelse og arbejde.  

 
•! Hvordan påvirker det jer at stå udenfor arbejdsmarkedet? 
•! Føler I at I har indflydelse på de valg der skal træffes ift. den situation I er i?  
•! Har I tillid til systemet?.  

 
4.! Krav og forventninger 

Nu vil vi gerne tale om krav og forventninger i forhold til det at være arbejdsløs. 
!

•! Har I en oplevelse af at der er krav og forventninger til jer?  
•! Kan I nævne en konkret situation hvor nogle havde forventninger eller krav til jer? 
•! Kan andre folks forventninger til jer motivere eller demotivere jer?  

(ift. at finde job/uddannelse?) 
•! Hvad tænker I om alle de valgmuligheder der er ift. arbejde og uddannelse?  
•! Hvilke forventninger har I til fremtiden?  
•! Hvilke forventninger har I til systemet, når det handler om jeres fremtid? 
•! Hvordan oplever I, at folk ser på arbejdsløse? 
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•! Hvilke følelser knytter i til det at være arbejdsløse? 
•! Hvorfor tror I at flere og flere føler sig udsatte i dagens Danmark?  
•! I dagens Danmark hører vi ofte at ift. arbejdsmarkedet, vi skal være omstillingsparate, 

fleksible, initiativrige, motiverede. Hvad er jeres holdning til det menneskesyn?  
 

5.! Mening 
Nu har vi hørt jeres tanker omkring de krav og forventninger I oplever der kan være 
til jer, herefter vil vi gerne spørge jer om “Hvad I tænker når vi siger: mening og 
indhold i hverdagen?”  

!
•! Hvad tænker I når vi siger: livsoptimisme?  

 
 

P A U S E 
 

!
6.! Hverdagen i FOKUS 

Nu begynder spørgsmålene som handler mere om, hvilken rolle FOKUS spiller for jer 
og jeres tanker om fremtiden.  
 

•! Hvilke drømme har I for fremtiden og har de ændret sig med tiden? 
•! Hvordan mener I at FOKUS kan være med til at I opnår jeres drømme? 
•! Hvem mener I har ansvaret for at I kommer i arbejde eller uddannelse?  

 
 

7.! Personlig udvikling 
Nu skal vi tale lidt om, hvordan I arbejder med jeres personlige kompetencer i 
FOKUS.  
 

•! Oplever I en personlig eller social udvikling gennem kurserne i FOKUS? 
•! Føler I at det har været nødvendigt at ændre på jer selv for at kunne få et arbejde? 

eller hvad?  
 

8.! Fællesskab 
Det sidste emne er fællesskab. Her vil vi gerne høre om jeres oplevelser af 
fællesskabet i FOKUS. 
 

•! Hvordan oplever I det at være i FOKUS? 
•! Hvordan er fællesskabet her i FOKUS? Og hvad betyder det for jer?  
•! Er FOKUS så godt, at I har mere lyst til at fortsætte her, end at skulle ud på 

arbejdsmarkedet eller i uddannelse? 
 

9.! Afslutning 
 Nu er vi kommet igennem alle spørgsmålene, så her til sidst vil vi bare høre om:  

•! Er der noget I gerne vil tilføje her til sidst?  
  
 Tak fordi I ville være med!  
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!

9.2 Observationsguide:!
Formålet med at lave deltagende observation er at vi forsøger at få en grundlæggende/bredere 
forståelse for feltet, samt at få idéer til hvad vi kan spørge om i fokusgruppeinterviewet. Vi 
vil bruge den empiri vi når frem til, og tage det med os videre ind i udformningen af 
interviewguiden og til at få et deskriptivt billede af emnet arbejdsløshed. 
Vi vil ikke sidde med skriveblokke og kuglepen, da det skaber en større distance mellem “os” 
og “dem”. Det betyder dog, at vores noter er skrevet umiddelbart efter undervisningen og 
dermed er der problemer med hukommelse og retrospektiv. Vi kan dermed heller ikke citere 
præcist hvad der er blevet sagt, men enkelte vendinger og vigtige begreber vil blive skrevet 
ned efter undervisningen. 
Vi vil forsøge at forholde os åbne til feltet, og bemærke om vi bliver bekræftet i vores 
fordomme eller om vore fordomme blive jævnet med jorden. 
Vi vil forsøge at reducere den polarisering, som man kan frygte der opstår, når vi kommer 
“udefra” og vil observere dem. Det gør vi fx ved at deltage i deres aktiviteter på lige fod med 
dem. 
 

9.3 Feltnoter indsamlet 15/3-2018!
 
De første tanker: 

•! Folk er involverede og interesserede i hinanden. Spørger ind til hinanden og 
bemærker hvis folk ikke har været mødt op eller lign. En familiær/venskabelig/ 
nærværende stemning. 

•! Bemærkede at flere fortalte at de var tidligere misbrugere og havde modtaget 
behandling for dette.  

•! Der sad kun én i rummet da vi kom ind og vi blev bange for, om hun mon ville være 
den eneste der dukkede op? De sidste 7 kom for sent. (Et sted mellem 5 minutters 
forsinkelse og 2 timer, hende der kom 2 timer for sent havde en lægeaftale) 

 
I løbet af undervisningen: 

•! Tid til at uddybe det man har at sige. 
•! Gruppearbejde → vi blev inddelt i grupper, hvor vi selv måtte deltage. 
•! Vi blev taget rigtig godt imod. 
•! Deltagerne var gode til at åbne op omkring deres situation og dele det med os selvom 

de ikke havde mødt os før. Selv delte vi ikke lige så dybe ting om os selv, som de 
gjorde.  

•! Ligegyldighed → flere deltagere fortalte om denne oplevelse  
•! Folk afbryder ikke hinanden når de taler og der er en meget flydende gruppedynamik.  
•! Der var en nærhed i gruppen. Selvom det var tilladt at gå midt i det hele, var der en 

kun enkelt der benyttede det, da han kæmpede med andre ting. 
•! Det kom på tale at der var meget forskellige aldersgrupper. “Vi har allesammen noget 

tilfælles, selvom vi er forskellige” “Ja, vi har jo allesammen trådt i den samme lort”. 
•! De fleste af deltagerne fortalte at de havde været i tidligere aktiveringstilbud, som var 

“til at lukke op at skide i” Vi spørger dem alle hvad forskellen er på de tidligere tilbud 
og FOKUS. De nævner at det er “ligesom at komme hjem” når man er i FOKUS. De 
føler at de bliver hørt/lyttet til i FOKUS. 
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•! Vi arbejdede med hvilke kerneværdier vi havde. Skulle alle vælge tre forskellige 
værdier, der beskrev os. Her var loyalitet en værdi, der gik igen hos mange af 
deltagerne. Deltagerne var meget overraskede over, at vi alle sammen til dels havde 
valgt lignende kerneværdier på trods af helt forskellige baggrundshistorier. 

•! I et af grupperummene, hvor vi skulle tale om kerneværdier siger Lea, at hun føler at 
der er en vis respekt og tolerance over for alle i gruppen. Her drager hun os ind som 
eksempel og siger, at selvom vi er studerende, så føler hun at vi respekterer deres liv 
og situation. 

•! Flere af deltagerne i FOKUS udtrykte at en vigtig kerneværdi for dem er loyalitet, og 
der blev snakket om hvad det omvendte af dette var. Herunder blev nævnt at det 
handler om at være loyal overfor sig selv. 

•! Fællesskab: Deltagerne er gode til at støtte og rose hinanden. Signe til Anni “Jeg har 
lagt mærke til at du aldrig siger jeg kan ikke. Det sagde du altid i starten” Anni lider 
af en psykisk diagnose og har identificeret sig meget med sin lidelse, men arbejder på 
at hun er noget udover diagnosen. 

•! Det blev tydeligt at deltagerne kæmper med mange andre udfordringer end kun det 
arbejdsmæssige og/eller uddannelsesmæssige. Mistet familiemedlemmer, voldelige 
ekskærester, misbrug, diagnoser. 

•! Oplevede selv at blive påvirket af de følsomme ting der blev talt om/stemningen. (én 
blev rørt, andre sad selv og fortalte mere eller mindre private/personlige ting om en 
selv) 

 
I pausen: 

•! Lise har taget et billede med at sin søn, som hun viser nogle af de andre deltagere. 
Viser igen et familiært forhold, hvor personlige/private ting deles. 

•! I spisepausen sad de ved forskellige borde. Én læste Svend Brinkmanns bog Stå fast. 
To sad sammen ved et lille bord og snakkede og spiste madpakker. 

 
Mødet med undervisere og vejledere efter undervisning: 

•! Ser ingen grund til at vi deltagere i yderligere undervisning. 
•! Positivt indstillet ift vores projekt og åbne overfor alle de vinkler vi har luftet for dem.  
•! Stor gensidig forståelse mellem os og vejlederne. 
•! Søren fortalte om at man nogle gange som fagperson har en kæmpe motivation for at 

hjælpe enkelte deltagere, og kan se deres “vej ud” meget klart og derved prøver at 
hive personen igennem alt det her og hjælpe alt for meget. 

•! Risiko for at folkene i FOKUS bliver for glade og trygge ved FOKUS så de faktisk 
slet ikke har lyst til at få et arbejde → Lise: “Jeg trækker den så længe jeg kan”. 

•! De giver udtryk for at der er plads til at være individuel i deres vej mod 
arbejdsmarkedet/uddannelse, deltager bliver spurgt ind til “Hvad giver mening for 
dig?”, når de starter i Fokus. 

 
 
Nøgleord fra deltagende observation: 

•! Kaffefair 
•! Hjem - Fokus - hjertet med 
•! Fællesskab 
•! Små job med mening 
•! Angst, adhd, misbrug, borderline 
•! Rejse 
•! Det sociale 
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•! “Presser på og passer på” 
•! “Livet skal give mening” 
•! Forskellige aldre → tilfælles 
•! Ligegyldighed fra rådgivere 
•! Rådgiver → op til 3 (sagsbehandler?) 
•! Ikke blive lyttet til/taget seriøst andre steder 
•! Forståelse fra ledelsen i Fokus 
•! Mapper med værdier og opgaver: Fx vasketøj, gøre rent, være positiv 
•! 1 års og 5 års plan 
•! Fejre at man opnår sine mål 
•! Være forbillede for sin datter 
•! Finde job både for samfundets skyld men også sin egen 
•! Manglende overskud? 
•! Det er ok ikke at nå sine mål 
•! Der er en overordnet positiv stemning og holdning på holdet, både blandt ledere og 

deltagere 
•! Indhold i ens hverdag/liv 
•! Komme op af sofaen 
•! Samme værdier (os og deltagerne) 
•! Positive indstillinger på Fokus 
•! Udvikling personligt 
•! “Voksen” 
•! Rejse sig, ikke dvæle 
•! Loyalitet 
•! “Hvad har været relevant for mig ift. mine mål - hvordan kan jeg bruge det til at 

komme videre?” 
•! Deltagerne støtter hinanden meget og lægger mærke til hinandens forandringer 
•! Deltagerne får lov at fylde meget. Underviserne sætter rammerne og deltagerne 

udfylder dem. Små skridt. To skridt frem og et tilbage. 
•! Individuelt, men i fællesskab. 
•! “Vi har allesammen trådt i den samme lort” 
•! Er Fokus så godt at man mister lysten til at finde et job? 

!

  
 


