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Sammanfattning 
Bakgrund 
Den svenska arbetsmarknaden har historiskt sett präglats av låg arbetslöshet och hög 
sysselsättningsgrad, men i samband med ekonomiska nedgångar har traditionen av låg 
arbetslöshet förändrats. Till följd av ökad arbetslöshet ökade kommuners kostnader för bland 
annat socialbidrag, vilket lett till ökat krav på såväl statliga som kommunala 
aktiveringsåtgärder av arbetslösa. Genom att erbjuda arbetsmarknadspolitiska åtgärder vill 
den undersökta kommunen skapa möjligheter för arbetslösa individer att nå egenförsörjning. 

Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka deltagares och ansvarigas upplevelser av de 
arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds inom ramen av kommunal verksamhet. Vidare ämnar 
uppsatsen att försöka förstå arbetsmarknadsåtgärder utifrån faktisk anställningsbarhet, 
anställningsbarhet som diskurs samt utvecklingen av välfärdsstaten. 

Metod  
En kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer har använts för att framställa 
empiriskt material. Urvalet representeras av sju respondenter, varav fyra är ansvariga för 
kommunens arbetsmarknadsåtgärder och tre är eller har varit deltagare i någon av 
kommunens åtgärder.  
Resultat 
Resultatet visar att både deltagare och ansvariga har en samstämmig bild av insatsernas 
utformning och deltagarnas upplevelser av åtgärderna är generellt sett positiva. De ansvariga 
belyser vid flertalet tillfällen vikten av individens egen vilja och ansvar i att delta i åtgärden. 
Vidare ses också motivation som en viktig del i genomförandet av åtgärden. Att målet med 
åtgärden är att uppnå anställningsbarhet är inte direkt uttalat men kännetecken finns för att 
påstå att detta är en viktig del i arbetet arbetsmarknadsenheten genomför. Gällande 
välfärdsstaten och nya liberala inslag, kan vi se att det råder ett ökat ansvarstagande angående 
individens eget ansvar i att skaffa ett arbete. 

Nyckelord: arbetsmarknad, arbetslöshet, anställningsbarhet, välfärdsstat, 
aktiveringsåtgärder, arbetsmarknadsinsatser  



 

Abstract 
Background 
The Swedish labour market has historically been characterized by low unemployment and 
high employment rates but during economic downturns, the tradition of low unemployment 
has changed. As a result of increased unemployment public costs enhanced including social 
assistance, which put increased demands on the government as well as public activation 
programs of the unemployed. By offering labour market programs the investigated 
municipality in this study wants to create opportunities for unemployed individuals to achieve 
self-sufficiency. 
Purpose 
The purpose of this paper is to examine participants' and supervisors' perceptions of the labour 
market measures offered in the studied municipality. Furthermore, the paper intends to try to 
understand the labour market based on employability and welfare states. 
Method 
A qualitative approach in the form of semi-structured interviews was used to produce 
empirical material in this study. Seven respondents, four of which are responsible for the 
public labour market processes, and three are or have been participants in one of the 
municipality's actions. 
Results 
The results show that both participants and managers have a consistent picture of the 
interventions design and participants' perceptions of the measures are generally positive. 
Those responsible highlights on several occasion the importance of the individual's own will 
and responsibility to participate in the action. Further, also seen motivation as an important 
part of the implementation of the action. The objective of the measure is to achieve 
employability is not directly stated, but the characteristics are claiming that this is an 
important part of the social unit performs. Regarding the welfare state and the new liberal 
elements, we can see that there is a greater responsibility regarding individual responsibility 
in providing employment. 

Keywords: labour market, unemployment, employability, welfare state, activation, labour 
market actions  
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1 Inledning 
Sverige har setts som ett framstående land vad gäller låg arbetslöshet och hög 
sysselsättningsgrad. I slutet av 1980-talet låg arbetslösheten på en nivå av två procent, dock 
förde 1990-talens ekonomiska nedgång med sig en ökad arbetslöshet. Till följd av 
lågkonjunkturen kom den statliga arbetsmarknadspolitiken att förändras. Kostnader för 
socialbidrag blev för många kommuner ett stort problem, då antalet bidragstagare ökade 
hastigt. Detta kom att bli grunden för en ökad aktiveringsverksamhet på kommunal nivå och 
aktivering av arbetslösa blev en av huvuduppgifterna för socialtjänstens arbete (Johansson & 
Hornemann Møller 2009:9ff).  

De förändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden har gjort att kommuner tvingats ta större 
ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor parallellt med Arbetsförmedlingens åtgärder för att 
aktivera arbetslösa. Aktivering har blivit ett givet inslag i samhällsdebatter och resonemang 
förs kring varför det faktiskt är viktigt att aktivera arbetslösa och bidragstagare. Ett vanligt 
förekommande argument är att aktiveringsinsatser leder till självförsörjning för de som deltar, 
vilka annars hade levt på försörjningsstöd. En utveckling och ökning av aktiveringsinsatser 
av detta slag genererar positiva effekter för kommuner, genom såväl minskade 
bidragskostnader och att invånare kommer i arbete (Giertz 2009:175ff).  

Många politiker ser aktiveringsinsatser som viktiga då de minskar risken för missbruk av 
arbetslöshetskassor och försörjningsstöd. Det faktum att det finns aktiveringsåtgärder gör det 
mindre attraktivt att vara arbetslös (Giertz 2009:175ff). De aktiverings- och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som erbjuds härstammar till stor del från välfärdsstatens 
uppbyggnad. Den svenska välfärdsstaten kännetecknas av en aktiv arbetsmarknadspolitik där 
individen erbjuds olika typer av välfärdstjänster. Esping-Andersen (1990) menar att det i den 
svenska välfärdsstaten finns stora möjligheter för individen att överleva utan att vara en del 
av arbetsmarknaden. På senare tid har det svenska välfärdssystemet kritiserats på grund av 
ineffektivitet och förändringen av de tidigare kollektivistiska huvuddragen (Ulmestig 
2013:25).  

Ulmestig (2013) lyfter att välfärden blivit för dyr och ineffektiv och de lösningar som tidigare 
var till för att skapa delaktighet och trygghet i samhället, istället har medfört passivitet och 
beroende. Vidare ses välfärdssystemet och byråkratin som ett hot mot den individuella 
friheten. Till följd av denna kritik har politiker anpassat fler samhällsinsatser till individen 
med motivet att välfärden skall bli mer effektiv genom individens egen påverkan och större 
ansvarstagande (Ulmestig 2013:25). Individualiseringen av välfärden gör att tryggheten som 
tidigare garanterades genom välfärden blir mer osäker då den enskilda individen själv får ta 
större ansvar för sin välfärd. Samhällsproblem som arbetslöshet och dålig hälsa förskjuts på 
så sätt till den enskilde individen (Ulmestig 2013:26). 

Folkhälsomyndigheten (2014) lyfter att den psykiska ohälsan ökade under 1990-talet och 
början av 2000-talet. Statistik från tidigare år visar en ökning av sjukskrivningar och 
dödlighet. Orsakerna bakom detta är inte fullt kartlagda, men tänkbart är att den hårdnande 
situationen på arbetsmarknaden samt en ökad individualisering kan ha en inverkan 
(Folkhälsomyndigheten 2014:65). Försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2014) lyfter 
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att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför 
arbetsmarknaden. Det är därför av vikt att följa denna utveckling för att hitta de mekanismer 
som orsakar denna typ av sjukskrivning. Den psykiska ohälsan blir ett samhällsproblem då 
den skapar direkta kostnader för de sociala trygghetssystemen och vården, vidare bidrar den 
psykiska ohälsan till bortfall av betydande arbetskraft. Det är också av vikt att utreda den 
psykiska ohälsan då individer med problematik ofta påverkas av en nedsatt livskvalitet och 
ökad risk för missbruksproblematik, och blir på så sätt beroende av olika välfärdstjänster 
(Försäkringskassan 2014:7).  

1.1 Problemområde 
Konjunkturförändringar och förändrade villkor på den svenska arbetsmarknaden har legat till 
grund för en ändrad arbetsmarknadspolitik. Nyskapande av aktiveringsåtgärder skall reducera 
de kostnader som kommuner tvingats till för bland annat försörjning av socialbidragstagare. 
Det påstås även pågå en förändring från en socialdemokratisk välfärdsregim till en mer 
liberal välfärdsstat i Sverige (Bengtsson & Berglund 2012:32). Detta för med sig att individen 
själv förväntas ta ansvar för sin egen välfärd i större utsträckning.  

Arbetsmarknads- och integrationsenheten vid den västsvenska kommun, som denna uppsats 
tar sin utgångspunkt i, har fokus på att arbeta med individer som är långt ifrån 
arbetsmarknaden för att stötta dem i att nå egenförsörjning. Det gemensamma målet för 
insatserna är att individen skall nå egenförsörjning vare sig det rör sig om sjukersättning från 
Försäkringskassan eller eget lönearbete.  

Om välfärden och det svenska samhället genomgått en stor förändring från den traditionella 
socialdemokratiska välfärdsstaten till en mer liberalt inriktad välfärdsstat, hur påverkar detta 
individen som står utanför arbetsmarknaden? På vilket sätt måste individen själv ta ansvar för 
sin egen välfärd och hur kan arbetsmarknadsåtgärderna som kommuner bedriver förstås 
utifrån individualiseringen av välfärdsstaten?  

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka deltagares och ansvarigas upplevelser av de 
arbetsmarknadsåtgärder som erbjuds inom ramen av kommunal verksamhet. Vidare ämnar 
uppsatsen att försöka förstå arbetsmarknadsåtgärder utifrån faktisk anställningsbarhet, 
anställningsbarhet som diskurs samt utvecklingen av välfärdsstaten. 

1.2.1 Frågeställningar 

- Hur upplevs arbetsmarknadsåtgärderna av de deltagande och insatsernas ansvariga?  
- Vilka eventuella skillnader finns det mellan deltagarnas och de ansvariga när det 

gäller upplevelser och uppfattningar avseende insatserna samt hur kan dessa 
skillnader i så fall förstås?  

- Hur kan respondenternas upplevelser och uppfattningar av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna förstås i förhållande till faktiskt anställningsbarhet och diskursen om 
anställningsbarhet?  
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- Hur kan respondenternas upplevelser och uppfattningar av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna förstås i förhållande till utvecklingen av den svenska välfärdsstaten? 

1.3 Disposition 
Första kapitlet introducerar uppsatsens område för att senare utmynna i problemområde, 
syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens uppbyggnad 
för att ge läsaren en överblick av upplägget.  

Andra kapitlet inleds med att belysa problemområdet samt bakgrunden till det valda 
studieområdet för att senare gå in djupare på arbetsmarknadsenheten i den undersökta 
kommunens uppbyggnad.  

Tredje kapitlet består av tidigare forskning som berör det aktuella problemområdet och är av 
relevans i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

Fjärde kapitlet innehåller teorier som berör anställningsbarhet och Esping-Andersens teori 
om olika välfärdsmodeller.  

Femte kapitlet redogör för metoden som uppsatsen utgått från. Läsaren får inledningsvis en 
beskrivning av metodens tillvägagångssätt. Senare beskrivs uppsatsens urval och de verktyg 
som används för att framställa det empiriska materialet. Vidare tas även etiska 
utgångspunkter upp för att belysa på vilket sätt studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. 

Sjätte kapitlet består av empiriskt material från respondenterna som fångats upp genom 
intervjuer. Resultatet är sammanställt efter tre teman så det skall bli lättare för läsaren att ta 
del av resultatet. Dessa tre teman är; Insatsernas utformning, Deltagarens upplevelser och 
Deltagarens anställningsbarhet, ansvar och makt.  

Sjunde kapitlet innehåller en diskussion där studiens syfte och frågeställningar diskuteras i 
förhållande till det empiriska materialet för att kopplas samman med tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter. Till sist redovisas en slutsats där de viktigaste resultaten som 
framkommit i undersökningen presenteras.  
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2 Bakgrund 
Som nämndes inledningsvis har Sverige setts som ett framstående land i sammanhanget av 
låg arbetslöshet och hög sysselsättningsgrad. Till följd av den ekonomiska krisen samt den 
ökade arbetslösheten under 1990-talet ökade antalet personer i arbetsmarknadspolitiska 
program, vilket skapat ett ökat behov av aktiveringsprogram. Kostnaderna för bland annat 
socialbidrag påverkade kommuner då resurser överfördes från kärnverksamheterna - skola 
samt barn- och äldreomsorg. För att försöka hejda denna utveckling har politiska åtgärder 
införts i form av strängare aktiveringskrav i kommunala arbetsmarknadsprojekt (Salonen 
2009:55).  

Arbetsmarknadsinsatser och aktiveringsåtgärder är olika typer av aktiviteter som en 
kommunal verksamhet erbjuder sina arbetslösa invånare för att stötta dem till ett arbete. Olika 
kommuner erbjuder sina invånare olika slags insatser, men vanligt är att insatserna kan röra 
olika former av utbildning, träning och arbetssökande (Johansson & Hornemann Møller 
2009:17).  

Olika argument som florerar inom samhällsdebatten syftar enligt Giertz till att lyfta vikten av 
att aktivera arbetslösa (2009:175ff). Arbetslösa framstår ibland som ovilliga och omotiverade, 
de arbetslösa ses som problem för politiker och socialtjänst. Beroende på hur föreställningar 
kring aktivering ser ut i samhället påverkas bilden av att vilja vara en del av ett 
aktiveringsprogram. Föreställningarna påverkar individens beteende och benägenhet att delta 
i åtgärderna som finns att tillgå.  Stimulans och krav på arbetssökande har visat sig ha 
positiva effekter, menar Giertz (2009:188ff). Många personer deltar frivilligt i de 
aktiveringsprogram som erbjuds och har positiva erfarenheter från detta, men det finns 
individer som inte vill delta. Idag finns en ökad grad av hot av olika styrinstrument för att få 
individer att delta i aktiveringsåtgärder. Såväl Arbetsförmedlingen som Socialtjänsten har rätt 
att dra in ersättningar för de individer som inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program 
(Bengtsson & Berglund 2012).  

Vidare har den politiska uppmärksamheten kring fenomenet anställningsbarhet under de 
senaste åren ökat, något som kan ha påverkat utformningen av arbetsmarknadsåtgärder. Att 
vara anställningsbar ställer krav på individen att hon själv gör sig attraktiv och efterfrågad på 
arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson 2004:1ff). Den svenska arbetsmarknaden har länge 
kännetecknats av vad som enligt Esping-Andersen (1990) beskrivs som en socialdemokratisk 
välfärdsstat. Detta innebär ett universalistiskt synsätt där alla individer i samhället, oavsett 
klasstillhörighet, har rätt till samma välfärdstjänster. Dock kan vi se en utveckling här, den 
svenska välfärdsstaten börjar gå åt ett allt mer marknadsinriktat håll där individen själv får ta 
ansvar för sin välfärd, något kännetecknas av den liberala välfärdsstaten. Individen får 
exempelvis själv ta ansvar i att forma sig till att vara anställningsbar för att passa in i de 
obestämda mallar arbetsgivare efterfrågar (jmf Esping-Andersen 1990; Garsten & Jacobsson 
2004; Vesterberg 2013). Hur kan denna utveckling förstås i förhållande till kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder? Denna utveckling är utgångspunkten i denna magisteruppsats.   
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2.1 Kommun 
Kommunen som utgör fallet för denna undersökning har cirka 10 000 invånare och har ett 
socialdemokratiskt styre. I kommunen finns en arbetsmarknadsenhet som är ansvarig för de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommunen finansierar för att få arbetslösa i arbete. För att 
få en inblick i utformningen och omfattningen i kommunens arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder presenteras nedan verksamhetens egen statistik. Statistiken är en del i Sveriges 
Kommuner och Landstings intressebevakning av arbetsmarknadsverksamheter och deras 
åtgärder och representerar verksamhetsåret 2014.  

Inom arbetsmarknadsenheten arbetar totalt elva personer, vilka utgör såväl 
arbetsmarknadschef som arbetscoacher. 2014 deltog totalt 180 personer i de 
arbetsmarknadsåtgärder som kommunen anordnade. Under 2014 hänvisades 159 personer till 
de kommunala åtgärderna, vilket innebär att 21 personer varit deltagande under 2013. 83 
procent av samtliga deltagare har initierats på Arbetsförmedlingens begäran. 11 procent 
kommer från Socialtjänsten och 1 procent från Försäkringskassan.  

Majoriteten av deltagarna (76 procent) under verksamhetsåret var 25 år eller äldre och knappt 
25 procent av deltagarna var yngre än 25. Gällande utbildning visar statistiken att 39 procent 
av deltagarna har fullgjort en gymnasieutbildning, 48 procent har som högst en 
grundskoleutbildning. 11 procent har inte fullgjort en grundskoleutbildning, vilket innebär att 
2 procent av deltagarna har haft en eftergymnasial utbildning.  

Av de deltagare som avslutat sina insatser tidigare har 50 av 84 kvinnor och 47 av 66 män 
börjat arbeta. I detta fall innebär arbete en osubventionerad eller subventionerad anställning 
på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som anställning krävs att den skall ha pågått 
under minst en sammanhängande månad. 11 av de 84 kvinnorna och 9 av de 66 männen har 
hänvisats till en annan myndighet, vilket innebär att dessa personer exempelvis kan ha fått 
sjukersättning eller aktivitetsstöd.  

Majoriteten av deltagarna i arbetsmarknadsenhetens åtgärder har stått utanför 
arbetsmarknaden i 6-24 månader, detta motsvarar 74 procent av samtliga deltagare. 16 
procent av deltagarna har varit utan arbete i mindre än 6 månader och 10 procent i mer än 24 
månader. Vanligast bland deltagarna är att deras insatser avslutats efter 3 till 6 månader (60 
procent). 30 procent av deltagarnas insatser avslutades efter 6 till 24 månader. Vidare 
fördelas de resterande 10 procenten lika i kategorierna högst 3 månader och mer än 24 
månader.  

Ovanstående statistik ämnar beskriva hur verksamheten ser ut gällande omfattning och 
resultat. Statistiken är något problematisk i avseendet för hur de klassificerar deltagarna i 
insatserna. Uppdelningen kan skymma den verkliga effekten av åtgärden och insatserna kan 
framstå mer effektiva än vad de i själva verket är. Det hade varit rimligare att använda 
intervall med jämnare avstånd för att på så sätt få en jämnare fördelning av hur de verkliga 
effekterna faktiskt ser ut.  
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3 Tidigare forskning 
I föreliggande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras. Forskningen är inriktad på 
förändringar av arbetsmarknadspolitiken och hur detta har påverkat det kommunala arbetet 
med aktivering av individer står utanför arbetsmarknaden. Vidare behandlas forskning som 
berör det praktiska arbetet som utförs av såväl coacher som socialarbetare för att hjälpa 
individer till egenförsörjning men också för att öka deras anställningsbarhet.  

3.1 Svensk arbetsmarknadspolitik under tre decennier 
Den svenska välfärdsstaten brukar i Esping-Andersens (1990) indelning klassificeras som den 
socialdemokratiska regimtypen, vilken kännetecknas av en aktiv arbetsmarknadspolitik med 
en generös arbetslöshetsförsäkring. Sverige har setts som ett föredömesland för den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken sedan dess att Rehn-Meidner-modellen lanserades i slutet av 1940-
talet. Modellen kännetecknas av ekonomiskt tillväxt, prisstabilitet, löneutjämning och facklig 
solidaritet (Bengtsson & Berglund 2012:21). 

Till följd av ekonomiska förändringar, i form av globalisering men också 
regeringsskiftningar, har arbetsmarknaden påverkats och Rehn-Meidner-modellen har förlorat 
sin betydelse. Istället ligger mer vikt på individens personliga ansvar och skyldigheter. 
Bengtsson och Berglund (2012:22) redogör därför för skiftningar som skett inom den svenska 
arbetsmarknadspolitiken under de senaste tre decennierna.  

De olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna brukar delas in i två kategorier, aktiva och 
passiva. De passiva åtgärderna innebär någon form av ekonomisk ersättning, bland annat 
arbetslöshetsersättning som den arbetslöse kan vara berättigad till. De aktiva åtgärderna 
däremot kännetecknas av det som brukar inkludera matchning samt utbuds- och 
efterfrågeinriktade åtgärder. Inom de aktiva åtgärderna spelar bland annat 
Arbetsförmedlingen en betydande roll. Huvudsakligen erbjuds olika typer av 
arbetsmarknadsutbildningar och praktik, vilka klassificeras som utbudsinriktade åtgärder, de 
efterfrågebaserade åtgärderna är exempelvis olika former av anställningsstöd och direkt 
skapande av arbeten (Bengtsson & Berglund 2012:22).  

Under de senaste åren har aktivering av arbetslösa varit aktuellt i den europeiska kontexten, 
för att motverka individers potentiella passivisering. Det politiska målet är att hjälpa 
individen genom att erbjuda hjälp via sociala trygghetssystem. Den arbetslöse skall på så sätt 
genom ett ökat eget ansvarstagande få ett reducerat beroende av de offentliga systemen 
(Bengtsson & Berglund 2012:22).  

Den ekonomiska krisen under 1990-talet kom att påverka den svenska arbetsmarknaden i stor 
utsträckning. 1980-talet präglades till stor del av god ekonomisk tillväxt och den låga 
arbetslösheten gjorde att utbildning av arbetslösa var den huvudsakliga aktiveringsåtgärden. 
Målet var att genom utbildning skapa nya arbeten i den växande ekonomin (Bengtsson & 
Berglund 2012:26). Den snabbt ökade arbetslösheten under 1990-talet förde med sig 
sjunkande stadsintäkter och ett ökat budgetunderskott. Aktiveringsinsatser hade tidigare 
präglats av efterfrågeinriktade åtgärder, detta kom att ändras till att istället fokusera på utbud 
och matchning. Då arbetsmarknaden i slutet av 1990-talet kom att återhämta sig inledde 
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Socialdemokraterna en politik för ett livslångt lärande. Detta yttrade sig i ökade investeringar 
i arbetsmarknadsutbildningar. Arbetslinjen som tidigare setts som hörnstenar i den svenska 
arbetsmarknadspolitiken kompletterades av en kompetensbaserad inriktning i form av 
omfattande utbildningsinsatser. På så sätt skulle arbetskvalifikationerna bland de arbetslösa 
förbättras (Bengtsson & Berglund 2012:27).  

Vikten av att vara anställningsbar fick en mer betydande roll på den politiska dagordningen, 
inte enbart på nationell nivå, utan även inom EU. Bengtsson och Berglund (2012:31) betonar 
att ett ökat krav på aktivering sätter bidragstagare under press och tidsgränser kan få 
individen att acceptera vilket jobb som helst. Detta kan bidra till uppkomsten av en 
låglönesektor bestående av osäkra och lågavlönade arbeten.  

Utvecklingen sedan Rehn-Meidner-modellen visar att Sverige gått från en 
arbetsmarknadspolitik kännetecknade av aktiva åtgärder för att uppgradera kompetenser för 
att nå ekonomisk tillväxt. Idag kan vi däremot se en utveckling där individen själv bör vara 
ansvarstagande för sin situation. På så vis kan vi skönja en förskjutning av den 
socialdemokratiska regimtypen och se att den svenska välfärdsregimen antagit en mer liberal 
form där individen har ett större ansvar för sin egen välfärd (Bengtsson & Berglund 2012:32).  

3.2 Praktiskt arbete med socialbidragstagare 
Hjertner Thorén (2005) har studerat det praktiska arbetet med arbetslösa socialbidragstagare 
genom observationer av två kommunala aktiveringsprogram. Kostnaderna för socialbidrag 
ökade kraftigt under 1990-talet, vilket medförde att många kommuner implementerade nya 
aktiveringsprogram för att reducera kostnader och minska beroendet av kommunala bidrag. 
Kommunerna började ställa högre krav på de som sökte socialbidrag, vilket ledde till ett ökat 
aktiveringskrav bland socialbidragstagare. I och med utvecklingen av kommunala 
aktiveringsåtgärder har den statliga arbetsmarknadspolitiken decentraliserats (Hjertner 
Thorén 2005:4ff).  

De observerade verksamheterna omnämns som Jobbcentrum och Källan, dessa är de 
verksamheter dit de flesta arbetslösa socialbidragstagare blir hänvisade till för att delta i 
arbetsmarknadsrelaterade åtgärder. Studiens resultat visar att deltagarna blir hänvisade till 
verksamheterna utan någon direkt individuell bedömning. Den huvudsakliga aktiviteten på 
både Jobbcentrum och Källan består av självständigt arbetssökande, vilket i praktiken innebär 
att individen själv har ett ansvar för att aktivera sig och söka jobb. Hjertner Thorén lyfter att 
de flesta deltagarna vid Jobbcentrum förefaller vara passiva. Verksamhetsansvariga och 
personalen förklarar detta genom att det inte är deras ansvar att aktivera dem, utan det är 
deltagaren själv som har ansvar att hitta ett arbete (Hjertner Thorén 2005:15).  

På Källan ligger inte fokus lika mycket på klientens egna initiativ utan här finns fler 
aktiviteter att ta del av. Deltagarna uppmuntras att ta del i SFI, Arbetsförmedlingens 
verksamheter samt andra former av utbildningar. Detta upplägg skapar en större flexibilitet, 
även om individen själv har mycket ansvar för att delta i arbetet. Jobbcentrum anser däremot 
att aktiviteter kan förlänga klienternas arbetslöshet, dock finns möjlighet till kortare 
utbildningar (Hjertner Thorén 2005:16).   
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Antalet klienter som coacherna har kan vara grunden till den bristande uppmärksamheten 
som varje deltagare får på Jobbcentrum. Bristande resurser och tillgången till datorer kan vara 
en orsak till att klienternas möjligheter till arbete begränsas. Dessutom finns klienter som har 
liten datavana samt är analfabeter, för vissa finns ett större behov av stöd än för andra, något 
som inte finns att tillgå. På Källan förekommer större tillgänglighet av såväl personal som 
datorer i och med verksamhetens mindre skala, ändå finns ett fokus på den egna individens 
motivation till arbetssökande (Hjertner Thorén 2005:17).  

Sammanfattningsvis betonar Hjertner Thorén att studien visat att klienter som ”sköter sig” får 
extra stöd och de klienter som anses oseriösa ofta får mindre stöd. Båda verksamheterna 
brister i att se till individernas egna behov utan fokuserar på ”obligatoriska” erbjudanden. 
Viktigt är i detta fall att ta hänsyn till de resurser som personalen har till sitt förfogande, 
vilket kan vara en bakomliggande orsak till attityden som finns inom verksamheten. 
Kommunal aktivering är beroende av organisatoriska förutsättningar i form av resurser och 
lokalutrymme för att vara framgångsrika. De kommunala förutsättningarna kan sägas vara till 
grund för ovanstående beskrivna begränsningar (Hjertner Thorén 2005:20ff).  

3.3 Socialtjänstens hantering av socialbidragstagare 
Nybom (2014) framhåller att det finns lite forskning som pekar på huruvida socialtjänstens 
arbete hjälper socialbidragstagare att få arbete. Syftet med den undersökning som genomförts 
var att undersöka hur aktiveringsinsatser är kopplade till om socialbidragstagare kommer i 
arbete eller inte (Nybom 2014:39).  

Då arbetsmarknaden påverkats av lågkonjunkturer har arbetslösheten i Sverige ökat, vilket 
gör att socialbidragstagare ökar och minskar i samma takt som vändningarna på marknaden. 
Personer som blir arbetslösa i samband med konjunkturförändringar återtas i arbete igen när 
konjunkturen vänder, men personer som varit arbetslösa under längre perioder har blivit kvar 
på socialbidrag. Detta rör vanligen personer med utländsk bakgrund, unga personer och 
personer som saknar gymnasieutbildning (Nybom 2014:25). 

Sverige och de övriga nordiska länderna har en tradition att satsa en stor del av BNP (brutto 
nationalprodukt) på statliga arbetsmarknadspolitiska program. Sedan 1990-talet har kraven på 
att delta i aktiveringsinsatser stärkts bland arbetslösa socialbidragstagare. Sveriges kommuner 
har upplevt att det råder brist på statliga arbetsmarknadsprogram och har istället utvecklat 
egna aktiveringsåtgärder. Detta har medfört att socialtjänstens roll har ökat i sammanhanget 
av att hjälpa socialbidragstagare att bli del av arbetsmarknaden (Nybom 2014:25). 

Resultatet indikerar att individer som står närmre arbetsmarknaden oftare får positiva effekter 
än de som är längre ifrån, alltså kommer de lättare i arbete. Vidare betonar Nybom att det är 
av större vikt att erbjuda socialbidragstagarna resursaktivering istället för jobbaktivering 
(2014:40). Resursaktivering har som syfte att verka stödjande gentemot arbetstagaren och 
hjälpa henne att förbättra sin situation i form av utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Jobbaktivering å andra sidan verkar avskräckande för socialbidragstagaren att fortsätta ha 
bidrag och syftar till att få bidragstagaren att enbart söka bidrag om hon verkligen behöver 
det (Nybom 2014:27). Resultatet av Nyboms studie visar vidare att en stor del av 
socialbidragstagarna saknade resurser i form av utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta kan 
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ses vara en orsak till att de inte har arbete, då de inte har de kvalifikationer som arbetsgivare 
söker (2014:40).  

3.4 Coaching och individens upplevelser 
Lundgren och von Schantz Lundgren (2011) lyfter en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som 
en pågående trend i västvärlden. Detta samtidigt som den välfärdspolitiska 
arbetsrehabiliteringen har individualiserats och regelverken stramats upp samt att kraven för 
arbetslösa och sjukskrivna har ökat. För individer som står utanför arbetsmarknaden sätts 
olika insatser in, ett exempel på detta är olika aktiveringsprojekt (Lundgren & von Schantz 
Lundgren 2011:25).  

Lundgren och von Schantz Lundgren har undersökt och analyserat den roll coaching har för 
aktivering av långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. De åtgärder individen behöver 
måste kopplas till föreställningar om orsakerna bakom individens arbetslöshet/sjukskrivning. 
Artikeln är inriktad mot systemmodellen där den enskilda individen och hennes 
förutsättningar är i centrum (Lundgren & von Schantz Lundgren 2011:25).  

Coaching kan sägas vara till för att underlätta individens lärande och utveckling för att främja 
individens prestation. Tanken är att coaching skall hjälpa individer att inse valmöjligheter i 
livet. Individen kan inte fullt ut påverka vad som händer, men hon kan bestämma hur hon kan 
förhålla sig till de situationer hon ställs inför. Detta ställer krav på coachen att lyssna och 
känna av var individen är och vilket stöd hon är i behov av (Lundgren & von Schantz 
Lundgren 2011:27).  

I de projekt som studerats av Lundgren och von Schantz Lundgren beskrivs deltagarna som 
ratade av arbetsgivare. Det poängteras även att deltagarna i stor utsträckning upplevt socialt 
utanförskap. Vidare lyfts att de varit oroade över sin privatekonomi och att en inneboende 
rädsla funnits för att förlora ersättningar, grundat i förändringar av ersättningssystem 
(Lundgren & von Schantz Lundgren 2011:29). I ett coachande samtal menar Lundgren och 
von Schantz Lundgren att det är av vikt att coachen balanserar samtalet så det inte blir av en 
terapeutisk karaktär. Om coachingen får för mycket fokus på individens problem finns en risk 
att hon inte kan fokusera på sina framtida arbetsmöjligheter, vilket är syftet bakom åtgärden 
(Lundgren & von Schantz Lundgren 2011:31ff) 

Resultaten visade olika mönster gällande om coachingen förändrade individens relation till 
arbetsmarknaden. Vissa av deltagarna fick anställning, andra startade eget företag medan 
andra bedömdes att de inte stod till arbetsmarknadens förfogande. De sist nämnda hänvisades 
till rehabiliteringsutredning, det fanns även deltagare som sökte till högskolan (Lundgren & 
von Schantz Lundgren (2011:32).  

Sammanfattningsvis visar resultatet hur coaching förändrade individers situation både privat 
och i relation till arbetsmarknaden. Resultatet lyfter svårigheter med coaching, bland annat att 
hälsomässiga och sociala relationer kan försvåra situationer med coaching. 
Arbetsmarknadens struktur och bristen på lämpliga jobb som matchar målgruppen kan vara 
en orsak till att arbetslösa inte har arbete. Aktiveringsprojekten har enligt Lundgren och von 
Schantz Lundgren ett väsentligt värde för att reducera individens utanförskap och kan på sikt 
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förbättra de individuella förutsättningarna och öka möjligheten till deltagande på 
arbetsmarknaden (2011:34).  

3.5 Anställningsbarhet på en föränderlig arbetsmarknad 
Smith (2010) hävdar att den föränderliga och oförutsägbara arbetsmarknaden har inneburit ett 
ökat fokus på individens anställningsbarhet. I artikeln diskuteras tre mekanismer för att öka 
och upprätthålla anställningsbarhet; identitetsarbete, utbildning och nätverk samt arbete i 
obetalda och betalda positioner (Smith 2010:279).  

Smith redogör för Kanters begreppsförklaring av anställningsbarhet. Kanter (1995) menar att 
anställningsbarhet bygger på en individs ansamling av socialt kapital men också 
humankapital, kompetens och kontakter. Dessa kapital kan senare användas för att skapa nya 
möjligheter utanför den nuvarande arbetsgivarens organisation. Att göra sig anställningsbar 
handlar om att utveckla den personliga och professionella kapaciteten och på så sätt 
maximera sysselsättningspotentialen. Det är viktigt att individen ständigt utvecklar sina 
färdigheter för att vara attraktiv på den föränderliga arbetsmarknaden (Smith 2010:280).  

Vikten av att vara anställningsbar är enligt Smith inte nyuppkommen, många professioner 
genomgår ständigt utbildning och livslångt lärande, exempelvis inom läraryrket och 
juridiken. Däremot har den alltmer oförutsägbara arbetsmarknaden skapat allt större 
medvetenhet kring kontexten av anställningsbarhet (Smith 2010:281). Vidare lyfter Smith 
även att bemanningsbranschen lett till ett ökat intresse för anställningsbarhet. Därför är det av 
vikt att individen arbetar aktivt för att vara anställningsbar och på så sätt vara attraktiv 
arbetskraft (Smith 2010:282).  

Smith menar att det blivit allt vanligare att personer arbetar utanför de tidigare traditionella 
organisationerna. Tillsammans med den föränderliga arbetsmarknaden och 
bemanningsbranschen har detta skapat en trend av långtidsarbetslöshet, menar Smith 
(2010:283). Det ökade antalet arbetslösa har medfört att fler individer tar del av 
arbetsmarknadsåtgärder vilka ofta är inriktade på att främja individens anställningsbarhet. 
Slutligen lyfter Smith att det råder en stark oro kring anställningstrygghet kring om 
anställningen kommer fortsätta eller inte, detta har också lett till strategier för att förbättra 
anställningsbarheten hos individer (Smith 2010:284).  

För att öka anställningsbarheten redogör Smith för tre strategier. Den första kännetecknas av 
att arbetssökande bör arbeta med sin identitet som en resurs. I den nya ekonomin ställs högre 
krav på individens färdigheter och många tillförlitar sig på unika typer av identiteter. 
Individen kan genom att framställa sig på ett sätt som passar arbetsgivarens preferenser bli 
attraktiv på arbetsmarknaden. Detta kan individen ta hänsyn till bland annat i form av 
företagets rådande klädkod. Den arbetssökande måste undersöka sin egen personlighet och 
hitta sina styrkor och svagheter för att motsvara förväntningarna som råder på 
arbetsmarknaden (Smith 2010:285).  

Den andra strategin rör socialt- och humankapital samt individens nätverksbyggande. I den 
nuvarande sysselsättningsstukturen är det enligt Smith viktigt att individen tar ansvar för att 
upprätthålla sin kompetens för att hitta arbete och förbli anställningsbar. Individen bör själv 
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ansvara för och bedriva självutvecklingsstrategier för att maximera möjligheterna till framtida 
arbete och på så sätt vara attraktiv på arbetsmarknaden (Smith 2010:287). Arbetstagaren 
måste i högre grad skaffa nya kunskaper och färdigheter för att utveckla sitt humankapital 
och bygga nätverk för att utöka möjligheten för framtida arbetstillfällen (Smith 2010:288).   

Den tredje strategin Smith berör är vikten av att bygga upp anställningsbarhet genom både 
obetalt och betalt arbete. Att arbeta såväl obetalt som betalt möjliggör för individen att skapa 
nya kontakter och etablera sig som en bra arbetstagare i en ny organisation. Genom att 
praktisera i en organisation skaffar sig individen både erfarenhet och nya kontakter vilket 
eventuellt kan leda till ett arbete. Smith lyfter att många arbetsgivare hellre anställer en 
person som de tidigare har träffat än en de inte har någon information om. Därför är det av 
vikt att arbetssökare ser sig om efter alternativa vägar till arbete för att på så vis visa upp sin 
anställningsbarhet och person (Smith 2010:291).  

3.6 Anställningsbarhet och de problematiserade andra 
Vesterberg (2013) har för avsikt att föreslå ett antal analysverktyg för kvalitativ forskning av 
anställningsbarhet och etnicitet. Dessa analysverktyg tar sin utgångspunkt i ett 
styrningsperspektiv inspirerat av Michel Foucaults tankar (2013:737).   

Vesterberg (2013) har analyserat olika tekniker vilka ämnar bidra till individens 
anställningsbarhet, exempel på tekniker kan vara vägledning, CV-skrivning och 
intervjuträning. Undersökningen är inriktad på arbetslösa somalier i Sverige och lyfter fram 
problematiken bakom ett ”vi och dom-tänkande” (2013:737). Somalier, som grupp, kan ses 
som mycket missgynnade och ses ofta som ett problem i och med den statistiskt höga 
arbetslösheten. Ofta när vi pratar om ”dom andra” ser vi dem som lata och otillförlitliga, 
vilket kan påverka dessa individers möjligheter att ses som anställningsbara (Vesterberg 
2013:738).  

Den ideala medborgaren karaktäriseras i samhället av viljan att marknadsföra sig själv och 
själv ta ansvar för sin egen välfärd genom en maktfull diskurs av individuella fria val. I de 
liberala välfärdsstaterna har individen blivit uppfostrad till att uppnå mål i sina liv genom 
rationella val och politiker trycker på det faktum att individen själv måste ta ansvar för sin 
egen säkerhet genom att stärka sin anställningsbarhet. Staten har dock fortfarande viss 
skyldighet att erbjuda aktiviteter, såväl privata som offentliga, för att hjälpa invånare att 
behålla och utveckla sin anställningsbarhet (Vesterberg 2013:739).  

I studier av anställningsbarhet läggs ofta ett fokus till relationen av utbildning men en 
inriktning är också att undersöka förhållandet mellan anställningsbarhet och ålder. 
Kopplingen mellan etnicitet och anställningsbarhet är enligt Vesterberg inte alls lika 
undersökt (2013:740). Vesterberg lyfter också hur samhällets styrning (governmentality) kan 
påverka samhällets uppbyggnad av rådande normer och värderingar. Tekniker av makt och 
formandet av kunskap skapar enligt Vesterberg styrningsbara objekt och makttekniker kan 
ses som en väsentlig del i formandet av människor (jmf Foucault 2003). De moderna 
maktformerna påverkar produktiviteten och populationen. Genom governmentality-begreppet 
kan vi se hur den arbetssökande blir positionerad inom diskursen genom rådande 
maktmönster (Vesterberg 2013:744). Enligt Foucault (Foucault 2003; Nilsson 2008) formas 
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individen som subjekt genom de diskursiva omgivningar hon befinner sig i. Individen 
påverkas av och produceras genom de maktteknologier som genomsyrar samhället, vilket gör 
att hon inte är friskapande och bestämmer inte fullt ut villkoren för sitt liv (Nilsson 
2008:124ff). Därför är samspelet mellan subjektet och hennes omgivande kultur av relevans. 
Oudhius ifrågasätter om det är möjligt att vara en autonom individ i 
anställningsbarhetsdiskursen i och med den roll dylika samhällsdiskurser enligt Foucault 
tycks spela för individen. Samhällen formar utifrån olika diskurser olika typer av individer. I 
anställningsbarhetsdiskursen konstrueras enligt Oudhius en anställningsbar individ utifrån de 
förväntningar som finns på individen i den rådande diskursen (Oudhius 2004:200).  

Personer som är del av en problematisk grupp anses vara tvungna att etablera sig på 
arbetsmarknaden med hjälp av experter som jobbcoacher och utbildare. De som skiljer sig 
etniskt kan behöva rekonstruera sin subjektivitet för att motsvara arbetsmarknadens 
efterfrågan för att på så sätt vara anställningsbara (Vesterberg 2013:747). 

3.7 Reflektion kring tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som behandlats ovan har valts ut för att redogöra för hur det 
arbetsmarknadspolitiska fältet har förändrats, men också för att klargöra hur detta påverkat 
kommunalt arbete med aktivering. Vidare har redogjorts för exempel för hur praktiskt arbete 
med arbetslösa kan se ut, för att få en uppfattning av hur kommuner de facto arbetar för att få 
individer i arbete. Forskning kring anställningsbarhet har också behandlats för att beröra dels 
mekanismer vilka kan ses som avgörande för anställningsbarhet men också för att se hur 
anställningsbarhet kan förändra individer för att motsvara förväntningar på arbetsmarknaden.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 
I kommande avsnitt redogörs studiens teoretiska utgångspunkter, vilka utgörs av olika 
perspektiv på anställningsbarhet samt Esping-Andersens teori om välfärdsstaten och dess 
inverkan för förutsättningarna på arbetsmarknaden.  

4.1 Anställningsbarhet 
Anställningsbarhet kan i sammanhanget av att få individer i arbete ses som ett givet begrepp. 
Fejes och Berglund (2009) menar att anställningsbarhet är ett populärt begrepp som beroende 
av kontext får olika betydelse. Det är ett mångfacetterat begrepp som inte går att ge någon 
allmän benämning på. Anställningsbarhet kan ses som individens förmåga till anställning och 
kopplas på så sätt samman till förhållanden på arbetsmarknaden (Fejes & Berglund 2009:11; 
Berglund 2009:27-28). Ibland framställs anställningsbarhet som en effekt av vissa åtgärder, 
Fejes och Berglund lyfter fram Bolognaprocessen som syftar till att ”harmonisera” högre 
utbildningssystem för att europeiska medborgare skall bli mer anställningsbara (Fejes & 
Berglund 2009:11ff). Genom anställningsbarhet formas vår förståelse kring oss själv och 
tiden vi lever i menar Berglund. Diskussionen kring anställningsbarhet formar föreställningar 
kring vad som anses vara normalt/onormalt och önskvärt/icke önskvärt på arbetsmarknaden. 
Dessa föreställningar ligger senare till grund för vad som tas för givet på arbetsmarknaden 
(Berglund 2009:27).  

Begreppet kan diskuteras och problematiseras utifrån olika utgångspunkter, där forskningen å 
ena sidan är inriktad mot den enskilda individens anställningsbarhet och å andra sidan är 
inriktad mot hur organisationer kan arbeta för att göra sina medarbetare anställningsbara 
(Fejes & Berglund 2009:11ff). Berglund menar att anställningsbarhet kan knytas till 
individens förmåga att själv se till att hon är anställningsbar. Genom att anställningsbara 
individer skapas så konstrueras också duglig och bra arbetskraft. Därav är det också av vikt 
för organisationer att möjliggöra ökad anställningsbarhet hos sina medarbetare (2009:19). 

Tidigare har anställningsbarhet enligt Berglund (2009) fokuserat på sysselsättningspolitik 
men en förskjutning har skett till den enskildas förmåga till anställning. På så sätt finns olika 
perspektiv på anställningsbarhet, Berglund redogör för fyra; supranationellt-, nationellt-, 
organisatoriskt- och individuellt perspektiv (2009:31).  

Det supranationella perspektivet har enligt Berglund sin utgångspunkt i tillgången på 
arbetskraft på en global nivå. Drivkrafter inom detta perspektiv kan sägas vara ekonomisk 
tillväxt, social delaktighet och minskade sociala klyftor och utanförskap. Vidare kan även 
tankar kring globalisering av människor mellan olika länder också ses som en drivkraft. 
Strategierna för det supranationella perspektivet är ekonomiska satsningar, möjliggörande av 
rörlighet mellan olika länder samt policyskrivning. De aktuella aktörerna verkar på en 
makronivå; OECD, FN och EU är exempel (2009:32). 

Det nationella perspektivet rör enligt Berglund främst sysselsättning och tillgång på 
arbetskraft. Drivkrafterna är att skapa social delaktighet i samhället och att minska sociala 
klyftor och utanförskap men också ekonomisk konkurrens och en hög BNP. Strategier 
hamnar på såväl, statlig, regional och kommunal nivå. Berglund redogör för strategier som 
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utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är riktade mot utsatta grupper, 
exempelvis arbetslösa och psykiskt- och fysiskt funktionshindrade. De främsta aktörerna är 
riksdag och regering men också kommun- och landstingspolitiker (Berglund 2009:32).   

Det organisatoriska perspektivet har inriktning på tillgången av de kompetenser som 
verksamheten kräver. Drivkrafterna ses enligt Berglund som främst ekonomiska, men de är 
även konkurrensbaserade på såväl nationell- som internationell nivå. Strategierna är riktade 
mot utveckling av såväl av organisation som personal. De främsta aktörerna är chefer, 
personalansvariga och konsulter som tillsammans skall verka för organisatorisk utveckling 
(2009:33).  

Enligt Berglund har det individuella perspektivet sin utgångspunkt i att individen skall kunna 
få och behålla ett arbete. Drivkrafterna bakom detta är ekonomiskt trygghet, att individen kan 
försörja sig själv och sin familj. Vidare är en drivkraft social tillhörighet och personlig 
utveckling i form av kunskap och färdigheter. För att uppnå drivkrafterna finns vissa 
strategier menar Berglund. I det individuella fallet handlar det främst om utbildning och 
kompetensutveckling men också livslångt lärande och att individen anpassar sig till 
samhällets krav (Berglund 2009:32).  

Garsten och Jacobsson (2004) redogör för en utveckling där jobbsäkerhet (job-security) har 
ersatts av anställningsbarhet. Anställningsbarhet har tidigare använts i inriktning till dem som 
varit arbetslösa men har idag utvecklats till att bli ett policybegrepp på arbetsmarknaden för 
att öka arbetsmarknadsdeltagandet för att i sin tur leda till ett ökat jobbdeltagande. 
Anställningsbarhet används nu enligt Garsten och Jacobsen, som ett instrument inriktat mot 
hela populationen.  Istället för diskursen av livslångt arbete så har livslång anställningsbarhet 
blivit allt mer aktuellt (Garsten & Jacobsson 2004:275). För att vara anställningsbar menar 
Garsten och Jacobsson att individen dels skall inneha rätt utbildning samt en förmåga att sälja 
in sig på arbetsmarknaden, men också aktivering vid arbetslöshet för att främja denna 
utveckling. På så sätt har anställningsbarhet många inriktningar, dels i att utveckla individens 
kunskaper men också i individens vilja och generella attityd till arbete. Inte enbart utbildning 
och kunskap är en förutsättning för individens anställningsbarhet, utan också flexibilitet, 
anpassningsbarhet samt en reflexiv inställning till arbetsmarknaden i sin helhet (Garsten & 
Jacobsson 2004:277).  

Enligt Garsten och Jacobsson (2004:276) kan det som krävs av individen för att vara 
anställningsbar förstås utifrån ett foucauldianskt perspektiv där styrning blir självreglering 
genom internaliserade normer (Foucault 2003:178ff). Denna process stöttas av diverse 
självteknologier, där kunskap och makt påverkar sättet som individer uppfattar och ser på sig 
själva (Garsten & Jacobsson 2004:276). Genom ’conduct of conduct’, som Foucault 
beskriver, förkroppsligar individen de kunskaper och färdigheter som värderas av kollektivet 
till fördel för den individuella anställningsbarheten. Anställningsbarhet syftar såväl till 
utbildning och aktivering, det senaste särskilt i de fall då individen är (o)anställningsbar. 
Aktivering kan ses som en del i att få passiva arbetsföra individer att bli en del 
arbetsmarknaden genom att de lär sig hur de kan ”sälja” in sig på den starkt konkurrensutsatta 
marknaden (Garsten & Jacobsson 2004:277).  
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Garsten och Jacobsson lyfter att lärande och anställningsbarhet har fått en central roll på den 
konkurrenskraftiga arbetsmarknaden. Livslångt lärande ses som en nyckel för att individer 
skall lyckas på arbetsmarknaden, lärande är nödvändigt för att individen skall vara 
anställningsbar. Individer måste ha vissa karaktärsdrag för att vara attraktiva på 
arbetsmarknaden, hon måste vara anställningsbar, flexibel och engagerad i ett livslångt 
lärande. I och med denna utveckling skapas ett ökat tryck på individen att uppfylla de krav 
som ställs på henne på arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson 2004:1ff). 

Anställningsbarhet fångar in arbete, kompetens och lärande och kan ses som ett sätt att förstå 
förändringar på den moderna arbetsmarknaden. Lärande påverkar individens möjligheter att 
hantera problem i arbetet. Genom ett livslångt lärande skapas på så sätt positiva effekter på 
arbetsmarknaden. Anställningsbarhet har kommit att bli ett nyckelkoncept på den europeiska 
marknaden och inkluderar många olika aspekter, men främst att utveckla människans 
kapacitet och skapa en vilja till att arbeta. En individ som är anställningsbar kan mötas av nya 
utmaningar och förväntningar och får på så sätt nya rättigheter och ansvarsområden (Garsten 
& Jacobsson 2004:3ff).  

För att bli anställningsbar krävs att individen är öppen för förändring, men det fodras också 
att individen är flexibel och har en förmåga att lära nytt. Slutligen är det även en förutsättning 
att individen har en generellt sett positiv inställning till arbetsmarknaden i stort. Mjuka 
egenskaper som skapar förutsättningar för anställningsbarhet är också att individen kan 
samarbeta med andra, kommunicera och har en problemlösande karaktär (Garsten & 
Jacobsson 2004:277). Ofta är det inte uttalat vad för egenskaper en organisation kräver för att 
individen skall ses som anställningsbar. Denna osäkerhet kan skapa ångest och stress för 
flertalet individer då hon inte vet vad som förväntas av henne på arbetsmarknaden (Garsten & 
Jacobsson 2004:277).  

Sammanfattningsvis präglas anställningsbarhet i sin helhet av ett individuellt ansvarstagande. 
Den mest betydelsefulla aktören i sammanhanget är individen själv. Hon har ett eget ansvar 
för att arbeta för att framstå som anställningsbar. På så sätt läggs ett stort ansvar på individen 
att uppmuntra sig själv till utveckling (Garsten & Jacobsson 2004:282; Berglund 2009:32).  

4.2 Välfärdsstater och deras utformning 
Välfärdsstat och välfärdsregim kan beskrivas som förhållandet mellan stat, familj och 
marknad. Olika länder har enligt Esping-Andersen (1990) olika uppbyggnad vad gäller hur 
staten, familjen och marknaden är konstruerade och hur de kan relateras till varandra. 
Välfärdsstaten har olika systematiska konsekvenser för såväl ekonomi, politik och den sociala 
sfären (Esping-Andersen 1990; Emmenegger, Kvist, Mark & Petersen 2015:5).  

I förhållande till att länder under 1960-1970-talen utvecklades skapades enligt Esping-
Andersen (1990) möjligheter för ett nytt forskningsområde att växa fram gällande 
utvecklingen av olika välfärdsstater. Det som tidigare var militära stater utvecklades till att bli 
mer institutionaliserade med fokus på social välfärd (Esping-Andersen 1990:10ff). Esping-
Andersen menar att det finns tre olika politisk-ekonomiska inriktningar av välfärdsstater som 
skiljer sig åt i viktiga avseenden. Emmenegger et. al. lyfter att dessa tre uppdelningar speglar 
såväl politiska ideologier men gör också ett avstamp i social stratifiering, de-
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kommodifikation och en blandning av offentlig och privat välfärd (Emmenegger et. al. 
2015:4). De tre inriktningarna är: den liberala-, den konservativa- och den 
socialdemokratiska välfärdsregimen (Esping-Andersen 1990).  

Den liberala välfärdsstaten kännetecknas av välfärdstjänster som enbart är till för de absolut 
behövande. Utvecklingen av den sociala välfärden kan enligt Esping-Andersen ses som 
traditionell och utvecklad av liberala arbetsetiska normer. Staten uppmuntrar marknaden och 
är antingen passiv eller minimalt aktiv i erbjudandet av sociala välfärdstjänster. Det är alltså 
vanligt att privata tjänster finns att tillgå (Esping-Andersen 1990:26) Staten stöttar när 
familjen och de marknadsbaserade lösningarna inte är tillräckliga. Esping-Andersen lyfter att 
konsekvenser bakom denna välfärdsstat kan vara att regimen minimerar effekten av de-
kommodifikation, vilket avser i vilken grad individen kan upprätthålla en skälig 
levnadsstandard utan att vara en del av arbetsmarknaden. Länder som kännetecknas av denna 
välfärdsregim är USA, Kanada och Australien (1990:26-27).  

Den andra välfärdsstatstypen Esping-Andersen (1990:27) lyfter är den konservativa, den 
liberala inriktningen till marknaden återfinns inte lika tydligt här men garantin av sociala 
tjänster har aldrig setts som given. Rättigheter har istället varit starkt knutna till klass och 
status. Välfärdstjänster som barn- och äldreomsorg är underutvecklade och familjen kan ses 
som den institution som skall sköta dessa tjänster. Denna välfärdsregim kopplar Esping-
Andersen till Österrike, Frankrike, Tyskland och Italien (1990:27).  

Den tredje välfärdsregimen är den socialdemokratiska som kännetecknas av principer som 
universalism och de-kommodifikation av sociala tjänster och riktar sig ända in i 
medelklassen. Den socialdemokratiska välfärdsstaten lägger stor vikt vid att betona 
jämlikheten mellan olika klassers möjligheter till en skälig levnadsstandard, något som kan 
kopplas starkt till de-kommodifikation som kan beskrivas som individers eller familjers 
möjligheter att upprätthålla en socialt accepterad levnadsstandard oberoende av att vara 
deltagare på arbetsmarknaden (Esping-Andersen 1990:27-28).  

Den socialdemokratiska välfärdsstaten är i sin generositet inriktad mot den enskilda familjen i 
och med de utbyggda omsorgstjänsterna som möjliggör individers deltagande på 
arbetsmarknaden, vilket skapar större förutsättningar för marknaden som sådan. På så sätt kan 
vi tänka oss att den socialdemokratiska välfärdsregimen möjliggör för såväl välfärd som 
arbete. Å ena sidan erbjuds individer universella omsorgstjänster och rätten till arbete har 
jämnvärdig status. Å andra sidan skapas enorma kostnader för att behålla den universalistiska 
välfärdsstaten. Detta menar Esping-Andersen möjliggörs bäst genom att så många människor 
som möjligt arbetar. De skandinaviska länderna är enligt Esping-Andersen de som passar bäst 
in i den socialdemokratiska välfärdsstaten (Esping-Andersen 1990:28).  

Esping-Andersen redogör för de-kommodifikationsgraden inom olika länder. Den svenska 
de-kommodifieringen kan tillsammans med de andra nordiska ländernas ses som hög. Detta 
innebär att individer som inte är deltagare på arbetsmarknaden med hjälp av sociala 
välfärdstjänster kan upprätthålla en levnadsstandard som är socialt accepterad, medan länder 
med en mer konservativ välfärdsstat har en lägre grad av de-kommodifiering (Esping- 
Andersen1990:52).  
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Esping-Andersen framhåller att välfärdsstaten erbjuder individer tjänster och inkomstsäkerhet 
men är också ett system av social stratifikation. Välfärdsstaten är nyckelinstitutionen för att 
strukturera klasser och social ordning. De organisatoriska faktorerna i välfärdsstaten hjälper 
till att avgöra social solidaritet, uppdelningen av klasser samt social differentiering. Den 
sociala stratifieringen kan sägas innebära den grad och typ av ojämlikhet som produceras i 
välfärdsstaten. Olika välfärdsstater ger upphov till olika typer av social ojämlikhet (Esping-
Andersen 1990:55).  

Esping-Andersen menar att om alla olika välfärdsstater deltar i social stratifikation så gör de 
det på olika sätt. Detta i form av historiska och institutionella typer som format den aktuella 
välfärdsstaten. För att identifiera de specifika mönstren måste vi identifiera de tysta 
dimensionerna av stratifikation (Esping-Andersen 1990:60ff). I den konservativa 
välfärdsstaten är hierarki och korporatism grunden till social integration. För att vara en del 
av samhället måste individen värna om de traditionella relationerna och den traditionella 
familjesynen. I den liberala välfärdsstaten hamnar fokus snarare på den individuella friheten 
och jämlika möjligheter. Den socialdemokratiska välfärdsstaten grundas i Marx’ idéer där 
fokus ligger i att jämna ut skillnader mellan samhällets klasser (Esping-Andersen 1990:59ff). 

Emmenegger et. al. lyfter att kritik riktats mot Esping-Andersens teori om välfärdsstater. 
Forskare har ifrågasatt utvecklingen av länders välfärdssystem och menar att en del länder 
formats på ett visst sätt för att följa de förväntningar som omgivningen haft på dem. Dessa 
kritiker hävdar att det krävs andra variabler än religion och samhälleliga institutioner för att 
kategorisera välfärdsstater (2015:6). Vidare kritiseras även argumentet att politiska ideologier 
återspeglar politiska konfigurationer av välfärdssystemen. Teorin har även skapat debatt 
kring hur välfärdsstaten bör operationaliseras. Exempelvis har feministiska 
välfärdsstatsförespråkare kritiserat teorin för att vara alltför könsblind. De hävdade att det 
råder en stratifiering där vissa män och kvinnor får fördelar i att ta del av förmåner. Istället 
borde välfärdsstater utformas på så sätt att kvinnor får större möjlighet att vara en aktiv del av 
arbetsmarknaden genom att välfärdstjänsterna de-familjiseras för att på så sätt bli mer 
tillgängliga (Esping-Andersen 2015:6). 

4.3 Reflektion och tillämpningar av teoretiska utgångspunkter 
Garsten och Jacobsson redogör för en rådande anställningsbarhetsdiskurs. Denna 
utvecklingsprocess kan ses som av en individualiseringsprocess i enighet med den utveckling 
som kan skönjas i Esping-Andersens teori om välfärdsstaternas utformning och utveckling.  

Den tidigare forskning som till viss del ligger till grund för denna undersökning, ger uttryck 
för att den svenska arbetsmarknadspolitiken har bytt inriktning och att ansvar förflyttats till 
individens eget initiativtagande för att vara en del av arbetsmarknaden, precis som Garsten 
och Jacobssons titel indikerar i ”Learning to be employable: New agendas on work, 
responsibility and learning in a globalizing world”. Garsten och Jacobsson (2004) lyfter att 
kravet på anställningsbara individer ökat i samhället i förhållande till en 
individualiseringsdiskurs på en globaliserad marknad. Esping-Andersens teori har på senare 
tid ifrågasatts och kritiker menar att det skett en utveckling där den svenska välfärdsstaten fått 
en allt mer liberal inriktning där individens eget ansvar är av större betydelse.  
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Ovanstående argument gör de valda teorierna relevanta i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. Hur ser egentligen individen på de arbetsmarknadsåtgärder hon fått ta del 
av? På vilket sätt har insatsen utformats för att individen skall få ett arbete? I vilken 
utsträckning måste individen själv ta ansvar för deltagandet i åtgärderna och vilket tvång 
finns från arbetsmarknadsenhet och remitterande instans? Råder en samstämmighet mellan 
deltagarnas och arbetsmarknadsenhetens bild av insatserna och dess utformning samt hur kan 
detta förstås i förhållande till anställningsbarhets- och individualiseringsdiskursen på dagens 
arbetsmarknad?  
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5 Metod 
Denna studie har utgått från en kvalitativ metod där det empiriska materialet samlats in 
genom intervjuer. Studien ämnade skapa en djupare förståelse kring arbetsmarknadsinsatser 
och dess betydelse för individen, därför ansågs denna metod vara bäst lämpad i förhållande 
till aktuellt syfte och frågeställningar. Tanken var inte att genomföra generaliseringar utifrån 
resultatet utan istället undersöka och förstå upplevelsen av arbetsmarknadsåtgärderna, 
upplevelser hos de som ansvarar för åtgärderna eller upplevelser hos dem som deltagit i 
åtgärderna. Genom en kvalitativ metod där respondenterna intervjuats har denna förståelse 
erhållits, en kvalitativ metod har enligt Halvorsen för avsikt att bidra till en djupare inblick i 
varje respondents tankar och åsikter menar Halvorsen (1992:82).  

Att använda intervjuer kan ge en bra inblick i hur människor känner och upplever vissa saker. 
Forskaren får enligt May (2001:148) en uppfattning av hur den intervjuades upplevelser, 
åsikter och attityd till forskningsområdet. För att få ut så mycket som möjligt av en 
intervjusituation är det av vikt att forskaren har förståelse och kunskap om uppbyggnaden och 
dynamiken i en intervjusituation (May 2001:148). En intervju är en form av samtal där det 
skapas förståelse mellan deltagande individer, detta skapas genom interaktion med frågor och 
svar. I denna interaktion skapas en relation som får mening för deltagarna, vilket i sin tur kan 
påverka forskarens och respondentens tolkning av det som sägs. Det är därför i detta 
sammanhang viktigt att båda parter är närvarande, intresserade och uppmärksamma. 
Framförallt forskarens beteende kan påverka vad för slags information som kommer fram 
under intervjun (Aspers 2007:138).  

För att svara upp mot studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade djupintervjuer 
genomförts. Genom semistrukturerade intervjuer skapas möjligheter för forskaren att förhålla 
sig till en strukturerad intervjuguide, samtidigt som utrymme för följdfrågor ges. Detta skiljer 
en semistrukturerad intervju från en strukturerad intervju där forskaren istället är bunden till 
en fastställd intervjuguide (Aspers 2007:143; May 2001:148ff). 

5.1 Forskningsansats 
Beroende på hur empirin kopplas till teorier utgår forskaren från olika forskningsansatser. 
Den induktiva ansatsen utgår från att forskaren förutsättningslöst undersöker sitt 
forskningsområde. Med andra ord utgår forskaren inte från någon teori vid insamlandet av 
empiri. Enligt May (2001) är detta en metod där forskaren utvecklar teoretiska kunskaper 
utifrån det insamlade materialet. Den deduktiva ansatsen grundar studien däremot på redan 
etablerade teorier (May 2001:47). I denna studie har de båda ansatserna kombinerats, och 
därmed har en abduktiv ansats varit utgångspunkten. Studien har utgått från vissa teoretiska 
utgångspunkter som exempelvis teorier om anställningsbarhet. På så vis har studien inte 
genomfört fullkomligt förutsättningslöst, samtidigt har det funnits utrymme att finna nya 
teman som inte ingått i den teoretiska utgångspunkten.   
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5.2 Urval 
Urvalet i studien bestod av såväl deltagare av olika arbetsmarknadsinsatser men också 
kommunalt anställda, vilka hade ansvar för de olika insatserna. Respondentgrupperna blev 
aktuella då förhoppningen var att se om bilden och upplevelsen deltagarna och de ansvariga 
har om insatserna stämmer överens eller om det finns utmärkande skillnader.   

5.2.1 Respondenter 

Respondenterna, omfattande sju personer, kategoriserades in i två grupper, ansvariga och 
deltagare.  

Ansvariga  
Fyra av respondenterna i undersökningen bestod av ansvariga för någon av kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder. För att få en bild av deras arbete och upplevelse av åtgärderna 
genomfördes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna beräknades ta en timme vardera och 
tidigare hade respondenterna träffats i samband med planering av intervjuer.  

Deltagare 
För att få kontakt med deltagarrespondenter fick arbetsmarknadsenheten förmedla syftet till 
deltagarna, på grund av rådande sekretessregler. Personer som tidigare haft försörjningsstöd 
men som idag hade egenförsörjning fick bli den aktuella urvalsgruppen. De ansvariga för 
åtgärderna kontaktade de potentiella respondenterna och gav klartecken för fyra. De fyra 
deltagarrespondenterna kontaktades men en valde tillslut att tacka nej till deltagande i 
intervju. Även dessa intervjuer var av semistrukturerad karaktär och beräknades att ta en 
timme vardera.   

5.3 Datainsamling 
5.3.1 Intervjuguiden 

För att samla in empiriskt material har två intervjumallar utformats (se Bilaga 1), vilka var 
inriktade till de två respektive respondentgrupperna. Intervjumallarna bestod båda av 
strukturerade frågor delvis kopplade till studiens frågeställningar, men också frågor av mer 
explorativ karaktär för att utforska nya teman. Under intervjuerna fylldes mallen på med 
följdfrågor som i sammanhanget av respondentens svar blev aktuella. En semistrukturerad 
intervju blev aktuell just för att få möjligheten att ställa följdfrågor kopplade till 
respondenternas svar (May 2001:150).  

5.3.1.1 Intervjuguide 1 

Den första intervjuguiden var inriktad till de som arbetar med insatserna. Den byggde på fyra 
områden: Bakgrund, Metoder, Mål och Målgrupp samt Resultat.  

Bakgrundsavsnittet rörde frågor som var beskrivande för bakgrunden av insatsen och 
respondentens roll på arbetsmarknadsenheten. Senare gick intervjuguiden in på vilka metoder 
som respondenterna använder i arbetet med deltagarna. Detta för att få en bild av hur arbetet 
med deltagarna ser ut och bland annat vilka krav som ställts på deltagarna. I avsnittet mål och 
målgrupp ställdes frågor rörande målen och målgruppen till insatsen. Vilket är egentligen 
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målet och varför är detta viktigt att jobba mot? Resultatavsnittet var inriktat mot de resultat 
verksamheten når med sina åtgärder. Exempelvis kring hur målen mäts och vilka problem 
som funnits i arbetet med åtgärderna.  

5.3.1.2 Intervjuguide 2 

Den andra intervjuguiden var inriktad till de som deltagit i insatserna. Den byggde på fyra 
områden: Bakgrund, Åtgärder, Framtid samt Utveckling.  

Bakgrundsavsnittet berörde frågor inriktade på deltagarens bakgrund. Frågorna rörde 
individens utbildningsbakgrund, anställning och varför hon kom i kontakt med 
arbetsmarknadsenheten i kommunen. Vidare behandlades frågor om de åtgärder individen 
tagit del av. Frågorna var inriktade på bland annat de krav som ställts på individen, vilket 
ansvar individen själv fått ta och vilken upplevelse individen hade av de åtgärder hon tagit 
del av.  Det tredje området var framtid, här berördes frågor om individens framtid och hur 
individen såg på sin framtid nu när hon hade ett arbete och hur denna bild förändrats från 
arbetslöshetstiden. Det sista temat, utveckling, fokuserade på frågor om hur insatser skulle 
kunna utvecklas för att göras bättre.  

5.3.2 Tillvägagångssätt 

För studien kontaktades arbetsmarknads- och integrationsenheten vid kommunen. Ämnet att 
genomföra en undersökning av bland annat individers upplevelser av arbetsmarknadsåtgärder 
lyftes. Till sist beslutades att inriktningen skulle vara att intervjua såväl insatsansvariga som 
deltagare. Då huvudmålet med verksamheten var att deltagare skall nå egenförsörjning, föll 
valet på att deltagarrespondenterna skulle vara egenförsörjande. Däremot belystes att formen 
av egenförsörjning variera, då detta antingen kunde innebära ett traditionellt lönearbete eller 
sjukersättning från Försäkringskassan.  

För att svara upp mot syftet och studiens frågeställningar har sju personer intervjuats, varav 
fyra arbetar med arbetsmarknadsinsatser och tre har varit deltagare i kommunens 
arbetsmarknadsinsatser. Samtliga intervjuer tog cirka en timme vardera och genomfördes 
under en tre veckors period under våren 2015. Intervjuerna med de ansvariga för åtgärderna 
ägde rum i respektive respondents kontor. Deltagarintervjuerna ägde rum på den plats 
respondenten föredrog. Detta innebar att en intervju genomfördes på det kommunala 
biblioteket vid ett avlägset bord, den andra intervjun i respondentens hem. Den tredje 
intervjun genomfördes via telefon då det var svårt att hitta ett tillfälle som var lämpligt för 
genomförande av intervjun.  

Vid varje intervju har det betonats att respondenternas uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt och att materialet som använts i undersökningen inte skulle kunna kopplas till 
den enskilde. De insatsansvariga har i resultatet benämnts med sin yrkesroll vilket visserligen 
medför att personerna i kommunen kan komma veta vem som sagt vad.  

Varje intervju spelades in i samtycke med respondenten och inspelningen har enbart använts 
för eget bruk för att underlätta transkribering, resultatbearbetning och analys. Att spela in 
intervjuerna har varit till hjälp då fokus varit på intervjun istället för på antecknande av 
respondenternas svar. Intervjuinspelningarna har också skapat möjlighet till att transkribera 
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en fullständig text av vad respondenterna sagt. May (2001) menar att det finns såväl för- och 
nackdelar med att spela in intervjuer, något som har beaktats i denna undersökning. Att spela 
in en intervju kan vara hämmande för en del personer, då alla inte känner sig bekväma i 
situationen (May 2001:168). Under genomförandet av intervjuerna har det inte framgått att 
respondenterna påverkats negativt av inspelandet.  

Efter varje intervjutillfälle har den aktuella intervjun transkriberats, detta innebär att 
inspelningen ordagrant skrivits av. Att transkribera varje intervju har varit en tidskrävande 
process, men värdefullt i sammanhanget av att sammanställa resultatet. Transkriberingarna 
bidrog till en stor mängd textmassa att analysera. Därför påbörjades analysen av det 
empiriska materialet samtidigt som resterande intervjuer genomfördes. På så sätt skapades en 
ökad medvetenhet som gjorde att olika teman kunde uppmärksammas, dessa teman kom även 
att belysas ytterligare i kommande intervjuer (May 2001:168).   

5.3.3 Kodning  

Under kodningsprocessen bryts det empiriska materialet ner i mindre delar, koder. Koderna 
kan vara teoretiskt skapade eller direkt kopplade till empirin. Kodningen är en del av 
analysen där forskaren strukturerar sitt material för att senare i analysen återta vissa koder 
som tycks vara av teoretisk vikt (Aspers 2007:157; Bryman 2011:514).  

Det empiriska materialet i denna studie har kodats genom att tre teman, kopplade till studiens 
frågeställningar, de tre temana har fungerat som grund för studiens resultat; Insatsernas 
utformning, Deltagarens upplevelser och Deltagarens anställningsbarhet, ansvar och makt. 
Dessa teman har utgjort huvudkoder och materialet har kodats med hjälp av fyra färger. Den 
fjärde färgen bestod av koder som inte varit tillämpningsbara under de andra tre färgerna, 
men ändå haft viss teoretisk relevans. Efter den genomförd kodning och analys 
sammanställdes resultatet utifrån de mönster som framkommit under bearbetningen av den 
insamlade empirin. 

5.4 Etiska överväganden 
Under arbetet med denna uppsats har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i 
beaktande, dels för att göra framförandet säkert för deltagarna men också för att jag som 
forskare vill kunna stå för såväl genomförandet som presentationen av uppsatsen.  

Vetenskapsrådet (2010) listar fyra allmänna huvudkrav på forskningen för att individen skall 
vara skyddad och för att forskningens tillvägagångssätt skall vara etiskt; Informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagare deras 
uppgift i projektet och att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2010:7). För att ta hänsyn 
till detta har jag inför varje intervju informerat respondenten om syftet med studien och att 
deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall ha deltagarens samtycke i 
undersökningen och om deltagaren är under 15 år skall vårdnadshavarens samtycke inhämtas 
av forskaren (Vetenskapsrådet 2010:9). För att ta hänsyn till samtyckeskravet har jag som 
tidigare nämnt betonat frivilligheten i studien och att respondenten när som helst kunde 
avbryta intervjun eller stå över frågor som han/hon tyckte var för känsliga.  
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om personerna som deltar i undersökningen 
skall behandlas på ett sätt så ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2010:12). 
För att ta hänsyn till detta i undersökningen har det betonats för deltagarna att deras svar 
kommer behandlas på ett konfidentiellt sätt och de enskilda svaren kommer inte kunna spåras 
tillbaka till den enskilde individen. I arbetet av analysen har jag varit noga med att det enbart 
är jag som har tillgång till inspelningarna och transkriberingarna av intervjuerna. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlas endast skall användas i 
forskningsändamål. Uppgifterna får inte lämnas ut för kommersiellt bruk eller i andra syften 
som inte ses som vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2010:14). För att ta hänsyn till 
nyttjandekravet kommer jag efter att studien färdigställts radera inspelningarna och 
transkriberingarna av intervjuerna för att den insamlade empirin inte skall kunna spridas i 
andra syften. 

5.4.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Bryman menar att trovärdighet och tillförlitlighet kan användas som bedömningskriterier för 
en studies genomförande (2011:352). Utifrån fyra delkriterier diskuteras nedan studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet.  

När en social miljö undersöks är det svårt att uppnå en fullkomlig överförbarhet. Däremot 
anser jag att det finns möjlighet att genomföra en likvärdig studie i en annan kommun då 
intervjuguiden använts konsekvent under datainsamlingen. På så sätt finns möjlighet att med 
ett likvärdigt syfte och likvärdiga intervjufrågor genomföra studien igen i en annan social 
miljö.  

För att uppfylla delkriteriet om studiens pålitlighet har samtliga intervjuer spelats in för att 
senare transkriberas, på så sätt säkerställs att respondenternas fullkomliga svar dokumenteras. 
Dessa utskrifter finns sparade om det skulle råda tvivel om studiens pålitlighet. Vidare har jag 
också redogjort för arbetsprocessen med uppsatsen och insamling av det empiriska materialet 
något som också kan tala för pålitligheten.  

Trovärdigheten kan stärkas genom att se till att det skall finnas en överensstämmelse mellan 
forskarens observationer och de tänkta teoretiska idéerna. För att ta hänsyn till detta 
delkriterie har studiens syfte och frågeställningar genomsyrat utformning av intervjuguide 
men också resultat och diskussion. För att främja trovärdigheten hade en pilotstudie kunnat 
genomföras, då det var svårt att få tag i respondenter fick detta uteslutas. Pilotstudien hade 
kunnat ge svar på huruvida intervjufrågorna fungerade i relation till syfte och 
frågeställningar.  

Vad gäller objektivitet menar Bryman (2011) att det är svårt att uppnå en fullkomligt objektiv 
forskning men för att säkerställa har jag försökt sätta mina personliga värderingar och 
politiska åsikter åt sidan i utförandet av studien. Studien har de facto sin utgångspunkt i ett 
politiskt område, därav är det av stor vikt att försöka uppnå en hög objektivitet för att inte låta 
de egna åsikterna spegla utfallet av studiens resultat och slutsatser.  

Generellt vad gäller trovärdigheten och tillförlitligheten i denna studie, finns det möjlighet att 
genomföra studien igen med samma eller likvärdiga intervjufrågor i en annan kommun. 
Däremot är det precis som Bryman (2011) lyfter svårt att nå ett likvärdigt resultat. Detta 
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beroende på dels att kommuner inte formar sina arbetsmarknadsinsatser på likvärdiga sätt och 
att individens upplevelser inom likvärdiga insatser säkerligen också skiljer sig då de inte 
genomförts av samma coacher.  

5.5 Metoddiskussion 
Valet av metod för den här studien föll på en kvalitativ metod, detta då tanken var att få en 
ökad förståelse för individens tankar och upplevelser kring arbetsmarknadsåtgärdernas 
utformning och hur stort utrymme individen haft för ansvarstagande under insatsens förlopp. 
På så sätt var det inte aktuellt att kvantifiera och generalisera materialet, utan intervjuer sågs 
som den bäst lämpade utgångspunkten för att samla in empiriskt material. Hade avsikten 
istället varit att mer statistiskt undersöka arbetsmarknadsinsatserna hade potentiellt en 
kvantitativ totalundersökning av samtliga deltagare varit aktuell (Halvorsen 1992:82).  

Under arbetet med uppsatsen anser jag att det varit svårt att utforma intervjufrågor som varit 
fullkomligt relevanta i förhållande till undersökningen. Detta har medfört att intervjuguiden 
ändrats flertalet gånger under arbetets gång. Däremot anser jag inte att en mer öppen intervju 
där respondenten fått tala mer fritt varit ett alternativ. Det var tillräckligt svårt att få 
deltagarrespondenterna att dela med sig av sina erfarenheter med hjälp av en semistrukturerad 
intervjuguide (Bryman 2011; May 2001:148).  

Under intervjutillfällena användes en del följdfrågor vilket kan ha påverkat den riktning 
intervjun tagit. Det kan vara så att respondenten blivit styrd in på spår som jag önskat på ett 
omedvetet sätt. Då jag inte tidigare genomfört en intervjustudie anser jag att jag eventuellt 
haft en fördel om jag haft möjligheten av att genomföra en pilotstudie för att på så sätt få öva 
mer på att intervjua. May (2001) menar att en pilotstudie kan säkerställa frågorna och dess 
relation till syfte och frågeställningar. Att genomföra en pilotstudie hade också kunnat vara 
till hjälp för att testa intervjufrågorna för att på så sätt öka relevansen och eventuellt utesluta 
frågor som inte varit väsentliga i förhållande till syfte och frågeställningar (May 2001:96).  

Vad gäller urvalet anser jag att det urval som studien representeras av är relevant i 
förhållande till syftet. Visserligen representeras urvalet av deltagare enbart av sucess stories, 
det vill säga deltagare som fått anställning eller åtminstone egenförsörjning. Detta är något 
jag reflekterat kring mycket då jag valde urval. Med bakgrund i att målet med 
arbetsmarknadsenhetens arbete är ett deltagarna skall nå egenförsörjning, så ville jag 
undersöka de som anses vara ”klara” framför de som fortfarande är aktivt deltagande i 
åtgärderna.  

Då målet med insatserna och arbetsmarknadsenhetens arbete är att deltagare skall nå 
egenförsörjning känns detta som ett mer givet urval än att också intervjua individer som inte 
är ”färdiga” med sina insatser då de ännu inte nått egenförsörjning.  

Vidare måste jag också ställa mig kritisk till att det finns en stor möjlighet att 
arbetsmarknadsenheten kan härleda deltagarnas svar till den enskilde individen. Detta är 
något som diskuterats med deltagarrespondenterna och de är medvetna om hur situationen ser 
ut.  Däremot uppkommer en svårighet i att uppnå Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. 
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Respondenternas uppgifter har därför behandlats konfidentiellt i den mån det varit möjligt 
(Vetenskapsrådet 2010).  

5.6 Källkritisk diskussion 
Gällande källorna som använts i denna undersökning är jag medveten om att det finns mycket 
material som hade kunnat behandlas vidare i denna uppsats. Däremot har strävan varit att 
belysa de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning vilka av mig ansetts varit 
relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

Den tidigare forskningen i uppsatsen har till stor del varit inriktad mot den svenska 
arbetsmarknaden. Detta kan motiveras av det faktum att uppsatsens utgångpunkt ligger i att 
undersöka en svensk kommuns arbetsmarknadsåtgärder. Om utrymme funnits hade det 
kunnat vara intressant att göra en internationellt jämförande studie där andra länders 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ställs mot de svenska.  

Vad gäller teoretiska utgångspunkter jag har försökt belysa många olika infallsvinklar på det 
breda begreppet anställningsbarhet. Detta för att inte enbart ta fasta på en inriktning av ett 
begrepp som är mångfacetterat med flertalet inriktningar. Gällande Esping-Andersens teori 
om välfärdsstater och deras utformning, så har jag försökt betona en del av den kritik som 
riktats till teorins diskuterade begränsningar, för att på så sätt utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt.  
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6 Resultatredovisning 
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat, resultatredovisningen är uppdelad i tre 
teman; Insatsernas utformning, Deltagarens upplevelser och Deltagarnas anställningsbarhet, 
ansvar och makt.  

De insatser som presenteras nedan är samtliga under kommunal regi men sker i samverkan 
med andra myndigheter. Arbetsmarknadsenheten har ständig kontakt med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten för att skapa ett effektivt 
samarbete. Innan resultatet redogörs för presenteras nedan en kortare beskrivning av 
respondenterna. 

Respondenterna 

- Sjuksköterskan och arbetsterapeuten arbetar tillsammans med insatsen KRUT-teamet 
där arbetsförmågebedömningar genomförs.  

-  Arbetscoachen är ansvarig för åtgärden Supportive Employment och Individual 
Placement and Support (IPS). 

- Samordnaren är ansvarig för åtgärden där praktikplatser är i fokus.  
- Deltagare 1 har tagit del av KRUT-teamets åtgärd, där hen efter en längre tids 

arbetslöshet genomgått en arbetsförmågebedömning. 
- Deltagare 2 har tagit del av IPS-metoden, där hen genom stöttning av arbetscoach 

kommit ut på arbetsmarknaden efter att ha levt på socialbidrag under en tid. 
- Deltagare 3 har tagit del av praktikåtgärden. Hen har genom insatsen fått 

tillsvidareanställning på ett lokalt företag, efter att ha varit arbetslös under en längre 
period.  

6.1 Insatsernas utformning 
6.1.1 KRUT-teamet 

I KRUT-teamet (KReativ-UTveckling) arbetar en arbetsterapeut och en sjuksköterska. Syftet 
med insatsen är att bedöma individens arbetsförmåga, göra andra typer av kartläggningar men 
också att samordna rehabiliteringsinsatser. Bakgrunden till insatsen var att många personer 
som stod långt ifrån arbetsmarknaden uppmärksammades, vissa av dessa personer har en klar 
diagnos men en del har det inte. Dock har de ett hinder som gör att de inte kommer ut på 
arbetsmarknaden.  

”... det kan vara så att hindret är att personen har dålig utbildningsnivå. Men ofta är 
hindret en funktionsnedsättning eller att de har en neuropsykiatrisk diagnos, alternativ 
värkproblematik.” - Arbetsterapeuten 

Det ökade inflödet av personer till enheten medförde enligt sjuksköterskan och 
arbetsterapeuten, ett behov av att utreda individernas arbetsförmåga för att hitta rätt åtgärder 
för individens möjligheter att nå egenförsörjning. Genom att utföra en grundläggande 
kartläggning av individens arbetsförmåga och bedöma om och i så fall vilken grad individen 
kan arbeta, så skapar insatsen förutsättningar för individen att nå egenförsörjning menar 
Arbetsterapeuten.  
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Insatsen är, enligt sjuksköterskan, utformad genom att individen remitteras till enheten från 
antingen Försäkringskassan, sjukvården eller socialförvaltningen i kommunen. Först 
genomförs en kartläggning där det grundläggande behandlas, hur individen ser på sig själv, 
hur dagarna ser ut, vilka mål personen har. Efter en genomgående bakgrundskoll försöker 
sjuksköterskan och arbetsterapeuten hitta en praktikplats åt individen för att bedöma hur hon 
fungerar i ett arbete. Innan individen börjar sin praktikplats läggs en plan upp för vilka regler 
som gäller, samt vilka tider individen skall ha. När individen sedan är på praktiken sker en 
kontinuerlig uppföljning så att arbetsförmågebedömningen skall kunna genomföras. Målet 
med insatsen är att individen skall komma närmare egenförsörjning, vilket innebär olika 
saker, menar sjuksköterskan: 

”Målet med insatsen är att individen skall nå egenförsörjning oavsett om det handlar om 
ett lönearbete eller om det är sjukersättning. Sjukersättning är också en typ av 
egenförsörjning, om individen är berättigad till sjukersättning så skall den ha det.”  
- Sjuksköterskan 

Målgruppen som KRUT-teamet arbetar mot är främst de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, individerna som stöttas är på så sätt är inte direkt redo för arbetsmarknaden. 
Kartläggningen av individernas arbetsförmågebedömning tar därför tid, enligt 
arbetsterapeuten beror tidsåtgången i viss mån på individens motivation:  

”… ibland räcker det inte med de sex månaderna som vi brukar ha som tidsplan, någon 
gång har jag fortsatt med en individ i två år”. - Arbetsterapeuten  

När arbetsförmågebedömningen är genomförd sammanfattar sjuksköterskan och 
arbetsterapeuten resultatet och förmedlar rekommendationer till deltagare och remittent. Om 
individen bedöms att hon inte har någon arbetsförmåga överlämnas ärendet till 
Försäkringskassan. Har individen en arbetsförmåga stannar hon kvar inom enheten för att få 
hjälp att hitta ett lämpligt arbete utifrån sin förmåga. Sjuksköterskan betonar: 

”… det är många som inte är redo för arbetsmarknaden när vår bedömning är färdig och 
vi haft kontakt med remittenten. Om individen har en arbetsförmåga ser vi till att någon 
annan här på enheten tar vid för annars tycker vi att vårt arbete är lite bortkastat, om vi 
inte fortsätter med någon stöttning så är risken stor att individen åker ner på botten. Så 
därför släpper vi aldrig individen helt, utan den finns kvar hos någon på enheten en tid.”  

- Sjuksköterskan 

Vidare uppmärksammas att det finns ett behov av mer resurser och en önskan av att anställa 
fler till teamet. Sjuksköterskan belyser ytterligare att det inte finns något tydligt 
utvärderingsmaterial för deltagarna efter avslutad åtgärd.   

6.1.2 Supportive Employment & Individual Placement and Support (IPS)  

Till insatsen Supportive Employment och Individual Placement and Support (IPS) och 
kommer de individer som, enligt den intervjuade arbetscoachen, har störst behov av stöttning 
för att kunna nå anställning och egenförsörjning. Metoden har ett amerikanskt ursprung och 
grundar sig i att coachen skall vara med individen i deras utveckling i samband med att de 
kommer närmre egenförsörjning. Med IPS och Supportive Employment arbetar i kommunen 
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en arbetscoach, hon arbetar med att stötta deltagarna genom att bland annat ta kontakt med 
myndigheter och att fysiskt ibland vara med på arbetsplatsen.  

”… stödet kan också vara till de som tycker det är svårt att komma upp på morgonen, då 
kan jag ringa och väcka, eller skicka ett sms. Ibland åker jag ut till personens arbetsplats 
och är med på fikaraster, något så enkelt som en fikarast är för vissa deltagare 
jättejobbigt.” - Arbetscoachen 

Till en början var IPS och Supportive Employment inriktat till personer med schizofreni, men i 
kommunen är den främst inriktad mot personer som har psykiska funktionsnedsättningar, som 
ADHD och autism men också personer med ångest som är i behov av stöttning för att kunna 
vara en del av arbetslivet. Kommunen började arbeta med insatsen som ett projekt där bidrag 
från Socialstyrelsen möjliggjorde för stödet av individerna. Tanken var att stödja med 
inriktning till anställning där personer placeras i verksamheter utanför den kommunala regin, 
alltså på lokala företag. Arbetscoachen beskriver uppkomsten av insatsen enligt följande: 

”Vi arbetade först två år med Supportive Employment och sen två år med IPS. Efter det 
valde kommunen att göra insatsen permanent i och med de resultat vi visade och nu har 
det alltså implementerats på heltid.” - Arbetscoachen 

Arbetscoachen beskriver att hon arbetar med deltagarna i motiverande samtal och stöttning. 
Utmärkande för metoden är enligt Arbetscoachen att coachingen skall finnas kvar så länge 
behovet finns hos deltagaren. Det är deltagaren som bestämmer när insatsen skall avslutas. 
Arbetscoachen menar att när personen har hittat sin trygghet så finns coachingen kvar, men 
inte alls lika intensivt som tidigare. På så sätt kan individen, enligt arbetscoachen, bli redo att 
släppa taget om att ha en coach.  

Arbetscoachen framhåller att deltagaren kommer i kontakt med Arbetscoachen via remittering 
från en remissinstans som exempelvis Socialförvaltningen eller Försäkringskassan. Sedan 
börjar arbetscoachen och deltagaren tillsammans att arbeta med en arbetsprofil. Då diskuterar 
individen och coachen frågor som rör allt om livet i allmänhet men även sådant som påverkar 
valet av anställning, exempelvis de hinder som individen har som ligger till grund för att hon 
inte har en anställning idag. Metoden är inriktad på individen med hjälp av coachen skall 
välja, skaffa och behålla anställning. Arbetscoachen betonar att: 

”Behålla-delen kan vara svår för en del deltagare, då är det viktigt att finnas där och 
stötta. Det brukar jag göra genom att hela tiden checka av, sms:a och kolla av läget 
genom att komma ut på företaget. Jag tror det är en styrka med IPS, att bara för att 
individen har fått praktik eller anställning så släpper jag inte deltagaren. Det är en så stor 
grej att behålla arbetet, så jag släpper först när deltagaren själv sagt det.”  
- Arbetscoachen 

Arbetscoachen framhäver att målet med insatsen är att individen skall få en anställning, vägen 
dit går oftast via praktikplatser och kommunala utvecklingsanställningar (individens 
försörjningsstöd omvandlas till anställning) som arbetscoachen tillsammans med deltagaren 
försöker få till en tillsvidareanställning.  

”Om vi inte får en tillsvidareanställning ser vi i alla fall till att deltagaren får en rättvis 
referens för att sedan söka oss vidare till annat företag för att se om det finns möjlighet 
till anställning där istället. Det är viktigt att inte ge upp!” - Arbetscoachen 
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6.1.3 Praktik 

Kommunen arbetar också med praktikplatser där fokus är att individer skall komma närmare 
anställning och egenförsörjning. Praktiken har, enligt den intervjuade samordnaren, som syfte 
att bland annat bidra med arbetslivs- och yrkeslivserfarenhet till personer som kan ha svårt att 
få arbete. Deltagarna erbjuds individuell vägledning, coaching och yrkesmatchning för att 
hitta den rätta praktikplatsen.  

Samordnaren arbetar med praktiken, men hen har även har andra arbetsuppgifter även om 
hens främsta fokus handlar om att stötta och vägleda deltagare till praktikplatser. Enligt 
samordnaren kommer deltagarna i kontakt med henne via en remissinstans, antingen via 
Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen. Samordnaren betonar att hon först kartlägger 
vad deltagaren gjort tidigare och vad individen har för bakgrund. Sedan försöker de 
gemensamt fokusera på vad individen har för intressen och vad hen vill göra för att senare 
börja söka praktikplats.  

Samordnaren betonar att målgruppen för insatsen är alla personer i arbetsför ålder, vilka har 
målet att på sikt få ett arbete och vara egenförsörjande. Det är enligt samordnaren en viktig 
del med praktik, om deltagaren är passiv får han/hon ingen erfarenhet. Samordnaren lyfter att 
insatsen tar olika tid för alla, vissa får jobb efter bara någon vecka medan andra behöver lite 
erfarenhet och en ny referens:  

”Det är viktigt att ha en färsk referens i CV:t och det kan praktiken bidra med om den nu 
inte för med sig en anställning”. - Samordnaren 

När deltagarna har fått en praktikplats sker, enligt samordnaren, en kontinuerlig uppföljning 
som ser olika ut beroende på var i åtgärden individen befinner sig. De som har praktik har 
uppföljning var fjärde vecka medan de som har utvecklingsanställning får uppföljning var 
tredje månad. Samordnaren betonar att tanken bakom en utvecklingsanställning är att 
individen skall utvecklas och få med sig kunskap och då är det av extra stor vikt att detta 
arbete följs upp för att se att en positiv utveckling sker.  

Deltagarna som tar del av praktikinsatsen är ”klara” med insatsen då de har en 
egenförsörjning något som tar olika tid för olika personer. Samordnaren beskriver processen 
som följer:  

”… de flesta kommer på efter ett par veckor att det är tråkigt här (i de kommunala 
verksamheterna), och att de vill ha ett jobb istället. Vi kan hjälpa dem att hitta ett företag, 
dit personen lånas ut ett tag tills företaget tar över anställningen men andra hittar jobb 
själva.” 

Samordnaren betonar att kommunen har för avsikt att starta ett projekt för unga personer utan 
sysselsättning med psykisk ohälsa då det är fler och fler ungdomar i kommunen som är 
hemmavarande och mår dåligt. För att kunna nå ut till fler är det enligt samordnaren viktigt att 
starta ett projekt då personer mår så mycket bättre av att ha ett jobb. Hon menar att det är 
viktigt att framkalla motivationsfaktorer för de deltagare som är med i insatsen för att de skall 
stanna kvar och fortsätta kämpa för att få ett arbete:  

”Det gäller att väcka motivationen hos personerna som är med och lyfta de små framsteg 
som personen hela tiden gör.” - Samordnaren 
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6.2 Deltagarens upplevelser 
6.2.1 KRUT-teamet 

Deltagare 1 har på grund av arbetslöshet och värkproblematik tagit del av KRUT-teamets 
insatser. I och med den långa arbetslösheten har respondenten under en längre tid levt på 
kommunalt försörjningsstöd och då personen inte hittat något jobb på egen hand remitterades 
hon till arbetsmarknadsenheten från Socialförvaltningen. Deltagare 1 har med KRUT-teamets 
hjälp genomgått en arbetsförmågebedömning och har idag en utvecklingsanställning på 75 
procent på ett lokalt företag i kommunen. Deltagaren beskriver sin bakgrund på följande vis:  

”Jag kom till Sverige 2003, jag gick på SFI och sökte jobb på Arbetsförmedlingen i fem 
år, men jag fick inget arbete. Jag har ingen utbildning, när jag var liten var det krig i mitt 
land och skolan var stängd. X har hjälpt mig få jobbet jag har nu och jag är mycket 
tacksam för hennes hjälp.” - Deltagare 1 

Deltagare 1 menar att insatsen varit positiv och att hon även fått hjälp med annat än bara 
arbete. Bland annat hjälpte arbetsterapeuten henne att få kontakt med en psykolog för att 
bearbeta problematiken kopplat till flytten till Sverige. Deltagare 1 menar att detta i 
kombination med arbete gjorde att hon mådde bättre, vilket hon är tacksam för.  Hon menar 
att hon mår mycket bättre nu när hon har ett arbete, även om det bara är en anställning på ett 
år, än så länge. Deltagare 1 har ont i armarna och arbetar trots att sjukvården rekommenderar 
att hon skall genomgå en operation för att bli bättre. Respondenten ställer sig vid 
intervjutillfället negativ till operation då detta påverkar hennes möjligheter till förlängt arbete 
då hon skulle behöva vara sjukskriven. Istället går hen i sjukgymnastik, något som är till viss 
hjälp. Däremot om anställningen hon har nu inte blir förlängd så tänker respondenten 
genomgå operationen efter läkarnas rekommendationer.  

Deltagare 1 lyfter att det varit givande att delta i KRUT-teamets insatser och anser det är 
tråkigt att hen inte fick kontakt med dem tidigare då utvecklingen som skett med insatsen 
varit positiv. Vidare betonar respondenten ett stort missnöje till den hjälp hon fått från 
Arbetsförmedlingen och menar att det inte lett någonvart.   

”Jag tycker det är tråkigt att jag inte fick kontakt med arbetsterapeuten för flera år sedan, 
då hade jag kanske haft ett riktigt jobb nu. Om jag inte får mera jobb på X så skall jag 
kontakta henne för att få hjälp att hitta ett annat jobb eller utbildning.” - Deltagare 1 

Vidare tycker deltagare 1 att insatsen gett henne mer än bara ett jobb, utan det har även 
bidragit till ett bättre socialt liv. Personen känner att hon tidigare känt sig ensam och att livet 
har varit meningslöst:  

”Nu när jag har ett arbete har jag fått tillbaka livet, allt känns mycket bättre även om jag 
har ont. Att bara vara hemma och få pengar från kommunen, det är inte bra. Nu gör jag 
något.” - Deltagare 1 

6.2.2 Supportive Employment & Individual Placement and Support (IPS) 

Deltagare 2 har tagit del av Supportive Employment och IPS, hennes partner gick bort för sex 
år sedan och respondenten har sedan dess mått dåligt och levt på försörjningsstöd. Deltagaren 
betonar att hon blev remitterad från socialtjänsten till arbetsmarknadsenheten för att komma i 
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arbete. I dagsläget har individen en ettårig utvecklingsanställning i en av kommunens 
verksamheter, där arbetar hon tillsammans med andra personer som tagit del av kommunens 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Deltagaren trivs bra med att arbeta med personer som har 
likvärdiga erfarenheter:  

”Hade jag varit på en ”vanlig” arbetsplats nu är jag rädd att jag bara skulle bli en i 
mängden. Jag känner att jag blir sedd nu och att jag faktiskt betyder något för gruppen.”  
- Deltagare 2 

Deltagare 2 har fått stöttning av arbetscoachen som arbetar med IPS, hon lyfter att hon fått 
hjälp med bland annat att ringa till olika myndigheter och varit med på olika möten men att 
coachen också funnits där i stunder när deltagaren verkligen behövt det. Deltagare 2 lyfter 
vikten av att vara en del av en arbetsgrupp med liknande erfarenheter: 

”Om jag inte hade haft hjälpen av X vet jag inte vad jag hade gjort. Samma som med 
gruppen jag arbetar med, de har också ställt upp för mig och stöttat mig när det känts 
svårt. Vi kan i gruppen tillsammans stötta varandra och dela erfarenheter.” - Deltagare 2 

För deltagare 2 har insatserna inneburit att hon fått hjälp och att praktikplatsen ledde till 
anställning något som öppnat upp för nya möjligheter. Under kort tid har hon nått stora 
framsteg och fick anställning på sin arbetsplats i mars. Deltagare 2 beskriver sin anställning 
på följande vis:  

”Många får bara ett halvt år (anställning) först, men jag fick ett helt år (anställning) och 
det känns underbart. Att veta vad som kommer hända det närmsta året, det är 
obeskrivligt!” 

Respondenten upplever att socialtjänsten var allt för tvingande för att få henne att delta i 
insatserna IPS och Supportive Employment för att komma i arbete. Därför hade hen en 
negativ inställning till insatsen till en början men känner efter åt att det varit mycket positivt 
att vara en del av IPS-insatsen. Hen menar att det varit av stor betydelse att haft en coach som 
har ställt upp och gjort att problem känts lättare när det varit svårt.  

Deltagare 2 menar att insatsen skapat stora förändringar för hen på en kort tid även om det 
ibland känts länge och hopplöst. Deltagaren upplever nu att hen mår bra och att anställningen 
hen har fått har betytt mycket för hen. Hen lyfter att insatsen medfört att hen fått visa för sig 
själv att hen inte är värdelös. Deltagaren lyfter vikten av att fortfarande ha kontakt med 
Arbetscoachen, och att hen fortfarande är ett stort stöd:  

”Jag hade inte klarat att inte ha någon kontakt med hen nu. Det betyder så mycket att veta 
att hens stöd finns om jag faktiskt behöver det. Just nu är jag inte redo att släppa 
kontakten och det känns väldigt skönt att veta att kontakten inte slutar förens jag är 
mogen för det. Jag tror det är viktigt att man inte slutar för tidigt.” - Deltagare 2 

6.2.3 Praktik 

Deltagare 3 har genom praktikinsatsen fått en tillsvidareanställning på ett lokalt företag i 
kommunen. Respondenten berättar att hen hoppade av gymnasiet då den valda linjen inte var 
som han förväntat sig, och ville därför stället ha ett jobb. Utgångspunkten respondenten hade 
var att hen med lätthet skulle ordna ett arbete på egen hand, men detta visade sig inte var så 
lätt som hen trott utan gymnasieutbildning.  
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Deltagare 3 menar att han hade tänkt annorlunda kring utbildning idag och hade hellre stått ut 
med utbildningen istället för att vara arbetslös under en lång period. Respondenten lyfter att 
det är viktigt att redan som ung lära sig att tänka på vad konsekvensen blir av de val som 
fattas. Genom praktikplatsen som respondenten fick genom arbetsmarknadsenhetens kunde 
han sen via kontakter nå ut på arbetsmarknaden och få en tillsvidareanställning:  

”Det var både insatsen och mina drivkrafter som gjorde att jag fick jobb, när jag hade 
praktiken på kommunen kom jag i kontakt med ägaren till det företaget jag jobbar på nu. 
Så kontakter hjälpte mig. Det sa dem under insatsen, att många får jobb via kontakter. 
Det suger ju lite att det ska vara så, för dem som inte har kontakter.” - Deltagare 3 

Respondenten fick genom Arbetsförmedlingen kontakt med arbetsmarknadsenheten och fick i 
insatsen hjälp med det hen behövde, vilket bland annat var att skriva CV. Hen betonar att det 
inte var coacherna som skrev CV:t utan det fick han själv göra, men fick tips i de fall som det 
behövdes. Insatsen har på så sätt präglats av eget ansvarstagande och initiativ menar hen. 
Deltagare 3 lyfter att hen också fick hjälp genom att bli lite tvingad till att söka jobb:  

”När man väl satt där var det ju lite tvång. När jag satt själv hemma och sökte jobb och 
bara fick nej hela tiden, så slutade det med att jag sket i att söka. Det kändes liksom 
hopplöst. Jag hamnade nog i en depression där om man säger så… Man måste liksom ha 
ett jobb för att må bra, inte bara för att få pengar, utan för att träffa andra människor och 
sånt där.”  

Deltagare 3 har inget negativt att säga om insatserna utan betonar att hen trivdes och att det 
var en trevlig stämning med en motiverande omgivning och att hen kom in i rutiner. 
Respondenten lyfter att det värsta med att vara arbetslös är att det inte finns några tvingande 
rutiner i vardagen. Detta skapar enligt respondenten negativa tankar kring värdelöshet hos den 
egna individen. Detta gjorde att insatsen var extra positiv vad gäller att ta ansvar för tider och 
att skapa rutiner menar hen.  

Respondenten har idag ingen kontakt med arbetsmarknadsenheten och upplever inte att det 
finns något behov av det heller. Utan menar att insatserna hjälpte hen att få arbete och nu 
klarar hen sig bra utan det stödet. ”Livet känns obeskrivligt bra nu när jag har ett jobb, det går 
inte förklara, det är lite som att sväva på moln kanske…” - Deltagare 3 

6.3 Deltagarens anställningsbarhet, ansvar och makt 
6.3.1 KRUT-teamet 

I KRUT-teamet lyfter sjuksköterskan och arbetsterapeuten att individens intressen i främsta 
fokus. Detta beror främst på att individens arbetsförmåga är det som skall utredas, därför är 
det av vikt att ta hänsyn till den individuella viljan men också att utmana individen:  

”Det är viktigt att se vad individen klarar av, därför vill vi att de skall försöka prova olika 
saker, även om dem kanske inte vill.” - Arbetsterapeuten.  

Sjuksköterskan betonar också att det är viktigt att individen själv faktiskt vill genomgå en 
arbetsförmågebedömning. Individens vilja skapar förutsättningar för genomförandet av 
åtgärden på så sätt att hen blir mer samarbetsvillig i de uppgifter och de frågor hen måste 
besvara: 
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”De flesta som kommer till oss tycker inte att det är jätteroligt. Vi försöker ändå ha med 
deltagarna från dag ett, har vi inte med personen så kommer vi ingen vart. För vill 
deltagaren inte, då kommer vi ingen vart och då kan vi lika väl avbryta.” 
- Sjuksköterskan 

Deltagare 1 lyfter att det betytt mycket för hen att få stöd av Arbetsterapeuten, hen ger uttryck 
för en vilja att vara anställningsbar och visar stort intresse i enhetens arbete och lyfter tankar 
kring utbildning: 

”Jag tycker det är tråkigt att jag inte fick hjälp för flera år sedan. Om jag inte får mera 
jobb skall jag kontakta hen igen och be om hjälp, hitta annat jobb eller utbildning.” 
- Deltagare 1 

Deltagarna i KRUT-teamets åtgärder styrs i viss mån av regler och scheman. Detta för att 
skapa rutiner för deltagaren och för att deltagaren skall få känna på hur det är att ha en 
anställning och därför är det viktigt att hitta rätt sysselsättning till varje individ. 
Arbetsterapeuten menar att en viktig del är att ett schema formas anpassat efter individens 
förmåga för att:  

”Då kan man se individens förmågor… vilka styrkor individen har och vilka 
begränsningar, för att sedan reda ut hur individen kan komma vidare.” - Arbetsterapeuten 

För att se till individen styrkor och förmågor har exempelvis deltagare 1 fått en kartläggning 
som visar att hon kan arbeta 75 procent, men har fortfarande problem med värk. Därför har 
personen hänvisats till sjukgymnastik där hon rehabiliteras för att må bättre:  

”Jag går i sjukgymnastik för att det hjälper mig att bli lite bättre i armarna. Jag får träning 
och hjälp med värken från läkaren.” - Deltagare 1. 

Omständigheter som Deltagare 1 beskriver gör det viktigt att åtgärden är individanpassat 
menar både den intervjuade sjuksköterskan och arbetsterapeuten.  

”Vi arbetar bara individanpassat, det måste vi göra för att kunna göra ett vettigt jobb. Jag 
och arbetsterapeuten ställer oss alltid frågan ’Vad kan vi tillföra i detta ärende?’, om vi 
någon gång känner att allting är gjort är det onödigt att göra samma sak en gång till… Då 
startar vi inte upp, det är inte roligt för individen att bli kringskickad till hur många 
ställen som helst bara för att.” - Sjuksköterskan  

6.3.2 Supportive Employment & Individual Placement and Support (IPS) 

Supportive Employment och IPS-metoden inriktas mot individens behov för att göra 
individen redo för att ha ett arbete. Därför är metoden mycket inriktad till individens egen 
vilja och den intervjuade arbetscoachen menar att det är deltagaren själv som bestämmer om 
hen är redo och lämpad för att ha ett jobb. Metoden är således inriktad till individens eget val 
också. Deltagare 2 ger uttryck för detta i följande citat:  

”Att man möter individen på samma våglängd och att individen är i fokus, det tror jag är 
viktigt. Det funkar inte om man inte ser till varandra, någonstans måste man kunna mötas 
på mitten.” - Deltagare 2 

Åtgärden går kortfattat ut på att individen får stöttning, vilket enligt deltagare 2, skett med 
visst tvång, då hen blev remitterad från Socialförvaltningen. Personerna som tar del av 
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Supportive Employment och IPS har enligt arbetscoachen någon form av psykisk nedsättning. 
Hen betonar därmed att det är extra viktigt med matchning för att individen skall vilja och 
klara av att vara på arbete. Det är också viktigt att se till individens anställningsbarhet menar 
hen, något som hen beskriver på följande vis:  

”Att vara anställningsbar är en ganska viktig del i arbetet. Individen skall vara jobbredo 
och vi ska plocka fram grejer som lyfter fram individen på arbetsmarknaden och där blir 
matchningen extra viktig. Vi brukar tänka på att arbetsplatsen som skall matcha personen 
och inte tvärtom. Vi ska inte ändra på personen.” - Arbetscoachen 

Deltagare 2 anser att det under åtgärden inte fanns några direkta krav på hen, men upplever 
att individuellt ansvar ändå varit en stor del i insatsen. Insatsen har varit inriktad på 
deltagarens egna mål och villkor, något som arbetscoachen men ingår i metodens utformning. 
Enligt deltagare 2 hade hon inte ställt upp på insatsen om det funnits för höga krav på hen, i 
alla fall inte till en början.  

”Om jag haft höga krav på mig från arbetscoachen hade insatsen nog inte fungerat, det 
måste finnas plats för att egen vilja. Lite i alla fall...” - Deltagare 2 

Detta betonar även den intervjuade arbetscoachen genom att hen riktar hela arbetet med 
insatsen efter individens behov genom att bland annat hitta en arbetsplats som passar det 
individen vill att den skall innehålla. Det är i matchningsprocessen viktigt att se till 
deltagarens intressen och preferenser för att individen skall vilja behålla arbetet menar hen. 
Detta är den del i åtgärden som är svårast för deltagaren menar hen, samtidigt som det för 
många deltagare är viktigt att ha en anställning för att må bra. Deltagare 2 ger uttryck för 
följande: 

”Livet och hälsan känns mycket bättre nu, det går inte riktigt beskriva hur det känns. Nu 
har jag rutiner, jag måste gå upp på morgonen, sen jobbar jag hela dagen. Jag har en 
vardag på ett annat sätt.” - Deltagare 2 

Arbetscoachen lyfter att när det kommer till att behålla ett arbete får hen ofta får stötta 
deltagarna extra. Därför brukar hen som nämnts tidigare ha en kontinuerlig SMS-kontakt med 
sina deltagare. På så sätt kan hen stötta deltagarna med hjälp av en enkel metod.  

6.3.3 Praktik 

I åtgärden där praktikplatser är i huvudfokus har individen mer eget ansvar, jämfört med de 
åtgärder som beskrivits ovan. Samordnaren menar att det är viktigt att hitta individens 
motivation och utreda individens intressen för att hitta områden som är lämpliga att hitta 
praktikplatser inom. Dock menar hen att det är individen själv som har det största 
ansvarstagandet i att söka praktikplatser, något som samordnaren uppger att hen tidigare 
gjorde åt sina deltagare:  

”Innan var det många som kom hit och så fixade jag praktikplats åt dem. Nu arbetar vi 
snarare med att individen själv får ta ansvar och söka och jag finns där som ett stöd. Det 
är viktigt att deltagaren är delaktig.” 

Deltagare 3 lyfter också att det finns en stor del av eget ansvar inom praktikåtgärden. Hen 
menar att det var viktigt att själv ta eget ansvar. Det ställdes krav på deltagarna att själv sköta 
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tider och söka jobb. Deltagare 3 anser att det är viktigt att inte förvänta sig att det är andra 
som skall söka jobb åt en, utan personen själv måste anstränga sig, för annars kommer 
arbetslösheten att fortsätta. Hen anser att kritiken riktad mot Arbetsförmedlingens passivitet 
är oberättigad:  

”Många är ju arga på Arbetsförmedlingen nu, för att de inte hjälper till och fixar jobb och 
så… Men va fan, jag tycker att man måste lägga ner lite energi själv också, man kan inte 
förvänta sig att de skall fixa jobb åt en.” 

Precis som deltagare 3 menar den intervjuade samordnaren att det är viktigt att deltagaren 
själv är delaktig i arbetet med att hitta en praktikplats eller arbetsplats. Många individer har i 
sin arbetslöshet varit mycket passiva och då är det av extra stor vikt att bryta det mönstret för 
att öka motivationsfaktorer hos individerna menar hen. Då motivationsfaktorer innebär olika 
för olika individer framhåller samordnaren: 

”Hur man hittar motivationen är olika med olika personer, men det gäller att vara kreativ, 
man måste hitta lösningar på de problem som stöts på.” - Samordnaren.  

Deltagare 3 lyfter att praktikåtgärden präglades av en motiverande omgivning vilket 
underlättade i den jobbiga position hen befann sig i. Detta gjorde att personen fick lust att 
anstränga sig för att hitta ett arbete och klara sig själv. Samordnaren beskriver att många 
deltagare blir mer och mer motiverade allt efter vad åtgärden fortlöper. Hen betonar att de 
flesta faktiskt inte vill vara hemma. Första veckan kan vara jobbig för många men i slutet så 
är det ofta så att ingen vill avsluta åtgärden.  

För att genomföra en framgångsrik åtgärd menar samordnaren att det är av vikt om deltagaren 
själv vill ha en praktikplats eller ett arbete. Det underlättar för såväl deltagaren som 
verksamheten. Samordnaren lyfter att många som är negativa till åtgärden till en början 
ändrar sig efter ett tag då de inser att de å ena sidan inte får bidrag om de inte deltar i åtgärden 
å andra sidan inser att det blir roligare att delta om inställningen är positiv. Detta lyfter även 
deltagare 3 som menar att hen hade en positiv inställning till åtgärden från första dagen i och 
med att han ville ha ett arbete. 

6.4 Sammanfattning av resultat 
Nedan presenteras en kortare sammanfattning av de resultat som presenterats tidigare. 

6.4.1 Insatsernas utformning 

Utifrån respondenternas beskrivningar framstår de tre insatserna som starkt individinriktade, 
detta kan förstås i förhållande till att individerna som tar del av åtgärderna är i stort behov av 
att bli stöttade för att bli del av arbetsmarknaden. Något som skiljer insatserna åt är att 
insatserna inkluderar deltagare som står olika långt ifrån arbetsmarknaden, vilket gör att deras 
inriktning varierar. Dessa skillnader visas i hur mycket ansvar individen förväntas ta i 
åtgärderna. Då individerna i insatserna i åtgärderna KRUT och IPS har något slags 
funktionshinder, antingen fysiskt eller psykiskt, gör detta att de står längre från 
arbetsmarknaden än de deltagare som är i praktikinsatsen. Visserligen är deltagarna i 
praktikinsatsen också långt ifrån arbetsmarknaden, men deras rehabiliteringsperiod förväntas 
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vara kortare och på så sätt kan arbetsmarknadsenheten ställa högre krav på deras eget 
ansvarstagande.  

Respondenterna som representerar arbetsmarknadsenheten betonar att samtliga deltagare som 
kommer i kontakt med arbetsmarknadsenheten har remitterats från annan myndighet eller 
verksamhet inom kommunen. Vidare betonar respondenterna att åtgärderna är av karaktären 
att de inkluderar samtal på olika plan för att motivera individen. Detta görs genom bland 
annat stöttning och vägledning för att matcha individen till ett arbete eller en praktikplats som 
passar hen. Detta skall enligt respondenterna skapa större möjlighet till att individen faktiskt 
skall behålla sitt arbete.  

6.4.2 Deltagarens upplevelser 

Samtliga deltagare, de som deltagit i arbetsmarknadsåtgärderna, menar att insatserna har varit 
positiva och till hjälp för att de skall ha fått ett arbete. Alla tre betonar vikten av stöttning och 
vad detta betytt för dem och att de känt sig motiverade under insatsernas gång. Speciellt 
deltagare 2 var negativ till att delta i åtgärden till en början, men även hen medger att insatsen 
varit positiv och att hens liv har blivit bättre nu än tidigare. Respondenterna betonar alla 
vikten av att ha ett arbete och vad detta faktiskt gör för vardagen och hur livet känns lättare 
då fasta rutiner finns.  

Även om insatserna ibland känts tvingande har de intervjuade deltagarna en positiv 
inställning till hur arbetsmarknadsenheten bedriver sitt arbete. Individerna menar att de blir 
mötta på ett rättvist sätt där deras behov blir tillgodosedda. I insatserna för IPS och KRUT 
menar de intervjuade att de själva fått ta ansvar till viss del, medan deltagaren i 
praktikinsatsen menar att hen fått ta ett stort ansvar själv för att söka praktikplatser och 
arbete. Detta ser hen dock som positivt då hen anser att det är viktigt att ta eget ansvar och att 
ingen annan gör det hårda arbetet, det är så lärande sker. Vidare betonade samtliga 
respondenter vikten av förtroende något som de anser förmedlats av de anställda på 
arbetsmarknadsenheten då de känt sig väl omhändertagna och trygga i händer.  

6.4.3 Deltagarnas anställningsbarhet, ansvar och makt 

Vad gäller individens anställningsbarhet, ansvar och makt är främsta fokus i alla tre insatser, 
enligt de intervjuade, individen och hennes behov och förmåga. Detta belyser främst de 
anställda vid arbetsmarknadsenheten. Insatserna skiljer sig till viss del åt i sina 
tillvägagångssätt, men den bild som de intervjuade ger är att insatserna bygger på individens 
egen motivation och vilja att nå egenförsörjning. Enligt de anställda är det viktigt att 
arbetsplatser matchas mot individens behov för att hen på så sätt skall vara mer benägen att 
behålla arbetet, något som också är en inriktning i arbetsmarknadsenhetens arbete. Vidare är 
inte anställningsbarhet i sig direkt uttalat, men i förhållande till hur arbetet med insatserna är 
utformat kan tecken på en ambition att främja anställningsbarhet skönjas. Det är dock viktigt 
att betona att dessa slutsatser grundas på ett begränsat antal intervjuer.   



 

 
 

37 

7 Diskussion  
Nedan förs en diskussion av det empiriska materialet i koppling till tidigare forskning och 
teoretiska utgångspunkter. Diskussioner bottnar på så sätt i resultatet av sju respondenters 
beskrivningar och upplevelser, på så sätt kan inga definitiva slutsatser dras. Diskussionen 
ämnar diskutera följande frågeställningar:  

- Hur upplevs arbetsmarknadsåtgärderna av de deltagande och insatsernas ansvariga?  
- Vilka eventuella skillnader finns det mellan deltagarnas och de ansvariga när det 

gäller upplevelser och uppfattningar avseende insatserna samt hur kan dessa 
skillnader i så fall förstås?  

- Hur kan respondenternas upplevelser och uppfattningar av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna förstås i förhållande till faktiskt anställningsbarhet och diskursen om 
anställningsbarhet?  

- Hur kan respondenternas upplevelser och uppfattningar av de arbetsmarknadspolitiska 
åtgärderna förstås i förhållande till utvecklingen av den svenska välfärdsstaten? 

7.1 Insatsernas utformning 
Enligt Bengtsson och Berglund (2012) har den svenska välfärdsstaten och dess 
arbetsmarknadspolitik förändrats i relation till de skiftningar som skett konjunkturmässigt 
under de senaste tre decennierna. Utvecklingen har gått mot en allt mer individualiserad 
arbetsmarknadspolitik där individens ansvar fått en större betydelse. Går denna utveckling att 
skönja i de olika insatsernas utformning i den undersökta kommunen?  

Ett genomgående tema för insatserna i kommunen tycks, utifrån de intervjuade individernas 
beskrivningar, vara; individanpassning, låg grad av tvång, individuellt ansvar samt 
egenförsörjning. Den bild som respondenterna ger är att insatserna i allmänhet präglas av att 
individen skall nå egenförsörjning, på något sätt, genom antingen ett traditionellt lönearbete 
eller sjukersättning om individen är berättigad till det.  

Aktivering av arbetslösa har enligt Bengtsson och Berglund (2012:22) varit ett aktuellt inslag 
i den europeiska samhällsdebatten. Fokus har där legat på att individen själv skall ta ett ökat 
ansvarstagande för att bli mindre beroende av de offentliga trygghetssystemen. Denna 
utveckling kan kopplas samman till Garsten och Jacobssons (2004:1ff) resonemang kring 
anställningsbarhet. Garsten och Jacobsson menar att individen i anställningsbarhetsdiskursen 
själv måste ta ansvar för att forma sin egen anställningsbarhet för att bli en del av 
arbetsmarknaden (2004:1ff). Den bild som de intervjuade ger är att åtgärderna i kommunen 
till viss del är formade på så sätt att individens egna handlingar skapar förutsättningar för 
åtgärdens utformning. Det ökade individuella ansvaret visar sig i insatsernas utformning, där 
de deltagande individerna själva får ta ansvar i att exempelvis söka praktikplats och 
potentiella arbetsplatser. Detta lyfts av såväl deltagare som anställda. De anställda vid 
arbetsmarknadsenheten menar att det under senare tid skett en förändring i detta avseende, då 
det tidigare var verksamheten som hittade praktikplatser åt deltagarna. Deltagarna tycks inte 
se det egna ansvaret som ett problem. 
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Både de ansvariga och de deltagande respondenternas beskrivningar av åtgärderna visar 
tecken på aktiva åtgärder, vilket Bengtsson och Berglund (2012:22) menar kännetecknas av 
bland annat praktik. Deltagaren får själv bli en del i insatsen och erhåller inte enbart 
ekonomisk ersättning. För att bli en del av arbetsmarknaden betonas här att individen tidigt 
får lära sig eget ansvarstagande för att senare kunna söka arbete på egen hand. Av denna 
anledning understryks vikten av att individen inkluderas i sökandet av praktikplats för att på 
så sätt aktiveras in på arbetsmarknaden och för att bli en del i det som krävs för att få ett jobb. 

Kommunens åtgärder har en tydlig inriktning på individens egna intressen och matchning är 
en väsentlig del i arbetet som genomförs på arbetsmarknadsenheten. Vissa deltagare har 
problematik med psykisk ohälsa, i dessa fall tycks det vara av extra vikt att matcha individ 
och arbetsplats för att optimera möjligheten att individen skall gå till arbetet. Lundgren och 
von Schantz Lundgren (2011:27) menar att coachning är till för att stötta individer att inse de 
valmöjligheter de har i livet. Det är därför av vikt att åtgärden inte är för tvingade, individen 
är i behov av stöd och behöver coaching för att komma vidare i livet för att så småningom 
komma ut på arbetsmarknaden. Enligt Lundgren och von Schantz Lundgren (2011:34) har 
coaching ett väsentligt värde i att förbättra de individuella förutsättningarna för att på sikt öka 
möjligheter till ett aktivt deltagande på arbetsmarknaden.  

Insatserna i kommunen tar sin utgångspunkt i samtal där ambitionen är att stötta individen 
utifrån hennes egna behov. De ansvariga för insatserna belyser att det är viktigt att hitta en 
balans gällande tvånget i insatsen. För att få med deltagaren i arbetet med åtgärden är det 
viktigt att inte agera för tvingande. Exempelvis är det av vikt att den deltagande själv skall 
inse att hon är redo att vara en del av arbetsmarknaden, även om det i vissa fall till en början 
är i liten utsträckning. De deltagande respondenterna i undersökningen menar att de inte 
upplevt någon större form av tvång under arbetet med insatsen, förutom då de blev 
remitterade till enhetens verksamheter.  

Genom att förbättra individens arbetskapacitet och vilja att vara en del av arbetsmarknaden, 
skapas enligt Garsten och Jacobsen (2004:9) en anställningsbar individ enligt 
anställningsbarhetsdiskursen. Detta kan kopplas samman till det arbete som faktiskt 
genomförs av arbetsmarknadsenheten. I processen med coachande samtal försöker den 
ansvariga få den deltagande att bli en del av arbetsmarknaden för att individen själv skall se 
vikten att ha ett arbete. I den processen kan vi se tecken på anställningsbarhetsdiskursen. 
Delvis genom att den deltagande skall formas till att igen bli en del av arbetsmarknaden då 
hon själv i viss utsträckning förväntas ta ansvar för utformningen av åtgärden.  

7.2 Deltagarens upplevelser 
Efter slutförd insats har deltagarrespondenterna en positiv inställning till 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Samtliga deltagarrespondenter i undersökningen har 
blivit remitterade från annan instans för att delta i de kommunala åtgärderna. Därigenom kan 
vi se att deltagarna i kommunens åtgärder utsätts för ett visst tvång för att delta. Deltagarna 
själva betonar att arbetsmarknadsenheten i sig inte ställer några större krav på dem, däremot 
finns vissa regler som måste följas, så som tider och att personen fullgör det individuella 
schemat. Hjertner Thorén (2005:4ff) menar att det var vanligt att kommuner ställde högre 
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krav på socialbidragstagare i takt med att arbetslösheten ökade under 1990-talet, denna 
utveckling kan vi inte direkt koppla samman till arbetsmarknadsenheten i den undersökta 
kommunen.  

Såväl den intervjuade samordnaren, arbetsterapeuten, sjuksköterskan som arbetscoachen 
menar att deltagandet i insatserna grundas till stor del på individens egen vilja, de ställer 
alltså inte höga krav på individens deltagande. Däremot kan vi se att remissinstanserna på ett 
annat sätt tvingar individerna att ta del av olika åtgärder och remitterar dem därför till 
arbetsmarknadsenheten. Där kan det eventuellt föreligga ett mönster av det tvång och ökade 
krav som Hjertner Thorén (2005:4ff) beskriver i sin rapport. De samverkande instanserna 
som vanligtvis remitterar individer till arbetsmarknadsenheten är Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i den egna kommunen. På så sätt finns ändå en 
tvingande aktör inom kommunen även om denna inte är ansvarig för åtgärderna. En 
anledning till att de når effektiva resultat där många deltagare når rätt egenförsörjning kan 
vara just att det finns en tvingande instans.  

De intervjuade deltagarna betonar att alltför mycket tvång skulle påverka hennes vilja att 
delta i åtgärden negativt. Eventuellt skulle detta kunna påverka dels de resultat som 
åtgärderna åstadkommer i negativ bemärkelse då deltagarna kanske skulle ha en benägenhet 
att inte slutföra insatsen. De metoder som arbetsmarknadsenheten utformat kan ses som 
framgångsrika på så vis att de inte agerar tvingande mot individerna i deltagandet. 
Deltagandet i de kommunala åtgärderna skapar möjlighet för kommunen att ställa fler 
individer till arbetsmarknadens förfogande. Därför kan ett motiv bakom åtgärderna i 
kommunen vara att forma anställningsbara individer, även om detta inte är direkt uttalat. En 
anställningsbar individ har enligt Garsten och Jacobsson (2004:3ff) en vilja att arbeta, därav 
kan det ses som en viktig aspekt till varför anställningsbarhetsdiskursen blivit populär på 
arbetsmarknaden.  Genom att ha en icke-tvingande insats får deltagarna själva hitta 
inspirationen och motivationen till att bli en del av arbetet i åtgärden för att bli självstyrande. 
På så sätt formas individen indirekt av åtgärden till att bli en mer anställningsbar individ som 
själv tar ansvar i arbetssökandet och deltagandet på arbetsmarknaden.  

Samtliga deltagare i undersökningen betonar vikten av att ha förtroende till sin coach, vilket 
alla tre upplever att de haft under insatsens genomförande. Detta är något som saknas hos 
deltagarna i Hjertner Thoréns (2005:15) undersökning, där deltagarna själva fick ta ett 
mycket större ansvar än vad de intervjuade fått göra hos arbetsmarknadsenheten i denna 
undersökning. Hjertner Thorén menar att den metod som verksamheterna i hennes 
undersökning utgår ifrån skapar passiva deltagare. Visserligen har deltagarna i min 
undersökning fått ta ett stort ansvar själva också, men det finns ändå ett närliggande stöd från 
de ansvariga för åtgärden som gör det som krävs för att stötta individen i den mån individen 
behöver. Detta kan vara en framgångsfaktor hos arbetsmarknadsenheten, att de ser till varje 
individ i den mån så individen känner sig stöttad och blir motiverad. Genom individens ökade 
motivation och en mer positiv inställning till arbetsmarknaden menar Garsten och Jacobsson 
(2004:277) att individen blir mer anställningsbar. 

Deltagarrespondenterna anger också vikten av att få hjälp med att skapa nya rutiner i livet, 
något som de upplever att de inte haft i samband med arbetslösheten. Detta anser även de 
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ansvariga för insatserna är viktigt, då ingen person mår bra av att inte ha rutiner i vardagen. 
Nybom (2014) lyfter i sin undersökning att många bidragstagare inte vill vara 
hemmavarande, utan betonar vikten av att ha ett arbete. Önskan av att vilja ha ett arbete kan 
eventuellt kopplas samman till önskan av att vilja ha rutiner i vardagen, för att skapa en 
meningsfull vardag (Nybom 2014:27).  

7.3 Deltagarens anställningsbarhet, ansvar och makt 
Det förefaller inte vara direkt uttalat att ambitionen med arbetsmarknadsåtgärderna från 
arbetsmarknadsenhetens sida är att göra de deltagande individerna direkt anställningsbara. 
Däremot tycks anställningsbarhet i viss mån vara ett tyst underliggande mål. Sammantaget är 
ett genomgående tema i intervjuerna att individen själv får ta ett större ansvar i insatsernas 
utformning. Anställningsbarhet yttras i kommunens insatser särskilt då det verkliga målet är 
att individen skall nå egenförsörjning. För att skapa möjligheter till anställning riktas insatsen 
mot individens intressen och förmåga. Genom att matcha individen till ett visst yrke där 
hennes förmågor framhävs kan hon på sikt bli mer anställningsbar. Därför riktas insatsen mot 
individens intressen och förmåga för att främja hennes anställningsbarhet, genom att matcha 
individ till ett yrke där hon passar blir hon mer anställningsbar.  

Garsten och Jacobsson (2004:1ff) menar att anställningsbarhetsdiskursen kännetecknas av ett 
individuellt ansvarstagande där individen i större utsträckning får ta ansvar för att vara 
attraktiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. På så sätt blir motivationen och viljan att 
ha ett arbete en förutsättning för individens anställningsbarhet. Så väl individens 
ansvarstagande som motivation att ha ett arbete betonas av de intervjuade handledarna. Dessa 
faktorer är enligt de ansvariga respondenterna förutsättningar för individens möjligheter att få 
ett arbete. Individens eget ansvar är av vikt dels vad gäller att ha ett arbete men också när det 
kommer till att behålla ett arbete.   

Som framhålls av respondenterna är en del i arbetsmarknadsenhetens arbete att göra 
individen redo för arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadsenhetens åtgärder förmedlas 
undervisning till de individer som varit långt ifrån arbetsmarknaden under en längre tid, kring 
vad som antas förväntas av dem på arbetsmarknaden. På så sätt kan individen bli en del av 
den rådande anställningsbarhetsdiskursen (Garsten & Jacobsson 2004).  

Berglund (2009:32) menar att det läggs stort ansvar på den egna individen att uppnå 
anställningsbarhet. Deltagarna i undersökningen betonar samtliga att de känt sig motiverade 
och uppmuntrade i deltagandet i den kommunala åtgärden. Kan det vara så att individerna i 
åtgärderna samtidigt som de får ta eget ansvar avlastas genom att bli motiverad av 
arbetsmarknadsenhetens anställda? Deltagarna uppmuntras av de ansvariga för de 
kommunala åtgärderna att bli en del av arbetsmarknaden. Genom den stöttning individen får 
ta del av behöver hon inte stå ensam i sitt ansvar för att bli en del av arbetsmarknaden. 
Berglund (2009:32) belyser att individens process i att bli och vara anställningsbar är 
tidskrävande och omfattande, därför kan det vara av vikt att stötta individen. Vilket de 
anställda vis arbetsmarknadsenheten de facto gör.  

I anställningsbarhetsdiskursen menar Garsten och Jacobsson (2004:277) att det finns krav på 
individen att vara öppen och se positivt på utveckling och förändring. De ansvariga som 
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intervjuats menar att det är något av en förutsättning att individen vill ta del av den 
kommunala åtgärden för nå egenförsörjning antingen i form av lönearbete eller 
sjukersättning. Om deltagaren är negativt inställd är det svårt för de anställda att hitta de 
motivationsfaktorer som skapar möjligheter för individen att få ett jobb. Genom en positiv 
inställning ökar deltagarens möjligheter till arbete menar främst de ansvariga för de studerade 
åtgärderna, men detta lyfts också av deltagarna i åtgärderna. Dock betonar deltagarna att det 
är svårt att ha en kontinuerlig positiv inställning, i situationen av att vara arbetslös lyfter 
deltagarrespondenterna att självförtroendet är lågt och motgångar är svåra att hantera. Garsten 
och Jacobsson betonar att det inte enbart är av vikt att ha en positiv inställning till 
arbetsmarknaden i stort och inte enbart i sammanhanget av att vara anställningsbar. Genom 
att ha en positiv inställning kan individen framhäva sig på ett sätt som gör henne attraktiv på 
den konkurrerande arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson 2004:277).  

I IPS-metoden uttrycker den ansvariga arbetscoachen att individen själv får stort utrymme att 
påverka insatsens utformning. Metoden kännetecknas av individens egen vilja och individen 
skall själv säga när hon är redo för arbete. Den individuella makten antas öka på så sätt. Även 
om deltagaren remitterats till insatsen skall hon ha stor möjlighet att påverka insatsens 
utformning menar den ansvariga arbetscoachen. Individen antas på så vis kunna påverka 
möjligheterna att utveckla sin egen faktiska anställningsbarhet för att bli eftertraktad på 
arbetsmarknaden (Berglund 2009:19).  

Ofta är det inte direkt uttalat vilka egenskaper en arbetsgivare värdesätter hos en 
anställningsbar individ i den rådande anställningsbarhetsdiskursen, vilket Garsten och 
Jacobsson (2004:277) menar kan skapa en stor oro och ångest för många individer. 
Individerna som deltar i arbetsmarknadsenhetens åtgärder blir som tidigare nämnt matchad 
till arbete eller rekommenderad utbildningar, detta kan skapa förutsättningar för individen på 
arbetsmarknaden. Att få stöttning av de ansvariga är säkerligen viktigt för många deltagare, 
då flera av de deltagande har en bakgrund definierad av psykiskt eller fysisk ohälsa och är på 
så vis i behov av extra stöd för att motsvara arbetsmarknadens vaga förväntningar.  

Berglund (2009:32) har redogjort för olika perspektiv på anställningsbarhet: supranationellt-, 
nationellt-, organisatoriskt- och individuellt perspektiv. Insatserna som genomförs i den 
undersökta kommunen är i sin helhet inriktade på det individuella perspektivet där 
utgångspunkten är att den deltagande skall få och behålla ett arbete. Berglund menar att 
drivkrafterna bakom perspektivet är att individen skall bli självförsörjande för att uppnå 
ekonomisk trygghet. Andra utgångspunkter är individens personliga utveckling vad gäller 
kunskap och färdigheter, här kan även utbildning och matchning räknas in. Genom matchning 
och utbildning antas individen bli anställningsbar genom en anpassning till samhällets och 
arbetsgivares krav på vad som avses med en anställningsbar individ (Berglund 2009:32).  

Vidare kan tänkas att kommunen i sin helhet har ett organisatoriskt perspektiv gällande 
anställningsbarhet, med motivering i vad gäller arbetet för att få arbetslösa individer i arbete. 
Då fler socialbidragstagare får arbete minskar kommunens kostnader för försörjningsstöd, 
vilket främjar den ekonomiska situationen för kommunen. Drivkrafterna i det organisatoriska 
perspektivet är enligt Berglund (2009:33) främst ekonomiska, där det handlar om att nå 
ekonomisk vinning. Som nämnts tidigare har utvecklingen av konjunkturer påverkat antalet 
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bidragstagare i stort, vilket gjort att resurser flyttats från andra kommunala verksamheter, 
som barn- och äldreomsorg (Salonen 2009:55). Genom att forma arbetslösa 
socialbidragstagare till att bli anställningsbara kan dessa individer på sikt bli egenförsörjande 
och kommunen kan då spara in kapital som istället kan placeras i verksamheter som är i 
behov av att utvecklas.  

7.4 En individualiserad välfärdsstat 
Framförallt insatsen inriktat mot praktik visar tecken på en högre grad individualisering än de 
andra åtgärderna. Istället för att samordnaren kontaktar potentiella praktikplatser får 
deltagaren själv ta kontakt. Detta skiljer sig i stor del från insatserna KRUT och IPS, där 
deltagaren får hjälp med det som för många kan ses som grundläggande, men som för dem är 
svårt, exempelvis att ta kontakt med myndigheter och sjukvård. Deltagarna i KRUT och IPS 
får hjälp med samordning och åtgärderna är enligt de ansvariga starkt inriktade på individens 
behov och förmåga. I praktikinsatsen däremot får individen i högre grad själv ta ansvar i sitt 
deltagande av åtgärden.  Hon får i större utsträckning ta kontakt med potentiella praktik- och 
arbetsplatser, denna skillnad kan kopplas samman med att individerna i de andra insatserna 
antas vara i behov av stöttning i annan utsträckning. 

Bengtsson och Berglund (2012) redogör för hur den svenska arbetsmarknadspolitiken har 
förändrats och kopplar sin forskning till Esping-Andersens teori om välfärdsstater. Som 
tidigare nämnts brukar den svenska arbetsmarknadspolitiska modellen kopplas till den 
socialdemokratiska regimtypen. Detta innebär en omfattande aktiv arbetsmarknadspolitik 
med en generös arbetslöshetsförsäkring (Berglund 2012:21; Esping-Andersen 1990). 

Skiljelinjer mellan aktiva och passiva arbetsmarknadsåtgärder brukar göras menar Bengtsson 
och Berglund, arbetsmarknadsenheten i denna undersökning erbjuder aktiva åtgärder. Detta 
innefattar en effektiv matchning till ett arbete som passar individer men också olika former av 
stöd för att individen skall komma i arbete (Bengtsson & Berglund 2012:22). Något som 
framförs av arbetsmarknadsenhetens anställda är vikten av att aktivera arbetslösa personer, 
detta för att de skall ha rutiner och inte passiviseras. Detta är något som den nya 
aktiveringskontexten anser viktig i sammanhanget av arbetslösa. Denna utveckling har för 
avsikt att medföra ett ökat individuellt ansvarstagande för att hon på sikt blir oberoende av 
offentliga stödsystem (Bengtsson & Berglund 2012:22).  

En utveckling har skett på det arbetsmarknadspolitiska fältet, i form av att individen själv 
blivit mer ansvarstagande i sin egen välfärd, detta menar inte enbart Bengtsson och Berglund 
(2012) utan också de anställda på arbetsmarknadsenheter, exempelvis den intervjuade 
samordnaren. Hon lyfte under intervjun att hon inte längre tar lika stort ansvar i sökandet av 
bland annat praktikplatser, utan det har överlämnats till deltagarna att göra själva. Precis som 
individen själv får ta ansvar för att söka arbete och skriva CV med viss stöttning från 
verksamheten. Sammantaget måste individen själv ta ett stort ansvar för att komma i arbete 
och göra det bästa av åtgärden hon fått möjlighet att ta del av.  

Esping-Andersen menar att den socialdemokratiska välfärdsregimen kännetecknas av 
universalism där alla medborgare har rätt till välfärdstjänster, där den svenska välfärden har 
en speciellt utstickande generositet och ett framstående arbete för social jämlikhet (Esping-
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Andersen 1990:27-28, 114). Till skillnad från i den socialdemokratiska välfärdsstaten får 
individen i den liberala välfärdsstaten ta ett betydligt större ansvarstagande för att uppnå en 
skälig levnadsstandard. Den liberala välfärdsstaten kännetecknas av tjänster som är inriktade 
mot de absolut behövande och staten är i sitt förhållningssätt passiv, på så sätt kan vi se stora 
skillnader mellan de olika formerna av välfärdsstater (Esping-Andersen 1990:26-27). I 
resultatet som presenterats finns tendenser av individualisering av arbetsmarknadsinsatserna i 
kommunen. De deltagande respondenterna får själva ta ansvar för utformningen av insatsen 
utifrån den egna personen och den egna förmågan. De ansvariga för åtgärderna har 
överlämnat ett större ansvar till den egna individen och individen får själv i viss mån söka 
arbete för att utveckla självkänsla, bli anställningsbar och nå målet av egenförsörjning.   

Utifrån empirin i denna uppsats kan inga direkta slutsatser dras, däremot kan eventuellt en 
viss utveckling av den undersökta kommunens arbetsmarknadspolitiska programs 
individualisering skönjas. Individens ökade ansvar kan vara en del i att den 
socialdemokratiska modellen får inslag av den liberala välfärdsregimen som kännetecknas av 
individens ansvarstagande för sin egen välfärd. Denna utveckling diskuterar bland annat 
Bengtsson och Berglund (2012) som menar att den svenska arbetsmarknadens åtgärder 
alltmer kännetecknas av den liberala välfärdsmodellen. En del av åtgärderna sker genom en 
allt mer defensiv aktiveringsstrategi som utövar större tvång att delta, men också ett större 
individuellt ansvarstagande. Vidare betonar Bengtsson och Berglund en utveckling där 
individer hotas av indragna bidrag samt reducerade ersättningar om de inte deltar i åtgärder 
eller söker arbete, något vi också kan se hos arbetsmarknadsenheten. Här är individen är 
tvungen att följa scheman för att erhålla sin ersättning antingen ligger från 
Socialförvaltningen eller Försäkringskassan (2012:31-32). 

7.5 Sammanfattande slutsats 
På grund av den begränsade empirin kan inte uttalande göras om hur verkligheten i sin helhet 
faktiskt ser ut gällande anställningsbarhetsdiskursen genomslag i de studerade 
arbetsmarknadspolitiska programmen och kring utvecklingen av den socialdemokratiska 
välfärdsstaten. Dock kan tecken av individualisering och anställningsbarhet skymtas i 
förhållande till den enskilda kommunala verksamheten, däremot är det återigen viktigt att 
betona den begränsade empirin.  

De insatser kommunen bedriver är starkt inriktade till individen. De deltagare som deltagit i 
undersökningen bekräftar samtliga att de känt sig sedda och motiverade under insatsens 
förlopp. I viss mån och beroende av insats skiljer sig utsträckningen av individuellt 
ansvarstagande för individerna, däremot lyfter deltagare men också de ansvariga, vikten av 
att individen själv får ta ansvar i att ingå i insatsen.  

Ett starkt fokus föreligger på individens eget intresse och matchning till praktik eller 
arbetsplats. De anställda betonar att individen får stöd i den utsträckning hen behöver. Till 
viss del kan detta bekräftas av de deltagande individerna. Men då de anställda betonade 
resurser som ett hinder i genomförandet av insatserna, så är det väsentligt att ifrågasätta om 
stödet är så anpassat till individen som uttrycks. Visserligen kan det vara så att deltagarna är 
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nöjda med det stöd de får, för det är det som finns att tillgå. Men om möjligheten fanns hade 
de då velat ha mer stöd och mer tid med coacherna?  

De upplevelser de deltagande individerna har av insatsen och bilden som de ansvariga 
förmedlar av insatsens utformning är överensstämmande i den mån att likvärdiga teman 
betonas. Framförallt vad gäller vikten av att se till individen och vikten av att stötta 
deltagarna. Vidare är även förtroende till den ansvariga något som anses vara mycket viktigt i 
åtgärden. Detta kan sägas vara en viktig förutsättning för en framgångsrik insats, menar de 
ansvariga. Även deltagarna betonar vikten av förtroende men lyfter också vikten av att 
åtgärderna inte är för tvingande.  

Något som betonas av samtliga deltagare är att ingen av dem haft ambitionen av att vara 
arbetslös och leva på bidrag. Därför är samtliga tacksamma över det faktum att de fått 
möjlighet att delta i åtgärderna för att få ett arbete. Samtliga deltagare menar att ett liv med 
rutiner och ett arbete är att värdera starkt. De ansvariga belyser också vikten av att ha ett 
arbete, och betonar att många av deltagarna som kommer till verksamheten faktiskt kämpar 
hårt för att få ett arbete. Därför tycker de att de fördomar som kretsar kring att 
socialbidragstagare är lata skall förkastas.  

Gällande individens anställningsbarhet finns tecken på att detta är ett underliggande mål. Det 
är inte klart uttalat att individen skall bli anställningsbar med hjälp av åtgärderna. Men 
anställningsbarhetsdiskursen kommer ändå till uttryck i en betoning av att matcha arbetsplats 
till individ, men också på så vis att individen skall motiveras och stöttas till att vara en del av 
arbetsmarknaden. Vidare ses det som en förutsättning att individen själv skall vilja ha ett 
arbete och på så sätt vill ta del av åtgärden.  

Av resultatet kan en koppling göras till en allt mer individualiserad arbetsmarknadsinsats där 
individen själv får ta större ansvar för sin egen åtgärd i processen att få ett arbete. På så sätt 
visas en bild av att anställningsbarhetsdiskursen i viss mån präglar insatserna kommunen 
erbjuder.  

Vidare bör en diskussion föras kring huruvida anställningsbarhet är bra för den enskilda 
individen egentligen. Samhället präglas av olika normer, värderingar och inte minst diskurser 
av olika slag. Precis som Oudhuis betonar formas människor av de olika diskurser som 
kretsar i samhället. Diskurserna skapar strukturer som människor följer för att svara upp mot 
samhällets förväntningar. Oudhuis (2004:200) reflekterar kring individens möjligheter till 
självständighet och menar att detta kan vara svårt att uppnå, om individen inte blir 
självstyrande genom att internalisera de normer gällande vad som krävs för att uppnå 
anställningsbarhet. Diskussionen kring anställningsbarhet formar också tankar kring vad som 
anses normalt/onormalt och önskvärt/icke önskvärt på arbetsmarknaden menar Berglund 
(2009:27).  

Individerna som deltagit i åtgärderna har alla under en tid varit arbetslösa, bristen på rutiner 
menar respondenterna skapar en ovisshet i vardagen. Deltagarna betonar att ett arbete inte 
enbart är en inkomst utan också en del i ett socialt sammanhang. Genom att ha ett arbete kan 
individen bli en viktig del i samhället, inte minst som skattebetalare. Dock är frågan om 
anställningsbarhetsdiskursen för med sig enbart positiva effekter. Personer som varit 
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arbetslösa under en längre tid kan ha svårt att bli en del av de normer som samhället kretsar 
kring. Att anpassa sig till en diskurs som präglas av flexibilitet och anpassning kanske inte är 
fullt lämpligt för de som stått långt ifrån arbetsmarknaden under en längre period.  

7.6 Vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att genomföra en undersökning på ett nationellt 
plan för att se huruvida anställningsbarhet är en ambition för arbetsmarknadsenheter i stort 
och hur detta yttrar sig. Detta område kan mötas genom kvantitativ metod inriktad på 
arbetsmarknadsenhetschefer och ansvariga för specifika insatser.  Genom en nationell 
undersökning hade också mönster på en mer liberal välfärdsstat kunnat studeras, något som 
varit intressant i förhållande till de förändringar som belysts av forskare med utgångspunkt i 
Esping-Andersens teorier om välfärdsstater.  
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9 Bilaga 1 - Intervjuguide 

9.1 Intervjuguide Ansvariga 
Informera om:  

Anonymitet, studiens syfte och om det är okej att spela in.  
Bakgrund 

Kan du berätta lite om din roll på arbetsmarknadsenheten?  
Vad för slags insatser arbetar du med? Kan du beskriva uppkomsten av insatsen?  

Varför blev just denna insats aktuell?  
Hur arbetar du med dina deltagare?  

Hur ser du på anställningsbarhet? - Är det något ni strävar efter i arbetet med deltagarna?  
Kan du kortfattat beskriva hur du arbetar med en deltagare?  

Metoder 
Vilka metoder använder ni er av i insatsen? - Varför dessa?  

Är det någon metod du anser vara mer eller mindre framgångsrik än den andra? -Varför? Vad 
tror du deltagarna föredrar?  

Hur arbetar du med personer med särskilda behov? (fysisk funktionsnedsättning, 
språksvårigheter etc.) 

Skulle du säga att insatserna är individanpassade? - På vilket sätt? Varför är detta viktigt?  
Mål och målgrupp 

Vad är målet med insatsen?  
Vilken är bakgrunden till målet? 

Vilken målgrupp har åtgärden? - Har målgrupperna liknande krav?  
Hur kommer deltagarna i kontakt med er?  

Resultat 
På vilket sätt upplever du att ni når era målsättningar?  

Hur mäter ni måluppfyllelsen?  
Vilka problem har ni stött på i arbetet med insatsen? Hur har detta påverkat resultatet?  

Vilka andra hinder finns för att ni inte skall nå era mål?  
När är en deltagare klar med åtgärden? - Hur följs detta upp?  

Finns det något du vill utveckla för att göra insatserna bättre?  
Är det något mer du vill tillägga kring det vi tidigare pratat om?   



 

 

9.2 Intervjuguide Deltagare 
Informera om:  

Anonymitet, studiens syfte och om det är okej att spela in.  
Bakgrund 

Kan du berätta lite om din bakgrund?  
Vad har du för arbete nu?  

Vilken typ av anställning? 
Vad har du haft för sysselsättning tidigare?  

Har du någon utbildning? - Vilken nivå? 
Hur och varför kom du i kontakt med arbetsmarknadsenheten?  

Åtgärder 
Vilka insatser har du tagit del av?  

Kan du beskriva hur du har fått hjälp?  
Vilka krav har ställts på dig under arbetet med insatserna? 

Upplever du att insatserna hjälpt dig att få arbete? På vilket sätt?  
Vilken är din allmänna upplevelse av insatserna du tagit del av?  

Vad har varit positivt/negativt med insatserna?  
Upplever du att insatserna varit inriktade till dina behov?  

I vilken utsträckning har du fått påverka utformandet av din insats?  
Är du intresserad av det arbete du har nu? - På vilket sätt?  

Vilken kontakt har du mar arbetsmarknadsenheten idag? - Är du nöjd med situationen? 
Varför/varför inte?  

Hur upplever du att ditt liv har förändrats nu när du har ett arbete?  
Hur upplever du din hälsa nu när du har ett arbete?  

Framtid 
Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?  

Hur ser du på framtiden generellt? Hur har denna bild förändrats?  
Planerar du att söka nytt arbete? Varför/varför inte? 

Planerar du att söka utbildning? Varför/varför inte?  
Vad har du för mål i framtiden?  

Utveckling 
Skulle du frivilligt försöka ta kontakt med arbetsmarknadsenheten igen om du behövde det? 
Varför/varför inte?  
Är det något du känner att du skulle vilja förändra med insatserna du tagit del av? 
Varför/varför inte?  
Är det något mer du vill tillägga kring det vi tidigare har pratat om?   
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