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Sammanfattning 

En studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxna inom vuxenutbildning eller 

arbetsmarknadsenhet möter många människor som behöver stöd för att komma ur sin 

arbetslöshet. Då är det viktigt att bemöta dem på ett professionellt sätt och använda sig av 

arbetssätt som ger bästa möjliga utfall. I studien utgår vi från teorier med hälsofrämjande 

perspektiv där fokus är att varje människa behöver ha en känsla av sammanhang, 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. I denna studie fokuserar vi på vilka arbetssätt 

som fungerar väl i de fem arbetsmarknadsverksamheter som vi har intervjuat, samt vilka 

färdigheter, kunskaper och formella kompetenser som deltagarna behöver utveckla. Det som 

framkommer är att det är viktigt att ge stöd utifrån de olika individernas styrkor och behov 

samt att sociala färdigheter är centrala för att närma sig studier och/eller arbete.  
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1 Inledning 
Efter att detta examensarbete är färdigt kommer vi att vara utbildade studie- och 

yrkesvägledare. På våra praktik- och arbetsplatser har vi fått upp ögonen för det stora 

behovet av att vägleda människor som av olika anledningar hamnat i utanförskap. Detta trots 

att Sverige i nuläget har relativt låg arbetslöshet. En konsekvens av detta är att studie- och 

yrkesvägledare som arbetar på exempelvis arbetsmarknadsenheter kan få till uppgift att 

vägleda klienter mot att antingen studera vidare eller att göra praktik med målet att nå egen 

försörjning.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver i Kommunerna och 

arbetsmarknadspolitiken att en grundläggande princip i Sveriges arbetsmarknadspolitik är 

arbetslinjen. Den “innebär att aktiva åtgärder, som syftar till att slussa de arbetslösa vidare 

till ett arbete, prioriteras framför passivt kontantstöd. Arbetslösa som inte hittar ett arbete 

ska erbjudas utbildning, praktik eller en subventionerad anställning som förbättrar 

förutsättningarna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.” (SKL, 2011:4). SKL 

framhåller att det krävs åtgärder inom diverse politikområden och samverkan mellan olika 

aktörer i samhället för att arbetsmarknaden ska fungera väl. “Satsningar för att få ut 

arbetslösa ungdomar, flyktingar/invandrare och biståndstagare i arbete samt insatser för 

människor med medicinska och sociala arbetshinder är några av de områden där 

kommunernas roll utvecklats i samverkan med den lokala Arbetsförmedlingen.” (SKL, 

2011:4). 

I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) den 9 maj 2019 skriver Ylva Johansson, 

arbetsmarknadsminister, att arbetsmarknaden i Sverige idag är stark. Hon säger att 

“Arbetsmarknadspolitiken fyller en viktig funktion för att den som har en svag förankring på 

arbetsmarknaden lättare ska hitta ett jobb.” För den med lägre utbildningsnivå eller liten 

arbetslivserfarenhet kan matchande och rustande insatser “väga upp för svagare personliga 

nätverk” (Johansson, 2019). 

Den politiskt grundade arbetslinjen har som mål att fler ska komma i utbildning för att 

kunna söka de många jobb som finns men som arbetsgivare inte hittar utbildad personal till, 

då det i det svenska samhället har uppstått ett matchningsproblem mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. De aktiva åtgärderna ser olika ut i olika kommuner. Dessa 

arbetsmarknadsåtgärder kan vara både i projektform och i kontinuerlig verksamhet, och 

drivs bl. a. av Arbetsförmedlingen, kommuner och privata aktörer som exempelvis sociala 
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företag, stiftelser eller företag. Målet är i många fall att göra individerna mer 

anställningsbara. 

Vad är det då som gör en person anställningsbar? I dagens Sverige finns ofta ett krav på 

utbildning även för att få mindre kvalificerade jobb. Från samhällets sida satsas det därför 

mycket på “att vuxna ska utbilda sig och vara del av det livslånga lärandet” för att inte 

riskera att bli marginaliserade, enligt Fejes och Andersson (2007:18). För att vara 

anställningsbar krävs det ofta, förutom utbildning och ibland körkort, att en person besitter 

ett antal färdigheter. Det kan handla om sociala eller exekutiva färdigheter eller att sköta sin 

personliga hygien. Exempel på sociala färdigheter är förmågan att vara flexibel i umgänget 

med andra människor, att kunna samarbeta och att förstå en annan människas behov och 

perspektiv (Habilitering & Hälsa, 2019). Exekutiva färdigheter handlar bl. a. om att kunna 

planera och förmågan att anpassa sig efter nya förutsättningar (Habilitering & Hälsa, 2008).  

När en person inte kan försörja sig får det stora ekonomiska konsekvenser både för individen 

och för samhället. Om nu personen saknar en del av färdigheterna som nämns ovan - hur ser 

då vägen till anställningsbarhet ut? Vad kan leda till att dessa personer ändå tar sig vidare till 

att försörja sig själva? 

Vi som skriver denna kandidatuppsats har båda erfarenhet av att vägleda människor på 

kommunala arbetsmarknadsenheter, antingen i arbetet eller under praktik på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Där har vi upplevt krocken mellan samhällets mål att fler ska 

börja studera eller arbeta och målet för individen att finna sin väg efter kanske många år av 

olika arbetsmarknadsåtgärder. En del av dessa människor har under livet mött många olika 

handläggare på Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten, handledare inom olika 

arbetsmarknadsprojekt samt lärare och studie- och yrkesvägledare på utbildningar. Trots det 

har de av någon anledning inte fått rätt insats eller rätt vägledande samtal som hjälpt dem att 

hitta en känsla av sammanhang. Sociologen Aaron Antonovsky har kommit fram till att de 

komponenter som en individ behöver för att uppnå detta är begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet, vilket han beskriver i sin bok Hälsans mysterium (Antonovsky, 2005:43). Om 

man tar fasta på dessa tankegångar verkar det rimligt att man inom arbetsmarknadsåtgärder 

borde försöka stödja människor mot att hitta denna känsla av sammanhang. Förhoppningsvis 

kommer vi själva att få nytta av våra resultat i våra framtida yrkesliv och genom detta 

examensarbete kan vi dessutom sprida kunskapen till andra som arbetar med människor som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. 



 

3 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
En studie- och yrkesvägledare som arbetar inom vuxenutbildning eller arbetsmarknadsenhet 

möter många människor som behöver stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Då är det 

viktigt att bemöta dem på ett professionellt sätt och använda sig av arbetssätt som ger bästa 

möjliga utfall. Det är också viktigt att vara medveten om vilka färdigheter det är vanligt att 

människor behöver träna på för att bli mer anställningsbara. Syftet för denna studie är därför 

att belysa arbetssätt som i nuläget uppfattas vara framgångsrika av personal i olika 

arbetsmarknadsverksamheter när det gäller att vägleda människor att finna sin väg mot 

arbete och/eller studier. Syftet är också att ta reda på vilka färdigheter och kompetenser som 

de uppfattar vara viktiga hos en individ för att nå egen försörjning. Genom intervjuer med 

personal som arbetar inom fem olika verksamheter med individer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden har vi undersökt följande frågeställningar för att besvara studiens syfte:  

x Vilka arbetssätt uppfattas enligt informanterna som framgångsrika i deras 
verksamheter i arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden? 

x Vad uppfattas som viktigt att stärka hos de långtidsarbetslösa för att de ska kunna 
komma närmare studier och/eller arbete? 

2 Teorier, forskning och begrepp 
För att kunna ställa resultaten av denna studie mot en fond av tidigare kunskap har vi läst en 

hel del litteratur om anställningsbarhet och hur samhället arbetar för att alla invånare ska 

kunna uppnå egen försörjning. Vi finner det relevant att här både redovisa forskning och 

teorier med anknytning till ämnet samt att ge en förklaring till vissa begrepp som används i 

både politiska sammanhang, inom forskningen och av gemene man. 

2.1 Anställningsbarhet 
I nästan all litteratur vi har läst om arbetsmarknad, arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder 

skrivs det mycket om anställningsbarhet. Begreppet dyker också upp allt som oftast i den 

politiska diskussionen. Men vad innebär detta ord? I boken Anställningsbarhet (2016:179) 

beskriver Ida Seing att nu för tiden handlar anställningsbarhet om en individs förmåga “att få 

och behålla en anställning”. Hon menar att även omställningsförmåga krävs för att kunna 

anpassa sig till arbetslivets ständiga förändringar. Garsten och Jacobsson skriver i Learning 

to be employable: an introduction (2004) att under 1990-talet förändrades diskursen i 

Europa från att handla om att vara arbetslös kontra anställd till ett fokus på om en person är 

anställningsbar eller inte. De menar att kategorierna oanställningsbara och anställningsbara 

dels används för att sortera och klassificera individer, men också för att legitimera att 
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människor har olika status på arbetsmarknaden. “Arbetslöshet förklaras, och i viss mån 

legitimeras, med hänvisning till brist på anställningsbarhet.” (2004:8, förf. översättning) 

Detta leder till att problemet arbetslöshet blir individualiserat, dels för att orsaken till 

arbetslösheten eftersöks på individuell nivå, men också för att ansvaret för situationen läggs 

på individen själv. Garsten och Jacobsson menar vidare att anställningsbarhet nuförtiden 

betecknar en individs “förmåga att anpassa sig till anställningens krav” (2004:8 förf. 

översättning). Detta innebär bl. a. att man utvecklar sina färdigheter och ser till att man 

upprätthåller det livslånga lärandet samt att man visar rätt attityd, d.v.s. flexibilitet, 

initiativförmåga och tillgänglighet. 

Här ser vi en koppling till karriärteorin Happenstance Learning Theory (HLT) där Kathleen 

E. Mitchell, Al S. Levin och John D. Krumboltz hävdar att det finns fem färdigheter som en 

individ kan behöva utveckla för att komma närmare målet anställningsbarhet. Dessa viktiga 

fem är nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet, optimism och risktagande (Mitchell et al, 

1999:118). Individer bör kunna ta tillvara tillfälligheter som uppstår i ett föränderligt 

arbetsliv och dessutom kunna hantera oförutsägbara händelser, enligt Leif Andergren som 

beskriver HLT i Tolv teorier: Att gå från teori till praktik (2018:18). Hans definition av de 

fem färdigheterna följer här: 

“Nyfikenhet - att utforska möjligheter till lärande vid de chansartade tillfällen som dyker 

upp 

Uthållighet - att inte ge upp utan ta sig an hinder som kan dyka upp och vänta på nästa 

chanstillfälle som kommer 

Flexibilitet - att lära sig att anpassa sig till de olika chanstillfällen som dyker upp för att 

kunna dra nytta av dem 

Optimism - att ha en positiv attityd när man söker nya möjligheter 

Risktagande - att lära sig ta chanser som kan betyda något positivt i framtiden” (Andergren, 

2018:18). 

Om man utgår ifrån att ett ganska stort mått av dessa färdigheter krävs för att vara 

anställningsbar och lyckas i sitt jobbsökande, så torde avsaknaden av desamma leda till att 

man mer sannolikt kommer att ha svårt med etableringen på arbetsmarknaden. Och hur ska 

då en person kunna bli anställningsbar om hen saknar de grundläggande färdigheter som 

krävs?   

Just den frågan har gjort oss nyfikna på hur synen på anställningsbarhet tar sig uttryck i 

samhället och då mer specifikt inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I vissa fall tas 
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konkreta formella meriter upp som en möjlighet att öka sin anställningsbarhet, såsom 

gymnasieexamen eller genomgången utbildning på exempelvis högskola eller 

yrkeshögskola. Det kan också handla om att ha körkort eller att vara klar med SFI (svenska 

för invandrare) för en nysvensk. Sedan september 2018 kan arbetslösa i åldern 18–47 år som 

är inskrivna på Arbetsförmedlingen och deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program ta 

lån från CSN (Centrala studiestödsnämnden) för att ha råd med körkort. Poängen med denna 

reform är att “förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden” (Regeringskansliet, 2018), 

särskilt då många jobb som inte kräver lång utbildning eller stor arbetslivserfarenhet 

däremot kräver körkort. 

I andra fall verkar orsakerna till arbetslöshet handla mer om egenskaper och färdigheter. 

Seing (2016:179) hänvisar till Garsten och Jacobsson när hon säger att förutom 

arbetslivserfarenhet och utbildning har attityd och uppträdande blivit allt viktigare. Det kan 

handla om samarbetsförmåga, social kompetens eller handlingskraft. 

Seing skriver att de båda begreppen anställningsbarhet och arbetsförmåga både tjänar som 

administrativa och normativa kategorier. “Begreppen bygger på normer och antaganden om 

hur individer ska vara för att vara arbetsförmögna och anställningsbara.” (Seing, 2016:179). 

Hon tar även upp förändringarna som det svenska arbetslivet har genomgått i alla sektorer 

under de senaste årtiondena, vilket bland annat inneburit att kraven på effektivitet har höjts. 

Seing menar att man kan se en normalitetsförskjutning i arbetslivet kopplat till denna 

utveckling. Hon skriver att “Förutom krav på formell kompetens och fysisk och psykisk 

kapacitet har olika former av sociala egenskaper och förmågor kommit att bli allt viktigare. 

Att ha förmågan att lära, att vara flexibel, att ta initiativ och att ta ansvar är ideala 

egenskaper för att vara den anställningsbara individen och passa in i dagens moderna 

arbetsliv (Garsten & Jacobsson 2004, Jacobsson & Seing 2013).” (Seing, 2016:181). 

2.2 Teorier om hälsofrämjande perspektiv 
2.2.1 KASAM 
Teorin om KASAM1, känsla av sammanhang, bygger på den hälsofrämjande, salutogena, 

grundidén att varje människa “har resurser som kan användas för att öka individens 

hälsoupplevelse” skriver Rolf Gustafson i Dialog för ökad känsla av sammanhang: Om 

personaldialog för Kasam, hälsa och effektivitet med alla som vinnare (2010:15). Teorin ger 

en förklaring till varför vissa människor behåller, eller till och med förbättrar, sin hälsa och 

                                                 

1 På engelska - Sense of Coherence, SOC (Eriksson (2015:47). 
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sin förmåga att trots stora påfrestningar hantera stress. Därför har man på många 

arbetsplatser tagit fasta på den salutogena idén och teorin bakom KASAM.  

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, utvecklade den salutogena idén och 

KASAM-teorin. Han var först med att visa att en människas upplevda känsla av 

sammanhang starkt bidrar till att hon kan behålla sin hälsa också under svåra påfrestningar. 

Antonovsky sökte svar på frågor kring hälsans ursprung och orsaker, bland annat genom att 

studera orsaken till varför vissa kvinnor efter flera år i koncentrationsläger mådde och 

fungerade oväntat bra - trots alla påfrestningar som livet medfört. Gustafson beskriver hur 

Antonovsky fann tre gemensamma faktorer som dessa människor uppvisade - känslan av 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Gustafson, 2010:16). Utifrån dessa empiriska 

grunder, och med den salutogena idén som grund, formulerade Antonovsky KASAM-teorin 

som han sedermera beskrev i boken Unraveling the mystery of health som utkom på 

engelska 1987. Antonovsky flyttade fokus till friskfaktorer, så kallade salutogenes, från att 

man tidigare enbart hade fokuserat på risk- och sjukdomsfaktorer, så kallade patogenes. Så 

istället för den patogena frågan: Varför blir människor sjuka? utgick han från den salutogena 

frågan: ”Hur kommer det sig att vissa människor förblir friska och rent av förbättrar sin 

hälsa, trots livets motgångar och utsatthet av olika slag?” (Gustafson, 2010:16). Han 

konstaterade att en person som har fått en sjukdomsdiagnos ändå kan uppleva hälsa så länge 

hen har en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i livet. Antonovsky 

konstaterar i Hälsans mysterium att styrkan i KASAM hos en individ avgör om följderna av 

negativa händelser kommer att bli skadliga, neutrala eller hälsobringande (Antonovsky, 

2005:59), då det enligt honom ”ter sig rimligt att KASAM skulle vara negativt relaterat till 

ångest, om vi ser det senare begreppet som utmärkande för en person vars värld tenderar att 

vara kaotisk, som upplever oönskade och ohanterliga symtom och som är osäker på var han 

eller hon egentligen hör hemma.” (Antonovsky, 2005:119). 

2.2.1.1 Meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 

De tre komponenter som tillsammans bygger KASAM beskriver Gustafson (2010) på 

följande sätt: 

Meningsfullhet är den grundläggande komponenten i KASAM och handlar om individens 

inre motivation och drivkrafter. Utifrån frågor som ”Vad får mig att vilja leva och 

utvecklas?[…] Vad ger mig en känsla av mening i tillvaron i stort?” och de svar individen 

ger på dessa speglas och identifieras ”den enskildes känsla av meningsfullhet i liv och 

arbete” (Gustafson, 2010:17). 
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Begriplighet är den komponent som handlar om tolkning och förståelse av information. 

“När meningsfullhet finns som grund kan begriplighet växa fram. Begriplighet kopplas till 

att vilja och att kunna identifiera nuläget och förstå det. Det handlar om att dra slutsatser om 

orsak och verkan bakom den situation man står i. Varför är det som det är? Vilka samband 

finns? Vad är min roll i sammanhanget?” (Gustafson, 2010:17). 

Hanterbarhet är den komponent som handlar om förmågan att se handlingsvägar för att på 

egen hand eller med andras stöd och hjälp kunna påverka en situation i positiv riktning. 

“Känslan av hanterbarhet kopplas till individens och omgivningens tro på en lösning. Hur 

kan jag hantera situationen? Vilka lösningsalternativ finns? Vilka resurser har jag och vi 

tillsammans för att lösa ett visst problem?” (Gustafson, 2010:17). 

2.2.1.2 Socialt stöd 

Antonovsky påvisar i senare salutogena studier att förutom KASAM så har ett socialt stöd 

en direkt positiv hälsofrämjande inverkan och fungerar som en buffert mot ohälsa för 

människor, enligt Gustafson (2010:21). Gustafson skriver att en teori inom medicinsk 

forskning framställer att upplevd social isolering kan leda till sjukdom och en för tidig död. 

Forskning med salutogent perspektiv fokuserar på socialt stöd som främjar hälsa (Gustafson, 

2010:20). Det sociala stödet har en kvantitativ sida som ser till antalet mänskliga kontakter 

men även en kvalitativ sida som fokuserar på den djupare mellanmänskliga kontakten, vilket 

är det mest avgörande ur hälsosynpunkt. Gustafson beskriver det kvalitativa sociala stödet i 

tre dimensioner: 

“Emotionellt stöd, dvs det känslomässiga stöd som ges i nära familje- och 

vänskapsrelationer samt i den personliga relationen mellan arbetskamrater. Det emotionella 

stödet skapar grund för självkänsla, mening och livslust genom att det ger individen en 

känsla av att vara bekräftad och värderad för den man är. Gott emotionellt stöd har visat sig 

vara en starkt hälsofrämjande faktor. 

Informativt stöd, dvs goda råd, feedback som ökar förståelse och självinsikt, faktamässig 

information och lärorik utbildning. Detta stöd hjälper individen till att få ökad begriplighet, 

förståelsegrund, perspektivseende och beslutsunderlag inför problemlösning. 

Praktiskt stöd, dvs konkret, handgripligt och materiellt stöd. Det är det stöd där individen 

får ta emot praktisk hjälp. Det kan gälla att få hjälp att använda redskap eller att någon annan 

bistår med att göra det man själv inte har hanteringsförmåga att klara av.” (Gustafson, 

2010:21) 
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2.2.2 Det salutogena förhållningssättet  
Monica Erikssons (2015) forskning inom salutogenes, vilken utmynnat i den första svenska 

boken Salutogenes - om hälsans ursprung, fokuserar på “att betrakta människan som 

kapabel, erfaren och resursstark, dvs. att ha en optimistisk människosyn” (Eriksson, 2015:5-

6). Eriksson citerar Eriksson och Lindström som definierar hur man främjar hälsa och 

livskvalitet som att det är: 

“... den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen 

över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och andliga känsla. Detta kan uppnås genom 

att skapa miljöer och samhällen som karaktäriseras av tydliga strukturer där människor 

känner delaktighet och där de kan identifiera sina interna och externa resurser. Miljöer där 

de kan nyttja dessa resurser om och om igen med målsättningen att förverkliga sina 

ambitioner och att tillfredsställa sina behov, att uppleva och uppnå meningsfullhet i livet och 

slutligen förändra eller anpassa sig till sin miljö på ett hälsofrämjande sätt.” (Eriksson, 

2015:2) 

Erikson beskriver också en norsk studie av Hausland och Vinje från 2013, i vilken det 

framkom att salutogen närvaro på en arbetsplats innebär att de som arbetar där har en 

upplevelse av nytta, rationell kvalitet, att vilja varandra väl samt arbetsglädje. Eriksson 

citerar Hausland och Vinje som definierar salutogen närvaro på följande sätt: “den 

salutogena närvaron är den närvaro som upplevs som god och som stimulerar processer som 

främjar välbefinnande och upplevelsen av ett gott arbetsliv.” (Eriksson, 2015:65). 

2.3 Konsekvenser på samhällsnivå 
Eriksson hänvisar till Eriksson och Lindström då hon framför att eftersom det idag finns 

mycket kunskap om hur känsla av sammanhang har betydelse för människans hälsa och 

välbefinnande borde de salutogena principerna integreras i samhällspolitiken och 

styrdokument för folkhälsoarbetet, t. ex. i olika program riktade till specifika grupper i 

samhället. Hon skriver att författarna vill skapa miljöer där människor upplever 

sammanhang, samhörighet, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. “Det är här fråga 

om empowerment2-processer där människor blir medvetna om motiverande faktorer som ger 

livet mening, de förstår sig själva i ett sammanhang och de förstår de argument som 

                                                 

2 Empowerment kan ungefärligen översättas med egenmakt, medinflytande, bemyndigande eller möjliggörande. 
(Eriksson 2015:97-98) 



 

9 

 

framförts för t.ex. hälsoprogram (begriplighet), de har tillräckliga och tillgängliga resurser 

omkring sig för att lösa problem som uppstår (hanterbarhet).” (Eriksson, 2015:122). 

Peter Kinnunen knyter an till meningsfullheten när han sammanfattar resultaten i sin C-

uppsats i sociologi om psykiskt funktionshindrade personers erfarenhet av arbetsträning. 

Han skriver att när arbetsträningen för dessa människor sker bland friska personer har det 

stor betydelse för att den ska vara framgångsrik och för att integrering i samhället ska 

uppnås (Kinnunen, 2007:2). Att känna att man lär sig nya saker och har en viss egenkontroll 

leder till motivation i arbetsträningen speciellt om målen är hanterbara och dessutom nåbara 

inom en greppbar framtid (Kinnunen, 2007:42-43). 

Linn Gustavsson och Amanda Lindwall har en kritisk hållning i sin kandidatuppsats i 

sociologi där de har studerat arbetsmarknadsåtgärder riktade till arbetslösa ungdomar och 

hur ungdomarna själva upplever dessa. De ser att det finns en diskrepans mellan samhällets 

mål att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden och passa in i samhället och 

ungdomarnas egna upplevelser av åtgärderna. “Eftersom aktiviteterna är skapade utifrån 

samhällets förutsättningar och efterfrågan på arbetsmarknaden samtidigt som man säger att 

aktiviteterna anpassas individuellt blir det ett glapp. Detta glapp leder till att syftet för de 

processer som pågår blir oklart och resulterar till slut i en brist på mening och motivation.” 

(Gustavsson och Lindwall, 2015:43). 

2.4 Vägledning 
Människor som av någon anledning står långt ifrån arbetsmarknad och egen försörjning kan 

ofta behöva vägledning för att få syn på sina behov, värderingar och ambitioner. Denna bild 

måste även sättas i relation till samhällets behov av kompetens och utbud av arbetstillfällen. 

I Career Guidance and Public Policy Bridging the Gap finns OECD:s (Organisation for 

economic co-operation and development) definition av karriärvägledning. En del av denna 

lyder: 

“Career guidance helps people to reflect on their ambitions, interests, qualifications and 

abilities. It helps them to understand the labour market and education systems, and to relate 

this to what they know about themselves. Comprehensive career guidance tries to teach 

people to plan and make decisions about work and learning. Career guidance makes 

information about the labour market and about educational opportunities more accessible by 

organising it, systematising it, and making it available when and where people need it.” 

(OECD 2004:19). 

Sveriges vägledarförening har utgått från OECD:s formulering i sin Etiska deklaration:  
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“Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, privat och offentligt inom 

såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn, som är riktade mot individers 

karriärprocesser. Karriärprocesser avser individers frågor om val, övergångar och lärande i 

relation till utbildning, arbetsliv och yrken. Vägledningsarbete ska präglas av 

professionalism och god etik.” (Sveriges vägledarförening, 2017). 

2.5 Övriga begrepp 
2.5.1 Sociala färdigheter 
Då sociala färdigheter och social kompetens är något som ofta tas upp när det talas om 

anställningsbarhet följer här en definition. På Habilitering & Hälsas hemsida (2019) står att 

läsa att dessa färdigheter “är viktiga i umgänget med andra människor. Det betyder att man 

förstår sociala normer som turtagning, hänsyn och rättvisa och kan samarbeta och förstå 

andra människors perspektiv och behov. Det handlar också om att kunna ta egna initiativ till 

samspel och att vara flexibel när man umgås med andra. Vi utvecklar våra sociala 

färdigheter tillsammans med andra människor under hela livet.” Enligt 

Nationalencyklopedin (Social kompetens, 2019) anses det värdefullt att ha hög social 

kompetens i arbetsliv och skola. 

2.5.2 Exekutiva färdigheter 
Några av de färdigheter som förknippas med de exekutiva funktionerna är att kunna planera, 

att kunna anpassa sig efter rådande omständigheter och förmågan att kunna hejda sina 

(oönskade) handlingar. För den med “brister i de exekutiva funktionerna” kan det vara svårt 

att omsätta sina kunskaper i ny kontext. Det kan också vara svårare än för andra “att 

utvärdera sitt handlande och förändra sitt beteende i förhållande till situationen” 

(Habilitering & Hälsa, 2008). Enligt Habilitering & Hälsa (2008) är exekutiva funktioner 

“ett samlande namn på flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan 

(frontalloben). De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom 

allt målinriktat beteende.” 

3 Metod 
Vi vill i denna studie belysa vilka typer av stöd från samhällets sida som är framgångsrika 

när det gäller att ge människor som står utanför arbetsmarknaden en möjlighet att känna 

sammanhang och att komma närmare anställningsbarhet. Vi har kontaktat personal som 

arbetar med dessa människor i olika arbetsmarknadsverksamheter. Genom att se på hur 

personalen arbetar för att deras deltagare ska lyckas uppnå färdigheter som leder dem 
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närmare arbetsmarknad och/eller studier vill vi belysa vad som fungerar bra i arbetet med 

olika individer i dessa verksamheter. 

3.1 Urval 
Vi har valt att fokusera på arbetsmarknadsverksamheter som arbetar med personer som av 

olika orsaker inte har haft en egen försörjning under varierande lång tid, och därför är 

kopplade till antingen kommunens försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen. Efter att ha 

bestämt oss för denna inriktning pratade vi med människor på våra arbets- och praktikplatser 

och fick ett antal tips på verksamheter som de ansåg arbetar på ett sätt som hjälper 

människor vidare på ett bra sätt. Vi landade i att kontakta sju verksamheter, varav sex 

tackade ja till att delta. En av dessa fick vi sedan inte svar från, troligen på grund av 

sjukskrivning. De fem verksamheter som svarade arbetar utifrån olika typer av uppdrag; de 

sociala företagen Spektra och Solrosen är verksamheter där klienter kan arbeta och 

praktisera medan det privata företaget Misa och de två projekt som drivs av 

Arbetsförmedlingen, Ung komp och NISA, skickar folk till praktik och studier. Dessa 

beskrivs närmare i kapitel 4. Eftersom vi båda bor i olika delar av Uppsala län föll det sig så 

att även samtliga informanter verkar i olika kommuner i länet.  

3.2 Avgränsning 
Eftersom problematiken kring långtidsarbetslöshet är ett mycket stort område har det krävts 

en kraftig avgränsning för att detta arbete ska få en rimlig omfattning. Vi har under arbetets 

gång sinsemellan diskuterat en mängd aspekter från både samhällets, studie- och 

yrkesvägledarnas och individernas perspektiv, men det är bara en bråkdel som får plats i 

denna rapport. 

Vi valde att avgränsa vårt arbete till att fokusera på arbetssätt som fungerar väl genom att 

intervjua personal som arbetar på de olika verksamheterna dit långtidsarbetslösa går för att 

få hjälp att närma sig studier och arbete. Vi ville veta vilka arbetssätt som personal tycker 

fungerar väl i arbetet med arbetslösa, och som därför kan vara användbara för oss som 

studie- och yrkesvägledare. Därför har vi valt att inte intervjua deltagarna på de olika 

aktiviteterna.  

Vi valde också att inte fördjupa oss i hur man arbetar med olika undergrupper i den större 

gruppen arbetslösa, eftersom det skulle ta allt för mycket tid. Istället blev det en naturlig 

avgränsning i och med de verksamheter som svarade. Under arbetets gång och i och med 
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avgränsningarna vi gjorde blev det också naturligt att ändra titeln på uppsatsen. Därför 

skiljer sig rubrikerna på bilagorna till viss del från titeln. 

3.3 Intervju eller enkät 
För att få information från flera aktörer, men samtidigt hålla formatet så neutralt som 

möjligt, har vi valt att göra ett frågeformulär med åtta bakgrundsfrågor och 16 fördjupande 

frågor om verksamheterna (se bilaga 1). Vi skickade dessa frågor i Word-format via e-post 

och uppmanade våra informanter att svara direkt under frågorna i dokumentet för att sedan 

skicka tillbaka dokumentet till oss. Detta sätt att samla in material är ett mellanting mellan 

enkät, då det är samma frågor som distribueras till samtliga informanter på samma sätt vilket 

borgar för en viss neutralitet, och intervju, då informanterna kan uttrycka sig på det sätt de 

vill. Detta intervjuformat gav oss även möjlighet att återkomma med följdfrågor i de fall då 

det behövdes. Det hade annars kunnat vara en nackdel med metodvalet att svaren från 

informanterna kunde bli kortfattade, och inte lika uttömmande som om vi hade valt att 

använda en reguljär intervju, enligt Kvale & Brinkmann i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014:190). Denna metod verkade även rimlig utifrån våra ekonomiska 

och tidsmässiga ramar. Tanken var också att spara den tid det tar att transkribera, då svaren 

kom i skriftlig form, som Kvale och Brinkmann påpekar. 

Vi har inte hittat denna modell i forskningslitteratur och vi vet inte om den har använts 

tidigare, men vi tror att den kan ge ett gott resultat. Den ger informanterna möjlighet att 

svara fritt på frågorna, i motsats till om vi skulle använda en enkät med mestadels kryss-

frågor. Dessutom kan informanterna svara vid en tidpunkt som passar dem vilket inte är 

fallet vid en vanlig intervju. I Kvalitativa intervjuer (2010:29) beskriver Jan Trost att en 

studie under processen kan vara både kvantitativ och kvalitativ, d.v.s. under de olika stegen 

datainsamling, bearbetning och analys samt tolkning. Vi väljer att ställa kvalitativa frågor 

via e-post till en mindre grupp informanter för att vi ska kunna uppnå en viss kvantitet i vår 

datainsamling, till skillnad från att intervjua endast ett par informanter ansikte mot ansikte. 

Vår analys och tolkning tror vi kommer att bli till övervägande del kvalitativ. Men några 

kvantitativa slutsatser kommer säkert ändå att kunna dras när vi jämför svaren från våra 

informanter. 

Kvale och Brinkmann (2014:128-129) redogör för Foleys mening om att respondenter 

beroende på intervjumetod konstrueras till olika typer. Då vår studie strävar efter att samla 

in fakta från personal som arbetar i verksamheter som är aktuella för våra frågeställningar så 

kommer respondenten i detta fall att bli “medlem eller informant [...] Här väljs 
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intervjupersonerna ofta därför att de har särskilda kunskaper om en miljö eller en specifik 

social praktik och alltså får ställning som experter; intervjun kan visa sig handla mer om 

fakta än om upplevelser, bli mer deskriptiv än emotionell.” 

Standardiseringen i vår studie kommer att vara av relativt hög grad då vi enligt Trosts 

definition (2010:39) ger samma format och intervjufrågor till alla våra informanter. Den 

första personliga kontakten, och hur vi som författare presenterar vår studie, är det som med 

stor sannolikhet kan komma att bli olika. Informanternas motivation att delta kan komma att 

påverkas av hur de uppfattar vår ton i den initiala kontakten. 

Enligt Trost (2010:40) kan graden av struktur i studien definieras på två skilda sätt. Om man 

använder termen i betydelsen öppna svar kontra fasta svarsalternativ är studien ostrukturerad 

i allra högsta grad. Om man istället ser på vår intervjuforms struktur som att alla frågor utgår 

från ett och samma ämne, så anses den vara strukturerad. 

3.4 Analysmetod 
Tre av de fem verksamheterna svarade skriftligt enligt instruktion. Övriga två önskade svara 

på annat sätt och lösningen blev att spela in muntliga svar. Dessa inspelningar 

transkriberades sedan. Vi gjorde en innehållsanalys på samtliga svar och sammanställde det 

som framstod som viktiga aspekter i de olika verksamheterna. Det vi uppfattade som 

relevant för studien presenteras under Resultat (kapitel 4). Där kompletteras även bilden 

med information från verksamheternas hemsidor och de beskrivningar och utvärderingar 

från en av verksamheterna som den informanten skickade till oss. I Analys (kapitel 5) 

jämförde vi verksamheternas svar och drog slutsatser utifrån vad som framstod som 

gemensamma aspekter och vad som skilde dem åt. 

3.5 Etiska överväganden 
Vi tog kontakt med ett antal verksamheter som vi uppfattade som intressanta för vår studie 

för att höra ifall de var intresserade av att delta. Till de som tackade ja skickade vi 

tillsammans med intervjufrågorna ut ett missiv (se bilaga 2) med information om 

informanternas möjlighet att dra sig ur undersökningen (se regel 1 i Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer) samt hur vi skulle behandla deras uppgifter. I mailet fanns även 

en samtyckesblankett (se bilaga 3) med för påskrift (regel 2). Då vi vill att informanterna ska 

kunna dra lärdom av de framgångsrika arbetssätt vi förhoppningsvis får fram från övriga 

medverkande verksamheter, erbjuder vi dem att när uppsatsen är klar kunna ta del av den 

färdiga studien (rekommendation 2). 
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3.6 Metoddiskussion  
Reliabiliteten, tillförlitligheten, innebär enligt Trost (2005:111) bl. a. att intervjusituationen 

ska vara lika för alla informanter. Därför valde vi att skicka ut identiska frågeformulär till 

samtliga verksamheter. Men i och med att de olika verksamheterna och projekten har varit 

verksamma under olika lång tid kan det göra att svaren blir olika uttömmande. En risk som 

kan uppstå är också att de informanter som äger sin verksamhet kan komma att skönmåla 

sina svar. 

Validitet, eller giltighet, handlar om ifall det som är tänkt att mätas verkligen är det som 

mäts (Trost, 2005:113) vilket i vårt fall kommer att bero på hur pass lika frågorna uppfattas. 

Hur informanterna tolkar våra frågor kommer att bli avgörande för hur informativa svaren 

blir.  

När vi analyserade innehållet i svaren från informanterna blev resultatet av naturliga skäl 

präglat av våra personliga tolkningar vilket innebär att det kan vara svårt för någon annan att 

upprepa studien för att få samma resultat. Risken att misstolka svaren minskades dock i och 

med att vi var två personer som analyserade och diskuterade innehållet. 

3.7 Förförståelse 
Vi som skriver denna uppsats är båda lärare i grunden men har under de senaste åren båda 

fått erfarenhet av att arbeta eller ha praktik som studie- och yrkesvägledare på en kommunal 

arbetsmarknadsenhet, på både en mindre ort och i två städer. Detta har gett oss författare en 

inblick i vilka krav som ställs på samtliga invånare i vårt samhälle. Oavsett om individen 

saknar vissa kompetenser så ska vägen framåt leda till arbete och studier enligt den svenska 

arbetslinjen om att alla som kan ska jobba (SKL, 2011:4). 

Att ha en sådan förförståelse kan både vara en fördel och en nackdel. Vi försöker se på både 

informanternas svar och den bakgrundskunskap vi har hittat med så objektiva ögon som 

möjligt. Samtidigt tror vi att vi utifrån våra tidigare erfarenheter lättare kan förstå det 

informanterna berättar om. 

3.8 Arbetsfördelning 
Ansvaret för detta arbete har vi fördelat så jämnt som möjligt. Vi har båda tagit kontakt med 

verksamheter som verkade intressanta för studien och vi har tillsammans skrivit och 

bearbetat texten genom diskussioner och kommentarer. Vi har dock använt oss av våra olika 

styrkor då en av oss har fokuserat mer på forskning och litteratur och den andra har 

transkriberat, ansvarat för referenser och fokuserat på det språkliga finputsandet. 
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4 Resultat  
I detta kapitel har vi sammanställt det som är relevant för studien ur de svar vi har fått från 

informanterna på de fem verksamheter som vi bygger vår uppsats på. Dessa data 

kompletteras med information från verksamheternas hemsidor och i ett fall av de 

utvärderingar från verksamheten som informanten har skickat till oss.  

4.1 Misa 
Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och Arbetsinriktning. 

De skriver på sin hemsida (Misa, 2019a) att de är en privatdriven omsorgsverksamhet som 

erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. De har som grundidé att 

alla människor kan delta i samhället och arbetslivet om de får rätt stöd och de vänder sig till 

personer med en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning; utvecklingsstörning, 

neuropsykiatrisk diagnos, autismdiagnos, förvärvad hjärnskada eller psykisk och social 

ohälsa. Man bygger sin verksamhet på att deltagarnas egna idéer, intressen och resurser tas 

tillvara. Vår informant är enhetschef i Uppsala och han berättar att Misa startades 1994 av 

Lennart Jönsson, som också är ansvarig för verksamheten. Han ville komma ifrån idén om 

att daglig verksamhet ska bedrivas i grupp med andra personer som har 

funktionsnedsättningar. Istället ska deltagarna ut på riktiga arbetsplatser eftersom det är 

normaliserande och ger en känsla av sammanhang. 

Deltagarna får enligt informanten kontakt med verksamheten via handläggare på 

kommunen. Enligt lagen om valfrihet får man välja utförare. Kännedom om verksamheten 

kan också komma via kuratorer på habiliteringen, vänner och familj. Misa drivs som 

aktiebolag och finansieras genom uppdrag från kommun, skolor och Arbetsförmedlingen. 

Det dominerande verksamhetsområdet är daglig verksamhet. 

Enligt hemsidan (Misa, 2019b) bedriver Misa i Uppsala arbetsinriktad daglig verksamhet för 

personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter. Misa finns 

även i Stockholm, Lund, Helsingborg och Västerås. 

På Misa tilldelas deltagaren en arbetskonsulent som stöttar hen på vägen till praktik. I 

intervjun med Misa framkom att det är mycket centralt för arbetskonsulenterna att utgå från 

individen. Både stödbehov och mål skiljer sig mycket mellan deltagarna. Personens 

intressen, kunskaper och kompetenser är det som ska styra hur stödet utformas. De senaste 

åren har det blivit vanligare än tidigare att deltagare har som mål att få en anställning. Andra 

personer har som mål att få en meningsfull sysselsättning och de befinner sig enligt 

informanten oftast på en lite lägre nivå. 
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Inför att en deltagare ska ut på praktik förbereds hen på olika sätt, bl. a. genom kartläggning 

och att tillsammans med arbetskonsulenten gå igenom vad som kan vara bra att tänka på när 

man kommer ut. Vår informant berättar att i uppstarten av en praktik är ofta 

arbetskonsulenten från Misa med på arbetsplatsen i början. Ibland jobbar man handgripligen 

jämte personen under en period, men i andra fall är det enda som behövs ett uppföljande 

telefonsamtal varannan vecka. Typen av stöd skiljer sig mycket från individ till individ. 

Ibland behövs stöd till arbetsgivaren. När deltagaren efter hand blir mer hemmastadd trappas 

kontakten successivt ner. 

Deltagarna hos Misa kan ha många olika saker som de behöver träna på, t. ex. sociala 

färdigheter, att personen inte förstår saker på egen hand, att hantera tvångsbeteende eller 

jobba med att man p.g.a. sitt mående inte tar sig iväg till aktiviteter eller praktik. Vår 

informant säger att en del har svårt för oväntade händelser och är i stort behov av struktur 

och tydlighet. Han berättar att viktiga framgångsfaktorer för att deltagarna ska bli 

anställningsbara är ihärdighet, motivation, att man är noga med att komma i tid och att man 

följer överenskommelser. 

En stor andel av deltagarna hos Misa har, innan de kommer till dem, bedömts att inte kunna 

vara på den öppna arbetsmarknaden. Vår informant berättar att det är ett mål för 

verksamheten att 10% ska komma ut i lönearbete varje år och att de hittills har hållit det 

målet. Exempel på arbeten som deltagare har fått är paketering, fastighetsskötsel, att arbeta i 

labb på medicinföretag eller på förskola. Det är inte vanligt att deltagarna hos Misa går 

vidare till studier. Någon enstaka gång vill någon läsa in gymnasiekompetens, men det 

vanliga är att man har praktik som eventuellt kan leda till anställning. 

Informanten från Misa menar att framgångsrika arbetssätt hos dem är att utgå från 

deltagarens inre kraft, driv och motivation, hens intressen och kunskaper. Det gäller också 

att inte bara släppa personen när hen börjat på en praktikplats utan det är betydelsefullt att ha 

en god relation till både deltagaren och arbetsgivaren. Det är också viktigt att hjälpa 

arbetsgivaren att känna sig trygg genom att föregå och förklara eventuella märkliga 

beteenden eller annat som kan uppstå med deltagaren på arbetsplatsen. 

Det som kan göra att det fungerar sämre är ifall arbetskonsulenten är stressad och tror sig 

veta vad som passar deltagaren, men att det visar sig vara fel. Det kan t. ex. vara så att 

motivation saknas hos deltagaren. Vår informant berättar också att det ställer till problem när 

det finns en tidsbegränsning för när deltagaren ska ut i praktik. “Det blir en stress och en 

press som deltagaren inte mår bra av.” Tidigare var det så i vissa avtal med 

Arbetsförmedlingen. 



 

17 

 

Vår informant talar om “Misa-andan” vilket han menar handlar om hur man arbetar och 

beter sig när man är arbetskonsulent på Misa. Nyanställd personal får en 

introduktionsutbildning där de lär sig om hur de förväntas behandla de personer som 

kommer till Misa. Det är mycket viktigt att vara respektfull och att inte ha förutfattade 

meningar, utan istället alltid utgå ifrån personen ifråga. 

4.2 Spektra 
Spektra drivs av Adaptis Ekonomisk Förening och är enligt hemsidan (Adaptis, 2018a) ett 

arbetsintegrerande socialt företag som finns i Örbyhus i Tierps kommun sedan juni 2018. 

Namnet Adaptis är en förkortning som står för Autism Difference Achievement Power 

Thoughtfulness Inspiration Strength (Adaptis, 2018b). Idén till Spektras verksamhet kom 

från att Adaptis grundare, som själv har Aspergers syndrom, såg att många människor föll 

mellan stolarna för att de inte hade någon plats där de kunde utvecklas och visa vad de går 

för, enligt vår informant som är handledare och har hand om ekonomin och 

utvecklingsfrågor på Spektra. De tre handledarna som arbetar på Spektra har bakgrund i 

skola, omsorg, verkstad och utbildning inom NPF. Det finns ingen studie- och 

yrkesvägledare (SYV) kopplad till verksamheten.  

Syftet med verksamheten är att tillhandahålla platser och möjlighet för personer att utvecklas 

i sin egen takt och att lyckas. På Butik Spektras hemsida (2019) står det att målgruppen i 

första hand är människor med en autismspektrumdiagnos. För att kunna påbörja 

arbetsträning eller praktik hos Spektra behöver man en handläggare hos 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen, etc. Den som inte har det erbjuds hjälp 

för att etablera rätt kontakt. En del av syftet är också att forma verksamheten utifrån ett 

inifrånperspektiv eftersom alla som jobbar på Spektra har NPF-diagnos och har gått från att 

inte ha någon plats i samhället till att ha skapat ett forum där de har en meningsfull uppgift. 

Verksamheten riktar sig till människor med neuropsykiatrisk funktionsvariation, 

autismspektrum och AD(H)D.  

Spektra arbetar med att ta fram second hand och hantverk såsom sömnad, snickeri och 

måleri, berättar vår informant. I verksamheten finns det stort utrymme för deltagarnas egna 

idéer och initiativ. Deras NPF-relaterade produkter säljs till återförsäljare, skolor, 

myndigheter med mera. Spektras verksamhet finansieras genom detta samt försäljning av 

second hand och egentillverkade produkter i butiken som de driver. Spektra tar enligt 

Adaptis hemsida (2018a) ”fram produkter som på olika sätt underlättar vardagen för 

individer med NPF, det vill säga neuropsykiatriska funktionsvariationer. […] Eftersom alla 
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vi som arbetar i Spektra själva har NPF-diagnoser, vet vi vilka material som kan accepteras 

och vilka funktioner som är viktiga.” De säljer även sina alster vid auktioner och på 

marknader.  

Deltagarna i verksamheten kan till exempel ha som mål att utreda sin arbetsförmåga, lära sig 

en ny arbetsuppgift, praktisera, ha en sysselsättning, få arbetslivserfarenhet och social 

träning. Inga deltagare har hittills varit intresserade av att gå vidare till studier. 

För deltagare som ska ut på praktikplatser finns handledarna tillgängliga för att hjälpa till 

med kontakter, förmedla vilka anpassningsbehov som finns och vilka strategier som har 

fungerat för individen. Detta är ett stöd som de tror kan och behöver utvecklas mer i takt 

med att verksamheten växer. 

Allt i verksamheten är individuellt anpassat; arbetstider, arbetsplats, miljö, stöd och 

arbetsledning efter behov, kontinuerliga uppföljningar och om så önskas - kontakt med 

myndigheter. Under det knappa året som verksamheten pågått i nuvarande form har två av 

deltagarna blivit anställda på Spektra och en har kunnat gå upp i tid. 

Det som framför allt hjälper deltagare att bli anställningsbara är kontinuitet. Det är viktigt 

med tydliga besked och trygghet, uppmuntran, att ha fokus på styrkor och empowerment och 

att visa att det är ok att inte följa en utstakad väg om man inte vill. Spektra jobbar hårt för att 

ha ett väldigt öppet klimat där det är förväntat att ingen ska kunna allt och att styrkor är det 

de behöver använda för att tillsammans bygga över det som normalt sett hindrar dem. 

På frågan om vilka färdigheter som Spektra har märkt att deltagarna saknar och behöver 

utveckla svarar informanten: “Utifrån samhällets mått mätt: Socialt samspel, planering, 

organisering, initiativ, kommunikation. Vi tänker att det är svårt att komma ens i närheten av 

sin fulla potential när man levt ett liv i tron om att man inte duger. Med våra mått mätt 

saknar de bara att någon ser deras potential och kan hjälpa till att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för att plocka fram den.” 

Anställningar med lönebidrag gör det möjligt att fortsätta utveckla verksamheten samtidigt 

som Spektra gör en massiv social insats och visar både deltagare och omvärlden att det finns 

en outnyttjad resurs i människor med NPF. Deltagarna får kontakt med verksamheten via 

sociala medier, kontakt hos kommunen och Arbetsförmedlingen, samt att ordet sprider sig. 

Spektra tar främst emot individer med NPF, i arbetsträning och praktik. Utifrån sina egna 

erfarenheter kan de ge rätt stöd till individen att ta vara på sina resurser. 
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Lågaffektivt bemötande3 tillhör de arbetssätt som Spektra upplever som framgångsrika. De 

jobbar dessutom med acceptans och styrkor hos deltagarna i kombination med struktur, 

vägledning och framförhållning. Vår informant menar att det egentligen inte behövs så 

mycket mer. Det som däremot kan ställa till det för deltagarna är när rutiner brister och 

planeringar inte följs, oavsett om det är inom verksamheten eller störningarna kommer 

utifrån från till exempel myndigheter. Då blir hela livssituationen lidande för deltagaren. 

Informanten på Spektra berättar att deltagarna indirekt utvecklar sina sociala kontaktnät 

genom samtal med främst sina handledare. “Vi pratar mycket om fritid och vilka möjligheter 

och sätt det finns att hitta vänner och gemenskap i tillvaron, om hur livet sett ut för oss som 

handleder och vad som funkat för oss.” 

Vår informant på Spektra menar att den största utmaningen för verksamheten är kontakten 

med myndigheter. Emellanåt blir det jättesvårt att sköta verksamheten och ge deltagarna vad 

de behöver när varken personal eller deltagaren vet vad som ska hända och när. Det enskilt 

största hindret är Arbetsförmedlingen. I viss mån även Försäkringskassan, men där har de 

inte samma typ av samarbete. 

4.3 NISA 
Arbetsförmedlingen är ansvarig för verksamheten Nyorientering i samverkan med 

arbetsmarknaden (NISA) i kommuner i vissa län, i vårt fall Uppsala län. Målgruppen är 

långtidsarbetslösa i alla åldrar mellan 19 och 64, enligt vår informant som är 

arbetsförmedlare och nätverksansvarig i detta projekt. Personerna ska ha varit arbetssökande 

i minst 14 månader. De yrkesgrupper som arbetar i NISA är arbetsförmedlare och SIUS4-

konsulenter och arbetsgruppen har hittills bestått av tre till fyra personer. För mer avancerad 

studievägledning hänvisas deltagarna till kommunens SYV:ar, men viss vägledning kan 

erbjudas genom arbetspsykolog inom Arbetsförmedlingen. Verksamheten pågår från april 

2017 till mars 2020 och finansieras av medel från Europeiska socialfonden (ESF) och 

statliga medel. 

                                                 

3 “Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att 
reglera affekt. Ofta reagerar de med samma affekt som de presenteras för. Orsaken till det är att affekt smittar, men att 
de flesta av oss som ganska små lär oss att skilja på om det är vår egen affekt eller någon annans vi känner.” (Hejlskov, 
2019) 
4 SIUS står för särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. En SIUS-konsulent arbetar på Arbetsförmedlingen med att 
hjälpa personer som är i behov av särskilt stöd (eftersom de har nedsatt arbetsförmåga på grund av någon form av 
funktionsnedsättning) vid introduktionen på en arbetsplats. (Framtidsutveckling i Sv. AB, 2019) 
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Syftet är att ge en nyorientering för långtidsarbetslösa så att de antingen börjar arbeta eller 

studera. Deltagarna kallas till informationsmöte av sin ordinarie arbetsförmedlare. 

Sysselsättningen innebär gruppaktiviteter två gånger i veckan i två månader, enligt vår 

informant. För att deltagarna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och för att 

säkerställa arbetsgivarnas behov av kompetens, behöver de stöttas. I NISA vill man ”genom 

delvis nya metoder stödja gruppen långtidsarbetslösa på deras väg till arbete. Målet är att 

förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att de får en nyorientering som leder till 

arbete eller utbildning.” (Arbetsförmedlingen). 

Enligt Arbetsförmedlingens hemsida om NISA har antalet långtidsarbetslösa ökat, trots 

högkonjunkturen som råder i Sverige för tillfället. Det som kännetecknar gruppen med 

långtidsarbetslösa är att många har låg eller avsaknad av utbildning eller 

funktionsnedsättning men det kan även vara ursprung, kön eller ålder som gör att det är svårt 

att bli anställningsbar. Därför är antidiskriminering, likabehandling och jämställdhet 

relevanta och aktiva insatser i NISA “inte minst när det kommer till att bryta 

könsdominerande yrkesroller” (Arbetsförmedlingen). Personalen jobbar därför i team med 

olika kompetenser och samverkar med övriga verksamheter inom myndigheten 

Arbetsförmedlingen. 

Enligt presentationen av NISA på hemsidan (Arbetsförmedlingen) behöver deltagarna 

stöttas för att de i framtiden ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och så att 

arbetsgivarens behov av kompetens ska säkerställas. Därför handlar träffarna om att söka 

arbete enligt vår informant. Under tvåmånadersperioden får de även en gruppvägledande 

insats som kallas Min väg och som till stor del baseras på ACT5. Utifrån informationen på 

hemsidan är ACT en ny metod inom vägledning för arbetsförmedlingens medarbetare, som 

kommer att utveckla och anpassa den till målgruppen och organisationens uppdrag.  

Utifrån deras förutsättningar får deltagarna olika typer av stöd inför start av studier eller 

inför kontakten med praktikplatser. Det görs alltid en individuell bedömning, vilket gör att 

skalan för stöd hamnar någonstans mellan 0 och 100, enligt informanten. Vissa får mycket 

stöd medan andra inte behöver det i samma omfattning. Exempel på stöd kan vara att 

deltagaren besöker praktikplatsen tillsammans med någon ledare från NISA innan hen ska 

börja där. Under tiden i NISA ges det även olika nivåer på uppföljningen hos deltagaren. 

                                                 

5 ACT står för Acceptance and Commitment Training när det används som prevention av stress och psykisk ohälsa eller 
inom arbetslivet. Kort sammanfattat handlar ACT “om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, 
och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.” (Livskompass, 2018) 
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Deltagarna kan enligt informanten även komma till insikten att de bestämmer sig för att sluta 

söka jobb och istället väljer pension eller sjukskrivning. 

Enligt vår informant får inte deltagarna i NISA någon stöttning med sina eventuella studier. 

Vid praktik får de däremot uppföljningsbesök. Personalen har sett att det som leder till att 

deltagare som varit långt ifrån arbetsmarknaden blir anställningsbara eller börjar studera är 

att deltagaren själv börjar göra aktiva val. Genom att låta deltagarna arbeta med ACT vill 

NISA att de ska tänka kring sådant som är viktigt i livet, och börja värdera det. När de sedan 

tar steg i linje med det blir konsekvensen för deltagarna att de ofta väljer vägar som de inte 

tagit tidigare. 

Vår informant skriver att det är svårt att säga något generellt för hela gruppen om vilka 

färdigheter deltagarna saknar eller behöver utveckla. Men personalen har listat sådant som 

socialt samspel med andra människor, att deltagare behöver lära sig att skriva 

ansökningsbrev och CV och att våga ta kontakt med arbetsgivare samt att de får träna på att 

inte vara så kräsna med vilka jobb de vill ha. Slutligen tar han upp vikten av att sköta 

personlig hygien och tvätta sina kläder.  

Genom att NISA arbetar aktivt med arbetsgivare får deltagarna tillgång till projektets 

nätverk. För att stödja varandra i arbetssökandet har vissa deltagare börjat träffas utanför 

projekttid, enligt informanten. I dagsläget går ca 30-40% av de deltagare som börjat i NISA i 

Uppsala vidare till arbete eller studier. Det är ett väldigt brett spektrum av arbeten som 

exempelvis inom städ, restaurang, skola, golfbana, reception, kiosk, lager och 

livsmedelsbutik och som undersköterska, sjuksköterska, personlig assistent, 

släpvagnsreparatör, ekonom, lastbilsförare och administrativ assistent. Vad gäller 

deltagarnas påbörjade studier så hör yrkesutbildning till den vanligaste typen. Det kan vara 

till bussförare, lastbilsförare och trädgårdsarbetare. Bland NISA:s deltagare finns även de 

som har gått till kompletterande universitetsutbildningar. 

Det arbetssätt som har varit mest framgångsrikt i NISA:s verksamhet är ACT. Det har enligt 

vår informant varit en tydlig och viktig faktor som gett deltagarna de verktyg de behöver för 

att göra en nyorientering, tillsammans med de löpande gruppträffarna och det intensiva 

matchningsarbetet. 

Eftersom NISA är ett projekt som ska pågå till och med våren 2020 är det enligt informanten 

svårt att uttala sig om huruvida något av deras arbetssätt inte kommer att ge önskade resultat 

samt om det kommer att leda till en eventuell implementering i framtiden.  
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4.4 Solrosen 
Solrosen Café & Secondhand i Östervåla är ett socialt företag som enligt vår informant riktar 

sig till personer som vill och kan arbeta, men som ändå har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Det handlar i första hand om långtidsinskrivna vid Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen, samt personer som har kontakt med socialtjänsten. På Solrosens 

hemsida står att de vill vara ett medmänskligt stöd för människor i utsatta situationer som 

exempelvis sjukdom och arbetslöshet och att de vill skapa goda arbetspraktikplatser och 

“utvecklande anställningar för personer med funktionsnedsättning” (Solrosen). Vår 

informant berättar att de under alla år har haft avtal med socialtjänsten i Heby kommun, så 

de som uppbär ekonomiskt försörjningsstöd därifrån och har varit arbetslösa under en längre 

tid har möjlighet att komma till Solrosen. Detta gäller framför allt de som har ett 

funktionshinder.  

Solrosen vill också enligt hemsidan “vara ett led i en kedja av insatser för att minska det 

sopberg som vi håller på att bygga upp” (Solrosen). De vill ta tillvara sådant som annars 

skulle slängas. Det blir också en viktig inkomstkälla för att driva verksamheten. Vår 

informant berätta att Solrosen får kontakt med sina deltagare via myndigheterna, men 

människor söker också själva upp dem för att höra om de kan göra sin arbetsrehabilitering 

där. Det kommer även deltagare från Kronofogden, människor som ska göra samhällstjänst 

eller har fotboja. Då är dock kravet att man inte har blivit dömd för kvinnofridsbrott 

eftersom det även finns en kvinnojour i nära samarbete med Solrosen. Solrosen arbetar 

enligt hemsidan långsiktigt för att förbli ett socialt företag i Östervåla. Det är inget projekt 

som avslutas utan man vill fortsätta att vara en viktig och varm mötesplats för alla i bygden. 

Vår informant är verksamhetschef för Solrosen. Efter många år på Arbetsförmedlingen och 

flera års erfarenhet av att arbeta med sociala företag startade hon upp Solrosen i Östervåla i 

september 2009. Verksamheten drivs av Via Helianthus ekonomisk förening och styrelsen 

har bestått av samma personer under alla år. Vår informant säger att det är viktigt att man 

har flera ben att stå på i ett socialt företag. Solrosen finansieras till rätt stor del av intäkter 

från caféverksamhet och lunchservering. Man får även pengar från Heby kommun för de 

med försörjningsstöd som har arbetsrehabilitering i verksamheten och ett litet bidrag från 

Arbetsförmedlingen för personer därifrån. De har tidigare haft EU-projekt och pengar från 

Arvsfonden, men de sista fem åren har de inte haft några projektmedel. 

Syftet med Solrosens verksamhet är enligt vår informant att stödja personer som av olika 

anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet för personer som kommer dit kan vara 

olika. För en del är det att få ett arbete, eller i vissa fall att påbörja en utbildning, men många 
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står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och då handlar det om ren arbetsrehabilitering. 

Målet för deltagare kan också vara att få stöd på vägen mot att få sjukersättning, i de fall då 

det bästa för dem ändå är sjukskrivning. Då kan Solrosen bland annat göra en form av 

arbetsförmågebedömning. 

Vår informant säger att i ett socialt företag ska det finnas olika arbetsområden så att man har 

möjlighet att testa olika typer av arbete. Solrosen har åtta ansvarsgrupper i sin verksamhet. 

Bland dem finns bland annat servering, bakning och matlagning till café och lunchservering 

samt hämtning, sortering, försäljning med mera kopplat till de två second hand-butikerna. 

Denna breda verksamhet gör att deltagarna kan prova på olika arbetsuppgifter och känna 

efter vad som passar dem bäst. 

Solrosen är i sig en praktikplats och det vanligaste är att man är där för arbetsrehabilitering. 

Innan en person påbörjar sin praktik hos Solrosen får hen komma på studiebesök. Hen får 

berätta om sig själv, vilka önskemål hen har och om sin nuvarande situation. Man går runt 

och tittar på de olika delarna av verksamheten och fikar tillsammans, vilket vår informant 

menar är en viktig del. Deltagaren får stöd på Solrosen från första dagen när hen börjar sin 

praktik. Hen tas emot av den som är ansvarig i arbetsgruppen och de pratar om vad personen 

vill göra i gruppen. Vår informant påpekar dock att enligt hennes erfarenhet så spelar det 

egentligen inte så stor roll vad personen arbetar med, utan det viktigaste är att hen blir väl 

mottagen och känner sig trygg. Och att det framför allt ska vara roligt att vara hos Solrosen. 

För då kommer lusten tillbaka, till att vilja till förändring. Det händer även ibland att 

personalen på Solrosen hjälper personer vidare till annan praktik. Det är då ofta som en följd 

av att personen har provat ett arbetsområde hos Solrosen och kommit fram till att hen vill 

jobba inom det. 

Oftast går inte personerna direkt ut i jobb efter att ha varit på Solrosen, eftersom deltagarna 

ofta har en lång väg dit. Vår informant berättar att om en person exempelvis har varit 

sjukskriven i flera år på grund av utmattning så är det viktiga att hitta lusten och viljan till 

förändring. Att personen får känna sig delaktig i en varm arbetsgemenskap är också en stor 

del av rehabiliteringen. Allt detta stärker personen och hjälper hen att växa. Hela 

sammanhanget på Solrosen är viktigt; man får stöd av alla sina arbetskamrater, vilket är 70-

80 personer om man räknar med de anställda och de 25 volontärerna. Bland de anställda 

finns allt från beteendevetare och sjuksköterskor till chaufförer och köksbiträden. Solrosen 

har en platt organisation och därför gör man ingen skillnad på de olika yrkeskategorierna, 

utan alla arbetar sida vid sida. Denna avsaknad av hierarki skapar ett stort engagemang hos 

deltagarna och det ger dem kraft att förändra sin situation. Så det finns många att skapa ett 
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nätverk tillsammans med. Enligt vår informant är de relationer som byggs upp en stor del i 

att deltagarna kan växa och successivt må bättre. Vår informant säger: “Men det jag 

fascinerats för genom åren det är: Vad är det som gör att man, bara genom att vara hos oss... 

Vi ser ju dagligen att människor växer. Vad är det? Incitament som gör att människor 

växer.” Det mer formella, som till exempel att man vill utöka sina arbetstider eller prova ett 

annat verksamhetsområde, går genom verksamhetscheferna.  

Vår informant menar att det inte finns generella skillnader i hur stödet utformas för olika 

grupper. Solrosens deltagare är en heterogen grupp bestående av personer med exempelvis 

intellektuella funktionshinder, ADHD, asperger, allergier eller ryggproblem. Men man 

lägger inte så stor vikt vid att jobba på ett visst sätt med en person med ett visst 

funktionshinder. De utgår istället från individen och hens historia och skillnaderna i stödet 

beror på individens behov. “Är det tillåtande klimat då tar personen åt sig och ser till att den 

får… för den växer in i det här, den trivs.” Solrosen har också tagit emot personer som har 

rätt till daglig verksamhet. De särskiljs inte utan ingår i en arbetsgemenskap precis som alla 

andra, och behandlas lika i arbetsgruppen. Solrosen har enligt vår informant fått mycket 

höga betyg av kommunen när det gäller att ta emot dem. Det finns varierande 

arbetsuppgifter att välja mellan, till skillnad från i kommunal verksamhet där man kanske 

bara får sortera saker. 

Vår informant berättar att den viktigaste framgångsfaktorn hos en individ för att komma 

vidare, och så småningom ut i arbetslivet, är att man besitter sociala färdigheter. Hon 

upplever att det ofta är där många deltagare brister. Att de kan vara lite kantiga i sitt sätt med 

andra, när man jobbar ihop i en arbetsgrupp. Hon menar att det är något som det kanske inte 

pratas så mycket om, eftersom det inte är ett funktionshinder i sig. Men de som har lättare att 

komma vidare är de som har den sociala färdigheten. Andra framgångsfaktorer är att ha 

körkort, särskilt för den som bor avskilt på landsbygden, och att ha lång erfarenhet inom ett 

arbetsområde. Annat som deltagare kan behöva jobba med för att komma vidare är psykisk 

ohälsa, missbruk eller att man har problem i familjen.  

Det är inte primärt hos Solrosen att alla deltagare ska komma ut på den reguljära 

arbetsmarknaden eller börja studera. Vår informant gör en grov uppskattning att kanske 10-

20% av dem gör det. Det finns ingen SYV i verksamheten. Vad gäller utbildning är det 

oftast någon form av yrkesutbildning via Arbetsförmedlingen, som exempelvis 

verkstadsutbildning eller inom transport. Om deltagarna har provat på arbetsområdet hos 

Solrosen kan de få bra vitsord därifrån. Det händer också att deltagare får arbete inom kök 



 

25 

 

eller lokalvård efter tiden i verksamheten. Men eftersom de flesta som kommer dit har ringa 

formell utbildning så kan det vara svårt. Dock anställer ibland Solrosen deltagare själva. 

Det som enligt vår informant gör att det går bra för många hos Solrosen är att man direkt 

kommer in och är viktig för arbetslaget. Hon säger också att det är otroligt viktigt med 

medbestämmande i ett socialt företag, att det är själva grunden. Alla är lika viktiga - 

anställda medarbetare och övriga medarbetare. Hon menar att i ett socialt företag är det 

jätteviktigt med ordning och reda och struktur, och att man får vara med och bestämma - 

men alla behöver inte bestämma allting. På Solrosen har de möte varje morgon där alla i 

verksamheten är med. Då hinner man med både umgänge, att uppmärksamma födelsedagar 

med mera samt att de går igenom vad som är aktuellt i de olika grupperna. Det är viktigt för 

att alla ska “se varandra liksom i ögonhöjd” varje morgon, som vår informant uttrycker det. 

Alla grupper har också egna morgonmöten där man fördelar dagens arbetsuppgifter samt 

gruppmöte minst en gång i veckan. Delaktighet och påverkansmöjligheter är jätteviktiga 

framgångsfaktorer, enligt vår informant. Alla deltagare på Solrosen får känna att de är 

delaktiga; att det är viktigt vad just jag säger och att gruppen kanske gör någonting som jag 

tycker är viktigt och brinner för. Och framför allt menar hon att “man måste ha roligt. Det är 

viktigt”. 

Det är viktigt med ansvar, hög etik och ordning och reda för att verksamheten ska fungera 

väl. Det som kan göra att det inte fungerar är ifall någon “kommer in från ett 

ovanifrånperspektiv och vill chefa”, istället för att, som man arbetar på Solrosen, 

tillsammans fördela arbetsuppgifterna. Många sociala företag har inte riktigt ansvar, hög etik 

och ordning och reda och det är därför det brister. Då blir det lätt konflikter. 

Solrosens arbetssätt är i högsta grad implementerat efter 10 år. Det finns tydliga rutiner som 

gör att alla vet hur de ska jobba, även om verksamhetschefen är bortrest flera veckor. 

4.5 Ung komp 
Ung Komp är den enda av verksamheterna som är avslutad vilket innebär att vi fått tillgång 

till både en intern och en extern utvärdering. Detta har gett mer data vilket har lett till en 

längre redogörelse för detta projekt. 

Idén med verksamheten Ung komp kom ursprungligen från ett ESF-projekt som hette Unga 

in. Syftet var, enligt vår informant, att bryta och förebygga långtidsarbetslöshet hos unga i 

åldrarna 16-25 år som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen eller på kommunens 

försörjningsstöd och hade svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet drevs av 
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Arbetsförmedlingen 2015-2018 i 19 kommuner och finansierades av Arbetsförmedlingen 

och de involverade kommunerna samt med medel från ESF.  

Grundmålet för Ung komp var alltid arbete eller studier, men det blev tydligt att för vissa 

deltagare skulle vägen dit komma att ta flera år, skriver vår informant som var 

arbetsförmedlare och delprojektledare inom projektet. Då blev målet istället att hela tiden 

komma ett steg närmare. Ursprungstanken var att deltagare skulle komma via ordinarie 

verksamheter inom Arbetsförmedlingen och kommunen. I Uppsala kompletterades detta 

med nya typer av intag som enligt informanten uppstod av sig själva under projekttiden, som 

exempelvis kompisrekrytering, d.v.s. att deltagare tog med kompisar till projektet för att de 

också skulle få vara med. Deltagare kom även via vården, och då oftast genom att 

behandlande läkare eller terapeuter tipsade ungdomar om verksamheten. Bland deltagarna 

fanns gemensamma nämnare som blev samverkande och förstärkande för deltagarna och 

dessa var enligt slutdokumentet Ung komp Uppsala mars 2016-mars 2018: 

x ”Stor andel med funktionshinder 

x Historik med eller har depression 

x Utsatta för mobbing 

x Saknar fullständiga betyg 

x Försörjningsstöd från kommunen 

x Har testat/använt/använder droger, vanligast cannabis  

x Instabila hemförhållanden 

x Liten arbetslivserfarenhet 

x Funnit sin plats i utanförskapet” (Ivarsson, 2018a:4).            

Även om många deltagare hade mycket gemensamt var det enligt informanten en väldigt 

heterogen grupp. Varje enskild deltagare hade sina förutsättningar och det krävdes 

individuella lösningar för var och en. Enligt slutdokumentet (Ivarsson, 2018a:5) visar 

erfarenheterna från projektet tydligt att man inte kan stötta individen om man bara behandlar 

hen som del av en grupp. Vår informant menar att det var ett fullständigt individuellt fokus i 

Ung komp. Därför valde man under projektåren i Uppsala med 280 deltagare att begränsa 

antalet nyintag till ett 20-tal i veckan för att kunna starta deltagarnas processer direkt utan att 

vänta till dess volymen i en grupp uppnåtts (Ivarsson, 2018a:11). Vissa deltagare var relativt 

självgående och behövde nästan inget stöd. Andra hade stöd från flera av teamets 
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yrkeskategorier parallellt, som kundresurs, arbetspsykolog, arbetsförmedlare och 

arbetskonsulent. 

En stor andel av de långtidsarbetslösa ungdomarna saknar gymnasieexamen. Vår informant 

menar att det sällan är färdigheter som saknas, utan problemen ligger i ”livet de lever”. 

Personalen såg att många av ungdomarna hade anpassat sin livssituation utifrån den 

ersättning de fick varje månad och att det därför kunde kännas skrämmande att ta steget mot 

ett arbete då “deras invanda livscirklar rubbas, och varför ska man egentligen anstränga sig 

och jobba när man kan leva bra ändå.” Andra deltagare hade under tiden som arbetssökande 

“blivit släktens lösning på barnpassning, vård av anhöriga och liknande” då de varit 

tillgängliga. De ville “måna om andra som är viktiga i deras liv. [...] För om de börjar arbeta 

påverkar det så många andra.” Enligt informantens upplevelse sker detta på bekostnad av 

ungdomens egen frihet och möjlighet att ta ett arbete. 

Konceptet för att förhindra och bryta långvarig arbetslöshet bland ungdomar var ett 

sammanhållet stöd från flera parter i det offentliga samhället, genom att medarbetarna i 

projektet var samlokaliserade med andra professioner, runt ungdomarna, i så kallade 

multikompetenta team som höll till i en annan lokal än Arbetsförmedlingen för att öka 

förtroendet för myndigheten. Ett resultat av det var den fysiska miljön och då speciellt 

loungen hos Ung komp i Uppsala som visade sig vara en framgångsfaktor (Ivarsson, 2018b).  

Kärnan i Ung komp var att utifrån ett holistiskt6 förhållningssätt arbeta med fördjupade 

kartläggningssamtal i ett så kallat ungdomsforum där all personal i samlokaliseringen 

tillsammans skulle kunna diskutera deltagare och ta stöd av övriga medarbetare för att finna 

lösningar eller nya förhållningssätt. Det var ett forum för att diskutera och planera lämpliga 

aktiviteter samt att lyfta nya deltagare för att alla i teamet skulle inkluderas kring samma 

deltagare. Detta holistiska arbetssätt gjorde att deltagarna kunde få rätt stöd i frågor som 

vanligtvis låg utanför Arbetsförmedlingens uppdrag. Nu fanns förutsättningen för att hjälpa 

individen att påbörja “sin egen process och ta emot de insatser som arbetsförmedlingen eller 

annan myndighet erbjuder” (Ivarsson, 2018a:5), då det ofta var andra delar som behövde 

lösas först, innan man kunde börja planera mot arbete. 

Vår informant på Ung komp noterade att något som ledde till att deltagarna kom närmare 

arbetsmarknaden var att de blev behandlade utifrån ett individuellt perspektiv och att det var 

                                                 

6 Holism: ett synsätt där “helheten är primär i förhållande till delarna och att delarna måste förstås utifrån helheten 

snarare än tvärtom” (Holism, 2019) 
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nära till olika insatser. En ung arbetssökande har inte ork att vänta i flera veckor på att träffa 

någon, utan “när järnet är varmt ska det smidas på en gång”. Därför är multikompetenta 

team en nyckelfaktor enligt informanten. Enligt slutdokumentet var syftet med 

samlokaliseringen att korta ledtiderna så att det blev lättare för deltagarna att vid behov få 

träffa exempelvis en studie- och yrkesvägledare, en arbetsterapeut eller en arbetspsykolog 

(Ivarsson, 2018a:6). Bilden nedan kommer från en PowerPoint och visar en översikt över 

teamet: 

 

Figur 1.Ung komp:s multikompetenta team, bestående av 16-21 personer (Ivarsson, 2018b). 

Här vill vi särskilt belysa två av yrkesrollerna; Studie- och yrkesvägledaren, eftersom det är 

vårt blivande yrke, och Kundresursen, som är en ny och därför okänd yrkesroll. 

Studie- och yrkesvägledare (SYV): I slutdokumentet för Ung komp beskrivs att SYV:en 

upplevde att uppskattningsvis hälften av alla samtal som hen hade under dessa tre år 

handlade om att tydliggöra att det inte var aktuellt att studera för deltagaren. Hen jämförde 

med tidigare verksamhet där besökare i princip alltid bestämt sig för att studera. “För de 

deltagare som börjat studera har det påmint mycket om att jobba som inom 

utbildningskontrakt, även om de inte haft det beslutet.” (Ivarsson, 2018a:9). För SYV:en 

blev det mer av uppföljningar och kontinuerlig kontakt och tack vare det multikompetenta 

teamet upplevde hen “sig som mer integrerad i deltagarnas väg mot egen försörjning”.  

Kundresurs: Det var en ny yrkesroll i Ung komp och bestod enligt vår informant av en ung 

person som skulle vara en länk mellan deltagare och övrig personal och vars syfte var att 

skapa förtroende hos ungdomarna. Kundresursen skaffade praktikplatser och stöttade 

deltagare med ansökningshandlingar och att söka jobb. Det ingick även att göra 



 

29 

 

uppföljningar på praktikplatser och pågående anställningar. Ung komp Uppsala valde att 

ställa “relativt höga förväntningar på rollen” som “utvecklades till att bli en arbetsförmedlare 

‘light’ där den egentliga enda skillnaden blev att kundresurserna inte fattade beslut eller 

gjorde överenskommelser kring anställningsstöd.” (Ivarsson, 2018a:8). 

I projektet anordnades ingen egen sysselsättning utan allt skedde genom samarbetspartners 

såsom privata företag, föreningar eller kommunen. De insatser Ung komp använde sig av 

var bl. a. arbetspraktik och arbetsträning. Under praktik eller studier fick deltagarna fortsatt 

stöd av kundresurs eller SIUS-konsulent samt löpande stöttande samtal och vägledning 

genom studie- och yrkesvägledare, arbetspsykolog eller arbetsförmedlare. Informanten 

beskriver att man använde specialistinsatser i form av exempelvis arbetspsykolog, 

socialkonsulent eller arbetsterapeut som träffade deltagaren för att utreda eventuella 

funktionsnedsättningar då det är en “livssituation som påverkar möjligheten att ta ett arbete.” 

Vad gäller sociala färdigheter berättar vår informant att en del ungdomar helt saknade 

“förmågan att vara socialt smidig på en arbetsplats”. Detta var orsaken till att vissa hade 

svårt att behålla ett arbete under längre period än några veckor. Här var det viktigt, menade 

informanten, att urskilja de som hade en funktionsvariation som gjorde att de själva kunde 

ha svårigheter “att styra sitt sociala samspel” och behövde stöd så att de kunde träna upp den 

förmågan. Å andra sidan fanns det också ungdomar som inte hade någon funktionsvariation 

men däremot “en knepig personlighet eller förhållningssätt” som gjorde att de i vissa fall 

helt enkelt inte gick “ihop med en arbetsplats.” 

Ung komp:s verksamhet gav deltagarna stora möjligheter att utveckla sina kontaktnätverk då 

projektet byggde upp ett väldigt starkt kontaktnät med olika verksamheter som möter unga i 

utanförskap. Informanten menar att detta visade tydligt på att det behövs en 

myndighetssamverkande och myndighetsöverskridande verksamhet som kan stödja unga i 

utanförskap att komma in i kontakten med myndigheter igen, oavsett om det gäller vården, 

Försäkringskassan, skolan, Arbetsförmedlingen, LSS eller socialtjänsten. Vissa av 

deltagarna hade befunnit sig i olika insatser i fem-sex år utan att hamna rätt, men efter sex 

månader i Ung komp “hade bitarna fallit på plats i livet, och de började jobba eller studera”, 

berättar informanten. När deltagare började umgås stöttade de även varandra i sitt 

arbetssökande.  

I Ung komp:s PowerPoint från februari 2018 (Ivarsson, 2018b) redovisas att 68% av 

deltagarna i Ung komp Uppsala gick vidare till arbete eller studier. Den vanligaste 

utbildning som ungdomarna startade var kompletterande studier på Komvux för att få 

gymnasieexamen, men även universitetsstudier eller folkhögskola förekom, skriver vår 
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informant. Arbeten som deltagarna påbörjade var sådana som inte kräver 

universitetsutbildning, som exempelvis på snabbmatskedjor, hunddagis och lager eller med 

städning, vaktmästeri och rekond. Det multikompetenta teamet har också inneburit enklare 

vägar in till arbetsträningsplatser vid Uppsala kommun. Tiden blev kortare från idé till att 

deltagaren befann sig på en anpassad arbetsträningsplats, enligt vår informant. 

Personalen i Ung komp arbetade annorlunda än de tidigare hade gjort i sina respektive 

verksamheter och upplevde därför att det mest framgångsrika arbetssättet för verksamheten 

var att många olika yrkesgrupper arbetade tillsammans i ett multikompetent team kring 

individen utifrån ett holistiskt förhållningssätt. Det var nyckeln som låste upp problemen för 

unga i utanförskap och därför kunde de enligt informanten inte notera några arbetssätt som 

inte gav önskat resultat. 

Samlokaliseringen gav många mervärden, enligt slutdokumentet. En tydlig effekt var att en 

arbetsförmedlare inte längre ”var ensam bärare för deltagare när det gällde 

rekryteringsuppdrag” (Ivarsson, 2018a:6). När ett sådant uppdrag lyftes för projektgruppen 

kom namnförslag på deltagare från såväl SYV som kundresurser, arbetspsykolog eller 

arbetsförmedlare. Eftersom flera medarbetare hade kännedom om ett större antal deltagare 

var det lättare att ta fram rätt förslag till arbetsgivaren, särskilt när det gällde mjuk 

matchning.  

Den större förståelsen för respektive yrkes funktion och för respektive organisations uppdrag 

blev även det en tydlig effekt. Enligt Ivarssons (2018a:6) slutdokument får personalen en 

helt annan medvetenhet om de gemensamma deltagarna om de arbetar tillsammans varje dag 

jämfört med när man bara får information om deltagare på ett möte. Det medförde att det 

blev lättare att aktualisera rätt stöd för deltagaren. 

Enligt slutdokumentet uppmärksammades de ungdomar som inte har haft egentlig 

arbetsförmåga men ändå varvat “olika insatser från Arbetsförmedlingen och kommunen 

under flera år. Tack vare det multikompetenta teamet” fick “individen äntligen rätt stöd från 

rätt myndighet” (Ivarsson, 2018a:11-12). Detta kan man också läsa om i den fristående 

slututvärdering som Ramböll gjorde av projektet i alla kommuner som deltog. Där står att 

det tydligt framgår “att många individer får en funktionsnedsättningskod under tiden för 

deltagande i Ung komp. I genomsnitt (icke-viktat) ökade andelen med 

funktionsnedsättningskod med 10 procentenheter under denna period. [...] Resultatet tyder 

på att det finns en stor grupp personer vid Arbetsförmedlingen som har 

funktionsnedsättningar som inte identifieras. Det kan tyda på att kartläggningen inom 
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Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet inte fungerar tillräckligt bra, något som bland 

annat Riksrevisionen uppmärksammat nyligen.” (Ramböll, 2018:18). 

De framgångsrika arbetssätten i Ung komp har tyvärr inte levt kvar hos 

Arbetsförmedlingen. Det är en politiskt styrd myndighet som är beroende av sina 

budgetanslag vilket gör att den här sortens resurskrävande insatser faller bort när de extra 

finansiella medlen utifrån tar slut i och med projekttidens slut, skriver vår informant. 

“Oavsett hur bra alla förstår att det är. Finns inga pengar, finns ingen verksamhet.” Dock tar 

man i slutdokumentet för Ung komp Uppsala upp att en positiv effekt som projektet har haft 

är att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun gällande unga 

arbetssökande har förstärkts, och att ett arbete nu har påbörjats kring att skapa gemensamma 

insatser (Ivarsson, 2018a:14). Inom projektet kritiserar personalen sig själva för att de 

tappade kontakten med många av de ungdomar som hoppade av projektet. I och med att de 

hade ansvar för färre deltagare än normalt och därmed mer tid till att hålla kontakten tycker 

de att man i de flesta fall borde ha lyckats ta reda på orsaken till varför deltagare valde att 

skriva ut sig (Ivarsson, 2018a:12). 

5 Analys 
Det finns både likheter och skillnader mellan de fem verksamheter vi har intervjuat. Alla 

riktar sig till människor som på ett eller annat sätt befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

De flesta deltagarna är långtidsarbetslösa, men det finns även personer bland dem som har 

varit sjukskrivna länge, är nysvenskar eller är dömda till samhällstjänst. Gemensamt för 

verksamheterna är också att många av deltagarna har olika typer av funktionshinder, som 

exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), utvecklingsstörning eller fysisk 

funktionsnedsättning. Många deltagare har också komplexa livssituationer, där psykisk 

ohälsa kan ingå, och flera av informanterna talar om att det är viktigt att se hela människan, 

det vill säga att ha ett holistiskt förhållningssätt. 

Alla verksamheter jobbar med att deras deltagare ska få arbetslivserfarenhet. De tre 

verksamheter som är privata aktörer har inte som mål att de flesta deltagarna ska gå vidare 

till reguljärt arbete eller studier. Målen för personerna kan istället vara att få stöd på vägen 

till en praktikplats, att utreda arbetsförmåga, social träning eller helt enkelt att få vara i ett 

fungerande sammanhang och växa som människa. Arbetsförmedlingens projekt siktar mer 

mot att hjälpa sina deltagare in på arbetsmarknaden eller till studier.  

Alla informanter har lite svårt att komma på arbetssätt som inte har fungerat. De nämner 

snarare omständigheter som gör att det kan fungera sämre, som exempelvis tidskrav från 
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Arbetsförmedlingen eller att myndigheter inte ger besked i tid, vilket resulterar i långa 

ledtider mellan individ och handläggare. 

I det följande redovisas studiens frågeställningar under varsin rubrik: 

5.1 Vilka arbetssätt uppfattas enligt informanterna som 
framgångsrika i deras verksamheter i arbetet med personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden? 
Samtliga informanter talar om vikten av att anpassa verksamhetens utformning och stödet 

till deltagarna efter varje individ. Man kan inte pressa igenom folk, utan måste låta det ta sin 

tid att arbeta med varje deltagares process. Ung komp påpekar att det därför är viktigt att 

intaget av nya deltagare inte är allt för stort utan att det finns ett tak. 

Verksamheterna går lite olika tillväga, men deltagarna genomgår i uppstarten någon form av 

kartläggning där man lär känna dem; deras historia och nuläge. Informanterna på både Misa 

och Solrosen poängterar vikten av att utgå från deltagarens lust och inre kraft, hens driv och 

motivation samt hens intressen, kunskaper och individuella förutsättningar för att hen ska 

kunna växa som människa och nå sina mål. Som Peter Kinnunens forskning tar upp 

motiveras en person på en praktikplats av att lära sig nya saker, känna egenkontroll och ha 

mål som är hanterbara och kortsiktiga (2007:42-43). 

Informanten från Solrosen säger att delaktighet och medbestämmande samt möjligheten att 

påverka och att ha roligt också är viktiga faktorer för att hitta den lust som kan leda till en 

vilja att förändra sin situation. Hon menar även att deltagarna mår bra av att det är ordning 

och reda, och struktur i verksamheten. Även Antonovsky talar om vikten av 

medbestämmande. “Det är viktigt att understryka att det jag åsyftar inte är kontroll utan 

medbestämmande. Det avgörande är att människor accepterar de uppgifter de ställs inför, att 

de har ett betydande ansvar för sitt handlande och att vad de gör eller inte gör påverkar 

utfallet.” (2005:130).  

Misa menar att det är viktigt att ha ett respektfullt bemötande gentemot deltagare, och att 

inte ha förutfattade meningar om dem. Här kommer känslan av hanterbarhet in, utifrån 

Antonovskys tre komponenter, där det ska finnas en stark koppling till individens och 

omgivningens tro på en lösning för varje deltagare. Det handlar då om att kunna påverka en 

situation i positiv riktning på egen hand eller med hjälp av andras stöd, enligt Gustafson 

(2010:17). 

Personalen på Spektra lyfter vikten av empowerment, att uppmuntra och fokusera på det 

individen kan istället för det som inte fungerar. Spektra arbetar också med lågaffektivt 
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bemötande gentemot deltagarna och med acceptans och styrkor i kombination med struktur, 

vägledning och framförhållning. De värnar om ett “öppet klimat där det är förväntat att 

ingen ska kunna allt” och de menar att kontinuitet tillsammans med tydliga besked och 

trygghet är viktiga delar eftersom deras deltagare har NPF-diagnoser. 

Att verksamheterna har samverkan med externa parter gör att det blir smidigare för den 

deltagande individen. Flera av informanterna hjälper till med stöd vid exempelvis kontakt 

med myndigheter. Som framgår i utvärderingarna av Ung komp krävdes 

myndighetssamverkan för att hjälpa ungdomarna och därför var det ett vinnande koncept att 

flera yrkesroller arbetade i team kring deltagarna och att de hade sin arbetsplats utanför 

Arbetsförmedlingens lokaler (Ivarsson, 2018a; Ramböll, 2018). 

Detta holistiska förhållningssätt finner vi hos samtliga verksamheter i studien. Att se hela 

människan och hens livssituation och utforma handlingsplanen efter hens individuella 

förutsättningar verkar vara ett framgångsrikt arbetssätt som är gemensamt för alla 

informanter. Här har studie- och yrkesvägledaren en viktig roll i att ta in hela människan 

under vägledningssamtalet utifrån de färdigheter i samtalsmetodik som är en väsentlig del i 

professionen. 

Även Arbetsförmedlingens projekt NISA arbetar i team och med fördjupad vägledning som 

innehåller metoden ACT för att ge deltagarna verktyg för att göra aktiva val som kan leda 

till en nyorientering i livet. Detta är en ny metod för Arbetsförmedlingen som testas och 

utvecklas i detta projekt för att anpassas till både den aktuella målgruppen och 

organisationens uppdrag (Arbetsförmedlingen). Vår informant säger att detta arbetssätt är en 

tydlig framgångsfaktor för deras deltagare. Men eftersom projektet avslutas först 2020 finns 

inte några utvärderingar än. 

De tre verksamheter som lotsar deltagare vidare till praktik (Misa, Ung komp och NISA) 

förbereder sina deltagare på olika sätt. Det kan vara genom kartläggning och att tillsammans 

gå igenom vad som kan vara bra att tänka på. Under själva praktiken kan stödet se lite olika 

ut. En del deltagare behöver kontinuerlig stöttning på praktikplatsen medan andra klarar sig 

med uppföljande telefonsamtal varannan vecka. I vissa fall kan själva arbetsplatsen behöva 

stöd för att kunna ta hand om sin praktikant på ett bra sätt.  

Peter Kinnunen belyser hur det har stor betydelse för att arbetsträning ska ge ett gott resultat 

för psykiskt funktionshindrade personer att den äger rum på vanliga arbetsplatser, bland 

friska människor (2007:2). Det ökar också möjligheten för integrering i samhället. Detta är 

också något om Misa har som utgångspunkt, enligt informanten. Solrosens informant 
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berättar också att de personer som har daglig verksamhet och går hos dem ingår i 

arbetsgemenskapen precis som alla andra. 

I utvärderingarna av det numera avslutade projektet Ung komp kritiserar personalen sig 

själva för att de tappade kontakten med de ungdomar som hoppade av projektet, och att de 

därför inte vet varför de hoppat av. Linn Gustavsson och Amanda Lindwall (2015) beskriver 

i sin studie att många av ungdomarna som deltar i arbetsmarknadsåtgärder tycker att 

aktiviteternas syfte är oklart. Samtidigt är målet tydligt från samhällets sida; att åtgärden ska 

göra ungdomarna anställningsbara, att hjälpa dem in på arbetsmarknaden och att passa in i 

samhället. Men när ungdomarna själva inte har denna målbild kan deras motivation bli låg 

och resultatet kan bli att de sitter av tiden istället för att dra nytta av det stöd som erbjuds. 

Gustavsson och Lindwall menar också att individanpassningen många gånger är bristfällig 

trots att arbetsmarknadsåtgärden säger sig ha det arbetssättet. De drar slutsatsen att 

“individanpassningen verkar vara någon slags ideologi” (Gustavsson och Lindwall, 

2015:43) och att åtgärderna i själva verket är anpassade utifrån arbetsmarknaden och 

samhället. Då blir det svårt för ungdomarna att se meningen med att delta. 

 

Figur 2. Några framgångsrika arbetssätt i de fem verksamheterna. 
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5.2 Vad uppfattas som viktigt att stärka hos de långtidsarbets-
lösa för att de ska kunna komma närmare studier och/eller 
arbete? 
Det som alla informanter tar upp och framställer som viktigast för deras deltagare att träna 

på är sociala färdigheter som bl. a. innefattar att kunna ta egna initiativ till samspel och vara 

flexibel. Här ingår även att kunna läsa av andra människors känsloläge. Informanten på 

Solrosen tar upp att många av deras deltagare kan vara lite “kantiga” i en arbetsgrupp och 

behöver öva på att interagera för att så småningom bli mer socialt smidiga.  

Informanten på Misa tar upp att ihärdighet och motivation är viktiga framgångsfaktorer för 

att deltagarna ska bli anställningsbara. Andra färdigheter som tas upp som viktiga från 

verksamheterna i studien är förmågan att planera och organisera, att ta initiativ och att våga 

ta kontakt med arbetsgivare. Lika viktigt är det för deltagarna att förstå vikten av att komma 

i tid och att följa överenskommelser. Dessa exekutiva färdigheter är viktiga att bemästra på 

de flesta arbetsplatser och yrken och följaktligen viktiga att träna på. Annat som kan stå i 

vägen för individen är problem med att sköta sin personliga hygien eller att tvätta kläder.  

Några av informanterna tar också upp deltagarnas behov av att öva på traditionella 

jobbsökarkunskaper som att skriva ansökningsbrev och CV. Att få möjligheten att ta körkort 

öppnar även det för större möjligheter för vissa deltagare att närma sig arbetsmarknaden. 

Ytterligare andra behöver vägledning för att ta reda på vad de behöver studera för att bli klar 

med sin gymnasieexamen eller vad de kan studera utifrån sina förutsättningar. 

5.2.1 De fem färdigheterna - plus två 
Många av dessa färdigheter, förmågor och kunskaper som beskrivs ovan kan knytas an till 

Happenstance Learning Theory (HLT) och vissa av de fem färdigheterna, dock ser vi 

ytterligare två mycket viktiga färdigheter som kompletterar de ursprungliga fem, nämligen 

sociala och exekutiva färdigheter:  

Sociala färdigheter - som vi har redogjort för ovan är detta mycket centralt i svaren från 

våra informanter. Det kan exempelvis handla om förmågan att samarbeta och förstå andra 

människors perspektiv och behov samt att kunna ta egna initiativ till samspel och att vara 

flexibel när du umgås med andra.  

Exekutiva färdigheter - här ingår att kunna planera och sätta planerna i verket, att 

organisera, ta initiativ och göra aktiva val. Det handlar också om att komma i tid och kunna 

följa överenskommelser. Hit kan man även koppla att man besitter en inre kraft och ett driv. 

Av de ursprungliga fem färdigheterna tycks fyra framstå som mer relevanta i vår studie: 
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Optimism - Solrosen säger att det är viktigt att hitta lusten till att vilja förändring och att 

man har roligt under vistelsen hos dem. Spektra tar upp att fokus bör vara på det individen 

kan, istället för på det som inte funkar.  

Uthållighet - Misa säger att ihärdighet är en viktig aspekt som gör det mer sannolikt att en 

deltagare kan få en anställning. 

Risktagande - NISA tar upp att en del av deras positiva resultat handlar om att deltagare 

vågar välja vägar de inte tagit tidigare. I de olika verksamheterna kan deltagare också 

behöva träna på att våga ta kontakt med arbetsgivare eller att våga prova nya 

arbetsuppgifter. 

Flexibilitet - Misa tar upp att vissa av deras deltagare behöver träna på att hantera oväntade 

händelser och det gäller troligen flera av verksamheterna. 

Utifrån vårt resultat saknar vi emellertid en av de ursprungliga färdigheterna, nämligen 

nyfikenhet, då ingen av informanterna har tagit upp nyfikenhet i sina svar. 

5.2.2 Hälsofrämjande faktorer 
För många individer kan det vara stärkande på flera sätt att ha en verksamhet att gå till vare 

sig det är en reguljär arbetsplats eller en specialanpassad verksamhet. Dels kan det hjälpa 

personen att få välbehövliga rutiner och att bygga upp en vardagsstruktur, dels finns 

möjligheten till socialt stöd. Att ha en arbetsplats som räknar med att man ska dyka upp, 

saknar en om man inte kommer och ger en ett socialt sammanhang - det kan vara faktorer 

som gör att en människa hittar en meningsfullhet i livet och gör att hen känner sig 

betydelsefull. Det i sin tur kan stärka självförtroendet och den psykiska hälsan. 

5.2.2.1 Socialt stöd 

Här knyter vi tillbaka till det sociala stödets kvalitativa sida och dess tre dimensioner: 

Emotionellt stöd är det känslomässiga stöd en person får av att bli bekräftad i sina 

relationer med vänner och arbetskamrater vilket bygger upp hennes självkänsla genom att 

vara bekräftad och känna sig värdefull. Informanten från Spektra sätter ord på detta: “Vi 

tänker att det är svårt att komma ens i närheten av sin fulla potential när man levt ett liv i 

tron om att man inte duger. Med våra mått mätt saknar de bara att någon ser deras potential 

och kan hjälpa till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att plocka fram den.” Att 

vara i en miljö där man får uppmuntran av andra och där fokus ligger på ens styrkor kan vara 

stärkande för alla, men blir extra viktigt för en person som har upplevt många 
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misslyckanden i livet. Detta salutogena förhållningssätt verkar vara gemensamt för samtliga 

verksamheter i studien. 

Informativt stöd innebär bl. a. att få hjälp med fakta om arbetsmarknad och 

utbildningsmöjligheter, men det kan också handla om att få feedback som ökar självinsikten 

och kan ge nya perspektiv. Hos NISA får deltagarna möjlighet att göra en nyorientering med 

hjälp av ACT. I några av verksamheterna kan deltagarna få vägledning som kan leda dem 

mot en gymnasieexamen eller andra studier. 

Praktiskt stöd kan vara konkret, som när de olika verksamheterna hjälper deltagarna i 

kontakten med myndigheter, eller med att skriva CV, personligt brev eller göra ansökan till 

studier. Det kan också vara när Misa till en början handgripligen jobbar bredvid personer ute 

på praktiken 

5.2.2.2 KASAM 

Något som kommer igen i både informanternas svar och i det bakgrundsmaterial vi använder 

är vikten av att känna sig delaktig och att man har möjlighet att påverka sin livssituation. För 

att dessa fem verksamheter ska lyckas hjälpa sina deltagare behöver de utgå från individens 

behov, önskningar och mål. Gemensamt för alla är att deltagarna behöver känna en känsla av 

sammanhang; meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, och att de behöver socialt stöd 

på sin väg framåt. I en miljö där man tillåts vara sig själv kan man växa som människa, som 

informanten från Solrosen säger. Och att det är genom att ha roligt hos dem som lusten och 

orken att vilja förändra sitt liv kan växa fram. Hos NISA får deltagarna möjlighet att tänka 

kring sina egna värderingar och vad de tycker är viktigt i livet. Detta får sedan styra hur de 

väljer att gå vidare. Som Aaron Antonovsky skriver: “När andra bestämmer allting åt oss - 

när de bestämmer uppgiften, formulerar reglerna och åstadkommer resultaten - om vi inte 

har någonting att säga till om, då reduceras vi till objekt. En värld som på så sätt upplevs 

som likgiltig för vad vi gör, kommer att upplevas som en värld som berövats sin mening. 

Det gäller i personliga relationer, i ens arbete och i alla andra sfärer som inbegrips inom våra 

gränser.” (Antonovsky 2005:130).   

6 Diskussion 
I studien framgår tydligt att det är helt avgörande att ha ett arbetssätt som utgår från 

individen när man arbetar med människor som av olika anledningar står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Samtliga informanter beskriver att man måste börja med att lyssna in 

personen, vad hen har för behov och mål, och att ge denna process tid. 
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Vi tror, precis som Ung komp skriver, att en nyckel för att framgångsrikt kunna hjälpa 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden är att arbeta i multikompetenta team som 

sitter i samma lokaler. När de formella kontakterna mellan exempelvis olika myndigheter 

istället blir snabba och informella kortas vägen väsentligt för individerna att ta sig från 

ansats till mål. Det finns naturligtvis även andra hinder som kan ta längre tid att överbrygga, 

men om åtminstone byråkratin förenklas så ökar chanserna för en individ att lyckas göra en 

nystart. 

Utifrån våra erfarenheter som lärare kan vi se att det finns elever som tillsammans med sina 

vårdnadshavare varit på många möten under skoltiden för att få hjälp med att finna sin plats i 

skolan. Det finns också elever som hoppar av skolan eller blir hemmasittare i tidig ålder. Vi 

frågar oss varför det ska behöva ta sådan tid för en människa att få en diagnos. Som lärare 

kan vi se att det ofta dröjer långt upp i åldrarna innan elever får rätt stöd och vägledning 

vilket skulle kunna ge dem en rimligare chans att uppleva känslan av sammanhang i skolan. 

I intervjun med Ung komp framgår det att en del av ungdomarna har skickats runt mellan 

Arbetsförmedling, Försäkringskassan och kommunen inom olika insatser i fem-sex år men 

ändå inte kommit vidare. De som inte får hjälp under skoltiden kan förhoppningsvis ändå 

fångas upp i vuxen ålder av exempelvis studie- och yrkesvägledare som kan vägleda dem 

rätt, inom vuxenutbildning eller arbetsmarknadsåtgärder. I Ung komp har flera ungdomar 

fått hjälp med att utreda eventuella funktionsnedsättningar under projekttiden. “Sex månader 

på Ung komp så hade bitarna fallit på plats i livet, och de började jobba eller studera”, enligt 

informanten. 

Vi har utifrån våra erfarenheter en önskan om att lära oss mer om hur vi i framtiden ska 

kunna vägleda de människor som befinner sig längst ifrån den svenska arbetslinjen, enligt 

vilken alla som kan ska arbeta. Att en arbetsför individ får ta emot bidrag utan motprestation 

är kanske inte rimligt, men att år efter år tillhöra olika arbetsmarknadsprojekt utan att det 

leder till något beständigt för individen är orimligt.  

Vår erfarenhet är att även om du genomgår en arbetsmarknadsutbildning7, till exempelvis 

lokalvårdare, är det ändå inte säkert att du får ett fast jobb om du inte har körkort. Är du 

utbildad till vårdbiträde och inte kan cykla kan det vara svårt att arbeta inom exempelvis 

hemtjänsten. Här gäller det att se till hela människan när man leder henne på vägen och ta 

                                                 

7 “Arbetsmarknadsutbildning är utbildning till ett yrke, inom branscher som efterfrågar personal.” Den innehåller både 
teori och praktik hos företag. (Yrkesakademin, 2019) 
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hänsyn till alla delar som spelar in för huruvida en sådan utbildning verkligen kommer att 

hjälpa individen framåt. 

Läser du på SFI (svenska för invandrare) men inte når godkänt på den högsta nivån D kan 

du inte söka till grundskolekurser i svenska, matematik och engelska. Svenska på 

grundskolenivå krävs i sin tur ofta för att söka jobb och är ett krav för att komma in på 

vuxenutbildningar. Och även en person som talar god svenska och har god social förmåga, 

men inte har fallenhet för studier, kan ha svårt att klara grundläggande behörighet. 

Den som å andra sidan saknar de sociala färdigheter som krävs för att söka och behålla ett 

arbete kan också ha en väsentligt begränsad arbetsmarknad, trots betyg och formell 

kompetens.  

Som samtliga informanter tar upp tror även vi att det är helt centralt att vara medveten om 

att en stor andel av de människor som är långt ifrån arbetsmarknaden har svårigheter med de 

sociala färdigheterna, i olika hög grad. Om man inte klarar av att söka upp en arbetsgivare 

och än mindre ha ögonkontakt under en intervju, eller om man inte kan följa med i snacket i 

personalrummet kan det vara svårt att få och behålla en reguljär anställning. 

I ett samhälle där det finns ett krav på att alla ska kunna försörja sig själva, mer eller mindre 

oberoende av förmåga, uppstår i många fall en tydlig konflikt mellan individ och samhälle. 

Den som efter många års försök, och kanske flera turer i olika arbetsmarknadsåtgärder eller 

andra stödverksamheter, fortfarande inte kan få ett jobb kan lätt ses på som misslyckad, både 

av sig själv och samhället. När det inte handlar om ovilja att bidra, utan om att ens förmåga 

inte når upp till arbetslivets kravnivå - vem tjänar på att skulden läggs på denna individ? 

Ordet anställningsbar är ett laddat ord som människor kan uppleva väldigt negativt, särskilt 

om man använder det i omvänd betydelse; att en person inte är anställningsbar. Vi frågar oss 

om alla människor verkligen kan bli anställningsbara, i ordets fulla bemärkelse? Är det etiskt 

försvarbart att kräva av varje individ att bli det, när det så uppenbart inte kommer att fungera 

för alla? Och ska det vara en människas ansvar att själv göra sig anställningsbar? Kan alla 

verkligen utveckla de viktiga färdigheterna i Happenstance Learning Theory? Kan alla bli 

flexibla, uthålliga, optimistiska, risktagande och nyfikna? 

Från politiskt håll trycks det på att fler människor ska studera för att kunna söka de jobb som 

idag kräver utbildning. Det ställs också krav på medborgarna att de måste utveckla de 

färdigheter och kompetenser som arbetsmarknaden letar efter. Tidigare låg ansvaret för att 

hålla nere arbetslösheten mer hos samhället, som Garsten och Jacobsson skriver i Learning 

to be employable: an introduction (2004:7). Samtidigt är arbetsmarknadspolitikens syfte att 
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stötta människor som står långt ifrån arbete och studier. Dessa rustande och matchande 

insatser, som framgent är tänkta att flyttas från Arbetsförmedlingen för att istället utföras av 

fristående aktörer, är menade att “kompensera för lägre utbildningsnivå eller bristande 

arbetslivserfarenhet och väga upp för svagare personliga nätverk”, enligt Ylva Johansson 

(2019). Samtidigt finns det en risk att man tappar bort fokuset på individen och hens behov 

när istället arbetsmarknadsåtgärder tenderar att anpassas efter samhällets mål att alla ska bli 

anställningsbara. Som Gustavsson och Lindwall säger kanske individanpassningen mer är 

som en ideologi på ytan (Gustavsson och Lindwall, 2015:43). 

6.1 Reflektion över uppsatsen 
I uppstarten av detta examensarbete diskuterade vi vad vi önskade lära oss mer om inför vårt 

arbete som studie- och yrkesvägledare. Vi började tala om vilka framgångsfaktorer som är 

generella när en människa söker jobb, som exempelvis kontakter, att kunna sälja sig själv 

eller att ha rätt utbildning för ett visst arbete. Efter att svaren kommit från våra informanter 

började vi ifrågasätta begreppet framgångsfaktorer och vi har under arbetets gång fokuserat 

allt mer på vilka färdigheter och kompetenser som kan leda till att en person närmar sig 

arbete eller utbildning utifrån det salutogena perspektivet där man riktar fokus på vad som 

fungerar hos en individ istället för vad som hindrar henne. 

Eftersom flera av våra informanter tar upp vikten av att känna delaktighet i ett sammanhang 

som känns begripligt och meningsfullt fann vi att teorin om KASAM passar vår studie. 

Boken Dialog för ökad känsla av sammanhang (Gustafson, 2010) handlar om hur man kan 

applicera Antonovskys tankar kring KASAM och hans senare forskning kring det sociala 

stödet för att främja människors mående i arbetslivet. Vi tror att detta perspektiv kan vara 

användbart för att bättre förstå hur vi kan vägleda klienter mot arbete och studier genom att 

stötta individen mot en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Våra frågeställningar besvaras till stor del, men i och med att detta ämne är stort skulle det 

kunna utforskas mycket djupare. Till exempel skulle olika typer av undersökningar som 

utgår från deltagarnas perspektiv kunna ge ännu större kunskaper. 

6.2 Utvärdering av metod och utförande 
Som metod för denna studie valde vi ett mellanting av enkät och intervju, vilket verkar vara 

en tämligen ovanlig undersökningsform. I efterhand kan vi konstatera att det gav gott om 

användbar data. En orsak till det var vår flexibilitet i relation till informanterna. Två av dem 

upplevde att det blev för stort arbete och skulle ta för mycket tid i anspråk att svara skriftligt 
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på frågorna. Vi öppnade då för möjligheten att spela in muntliga svar. Den ena informanten 

spelade själv in ljudfiler med svar på frågorna. En av författarna besökte den andra 

informanten och spelade in svaren på plats utifrån frågeformuläret. Detta innebar visserligen 

ett merarbete för oss då vi fick transkribera dessa inspelningar, men vi var måna om att få in 

dessa svar till vår studie. En skillnad i likvärdighet som uppstod var att för informanten från 

Solrosen som vi besökte och spelade in svaren ansikte mot ansikte blev situationen mer lik 

en intervju, vilket gjorde att svaren blev mycket längre än för övriga och ibland tog upp 

annat än det vi frågade efter. Här finns en viss påverkan på reliabiliteten då förutsättningarna 

under svarssituationen skilde sig rätt mycket från övriga informanters. 

Under analysen av studiens data framkom några mindre oklarheter i informanternas svar. I 

och med vår redan etablerade mailkontakt kunde vi ställa klargörande följdfrågor. I fallet där 

vi mötte informanten kunde detta i vissa fall göras redan på plats. En annan sak som vi insåg 

i efterhand var att vi borde ha förklarat vissa begrepp som kunde tolkas på olika sätt. 

En av verksamheterna som från början tackade ja till att medverka skickade aldrig något 

svar. Detta berodde troligen delvis på att den ansvariga personen var sjukskriven när vi tog 

kontakt och att den som tackade ja var en annan medarbetare. Men vid påminnelse verkade 

det också som att medarbetaren hade missförstått och trodde att den ansvariga bara skulle 

skicka oss information i form av en färdig presentation av verksamheten. Detta skedde dock 

inte heller. 

När vi mailade intervjufrågorna la vi in samtyckesblanketten i själva mailet och bad 

informanterna att svara med vändande post och lägga till namn, ort och datum. I och med 

detta skulle samtycket vara undertecknat. Ingen av dem svarade på själva samtycket i mailet, 

vilket kan bero på att vi inte var tillräckligt tydliga med hur detta skulle genomföras. Men i 

och med att informanterna har deltagit aktivt och även svarat på följdfrågor har vi utgått 

ifrån att de ändå varit medvetna om sitt deltagande. Vi ämnar kontakta dem på nytt för att 

försäkra oss om deras medgivande innan uppsatsen publiceras. 

6.3 Framtida forskning 
Under arbetet med denna uppsats har ett antal nya frågeställningar uppstått vilka skulle vara 

intressanta att undersöka. I och med att arbetsmarknadspolitiken är under förändring 

kommer även studie- och yrkesvägledarnas roll och arbetsinnehåll att påverkas. 

6.3.1 Arbetsförmedlingens omvandling 
Under den tid vi har arbetat med denna studie, vårterminen 2019, har Sverige efter långa och 

svåra förhandlingar fått en ny regering, efter att S, Mp, C och L kommit överens i 
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januariavtalet. I debattartikeln Tydligare uppdrag och långsiktiga förutsättningar för 

Arbetsförmedlingen (2019) skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att en del av 

avtalet innebär att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Detta ska vara fullt utfört 

år 2021. 

Informanten från Solrosen, som startat och drivit sociala företag i många år, tog upp en oro 

kring hur det kommer bli i framtiden i och med Arbetsförmedlingens omvandling. Hon 

befarade bl. a. att när nu en stor del av den nuvarande verksamheten kommer att läggas ut på 

entreprenad är risken stor att sociala företag kommer att bli utslagna “av de stora drakarna”, 

det vill säga de stora utbildningsföretagen som t. ex. har råd med jurister som kan 

specialisera sig på upphandling. Hon menar att små sociala företag inte har kapaciteten att 

arbeta med upphandlingar på det sättet och att de därför riskerar att slås ut.  

Det vore intressant att om ett antal år utvärdera konsekvenserna av Arbetsförmedlingens 

reformering. Gärna med extra fokus på hur situationen förändrats för människor med 

funktionsnedsättningar och hur de förutsättningarna har förändrats för sociala företag. 

6.3.2 Sociala företag  
Informanten på Solrosen har många års erfarenhet av sociala företag och menar att de ofta 

gör ett mycket bra jobb “för att de är just medmänniskor och kan ge ett medmänskligt stöd”. 

Hon säger också att ett socialt företag som inte har hunnit växa sig stabilt behöver mycket 

stöd utifrån. Här finns det, enligt informanten, idag ett glapp mellan intentionerna från 

Arbetsförmedlingen centralt om att stötta sociala företag och hur arbetet går till lokalt. 

Vi tycker att det vore intressant att dels undersöka djupare hur sociala företag skiljer sig från 

andra verksamheter när det gäller arbetet med människor i arbetsmarknadsåtgärder, dels att 

titta på vilken typ av stöd som skulle hjälpa de sociala företagen att utvecklas. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Intervju/enkätfrågor till studien 

Vägar in på arbetsmarknaden 

- om anställningsbarhet och framgångsfaktorer 

Skriv svaren under varje fråga i dokumentet och bifoga detta i mailet! 

Bakgrundsfrågor (korta svar) 

1.     Vad heter er verksamhet? 

2.     Varifrån och när kom idén om verksamheten? 

3.     Vilken typ av organisation är ägare/ansvarig för verksamheten? 

4.     Vilken målgrupp riktar ni er till i er verksamhet? 

5.     Hur får deltagarna kontakt med er verksamhet? 

6.     Var finns verksamheten? 

7.     Under vilken tidsperiod pågår verksamheten? 

8.     Hur finansieras verksamheten? 

Frågor om verksamheten 

1.     Beskriv syftet med er verksamhet. 

2.     Vilka olika typer av sysselsättning finns inom verksamheten? 

3.     Vilka olika mål kan deltagare som går på er verksamhet ha? 

4.     Vilken typ av stöd får deltagarna inför start av studier eller inför kontakten med 

praktikplatser? 

5.     Har personerna fått stöd under praktik eller studier? Om ja - på vilket sätt? 

6.     I vilken mån skiljer sig typen av stöd till deltagare med olika förutsättningar? 

7.     Vilka faktorer ser ni leder till att deltagare som varit långt ifrån arbetsmarknaden blir 

anställningsbara eller börjar studera? 

8.     Vilka färdigheter har ni märkt att deltagarna saknar och behöver utveckla? 

9.     I vilken mån ger er verksamhet deltagarna möjlighet att utveckla sina kontaktnätverk? 

10.  I vilken utsträckning har er verksamhet lett till att deltagarna börjat studera eller arbeta? 

11.  Vilka typer av arbeten har dessa personer i sådant fall påbörjat? 
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12.  Vilka typer av utbildning har dessa personer i sådant fall påbörjat? 

13.  Vilka arbetssätt har varit framgångsrika i er verksamhet? På vilket sätt? 

14.  Har ni noterat arbetssätt som inte har gett önskat resultat? 

15.  Hur och i vilken omfattning har de framgångsrika arbetssätten implementerats/levt kvar 

i verksamheten? 

16.  Finns det något mer som ni tror kan vara intressant för oss att veta? 
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Bilaga 2 Missiv 

Information om studien: 

Vägar in på arbetsmarknaden 

- om anställningsbarhet och framgångsfaktorer 

Målet för denna studie är att rikta sökarljuset mot de faktorer som är framgångsrika när det 

gäller att vägleda människor att gå från långtidsarbetslöshet till egen försörjning. Vi vill 

undersöka ett antal verksamheter som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder - för att ta reda 

på vilka faktorer som framgångsrikt leder till sysselsättning. Vilka metoder är mest 

konstruktiva för att de aktuella individerna ska hitta sin väg framåt? Hur ser 

framgångsfaktorerna ut? 

 

Eftersom samma frågor skickas till olika typer av verksamheter kan vissa frågor upplevas 

som mindre riktade till just er verksamhet. Lämna i sådant fall gärna ett kort kommentar om 

att frågan inte går att besvara. 

 

Om behovet uppstår hoppas vi att det går bra att vi ställer följdfrågor utifrån de svar ni ger. 

 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer 

att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Umeå 

universitets studieregister för att sedan förstöras. 
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Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, 

och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet på Umeå universitet är pulo@umu.se. 

 

Med vänlig hälsning 

Magdalena Ewert, student      Josefin Westman, student          Rolf Hugoson, handledare 

maew0009@umu.se      jowe0159@ad.umu.se                rolf.hugoson@umu.se 

070-418 76 69                           070-682 54 46                             090-786 71 34 
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Bilaga 3 Samtyckesblankett, skickat i e-post 

Hej och tack för att du vill delta i vår studie! 

Information om studien, samt själva frågorna, finns i bilagor i detta mail. Läs informationen 

och texten i samtycket nedan noggrant innan du börjar svara. Tveka inte att fråga om något 

verkar oklart! 

M v h 

Magdalena Ewert och Josefin Westman 

Samtycke till att delta i studien: 

Vägar in på arbetsmarknaden 

- om anställningsbarhet och framgångsfaktorer 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om 

att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att 

ange något skäl.   

I och med att jag svarar på detta mail - med namn, ort och datum nedan - väljer jag att delta i 

studien och godkänner att Umeå universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. Allt enligt bifogat 

informationsbrev. 

Mitt namn: ______________________________________________ 

Ort och datum:____________________________________________ 

Med vänliga hälsningar 

Studenterna: 
Magdalena Ewert                 
maew0009@umu.se                 
070-418 76 69                         

Josefin Westman 
jowe0159@ad.umu.se 
070-682 54 46 

Handledare: 
Rolf Hugoson 
rolf.hugoson@umu.se 
090-786 71 34 


