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Förord 
 

Vi har på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik utvärderat ett EU-projekt för att 

förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för långtidsinskrivna. Projektet, 

Kompetenspoolen, påbörjades i mitten av 2002 och avslutades i augusti 2005. Utvärderingen 

är både kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa delen av utvärderingen fokuserar på 

arbetssättet med utgångspunkt i det nätverk med intressenter från andra myndigheter och 

lokalt näringsliv som skapats inom ramen för projektet och de coacher som arbetat med 

deltagarna i projektet. Denna del är processorienterad. Den kvantitativa delen av projektet 

utgörs av en samhällsekonomisk analys där användningen av resurserna ställs mot utfallet av 

projektet. I den delen är deltagarnas nuvarande situation på arbetsmarknaden mycket central. 

Enligt uppdragsgivarens önskemål utgår den samhällsekonomiska delen av utvärderingen från 

deltagarnas situation på arbetsmarknaden vid projektets slut, det vill säga månadsskiftet 

augusti/september 2005. Alla resultat som presenteras är baserade på de uppgifter om 

deltagarna som vi fick den 12 september 2005. Vi reserverar oss mot förändringar som skett 

därefter. Arbetet med utvärderingen har varit givande och intressant. Vi är mycket tacksamma 

gentemot de personer som ställt upp på intervjuer och hjälpt oss med information av annat 

slag. Vi är också tacksamma för de synpunkter på den samhällsekonomiska delen som vi fått 

av Niklas Hanes, Johan Lundberg och Robert Sörensson. Alla tre är verksamma vid Centrum 

för regional vetenskap vid Umeå universitet (CERUM). Vi vill rikta ett speciellt tack till 

Bertil Johansson och Katarina Själin vid Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik som varit till stor 

hjälp under utvärderingen.  

 

Umeå, 26 oktober 2005 

Ove Grape, Sofia Lundberg, Anna Nordström 

 

Kontaktuppgifter: FD Ove Grape (Institutionen för socialt arbete Umeå universitet), telefon 

090 – 786 54 32, e-post: owe.grape@socw.umu.se. FD Sofia Lundberg (Centrum för regional 

vetenskap vid Umeå universitet, CERUM), telefon 090-786 52 06, e-post: 

sofia.lundberg@econ.umu.se. FK Anna Nordström (Centrum för regional vetenskap vid 

Umeå universitet, CERUM), telefon 090 – 786 60 34, e-post: anna.nordstrom@cerum.umu.se. 
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1. Inledning 
 

Sedan augusti 2002 bedriver arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik ett projekt, 

Kompetenspoolen, som syftar till att tillvarata kompetens och förbättra anställningsbarheten 

hos personer inskrivna i den så kallade aktivitetsgarantin. Ett av villkoren för deltagande i 

projektet är att personerna skall ha varit långtidsinskrivna, det vill säga arbetslösa i minst två 

år. Projektet är finansierat med EU medel och avslutades den sista juli 2005. Bakgrunden till 

Kompetenspoolen är från Arbetsförmedlingen i Örnsköldsviks sida en ambition att på ett mer 

effektivt sätt än tidigare tillvarata de yrkesresurser som finns bland de inskrivna arbetslösa 

personerna. Enligt Arbetsförmedlingen har de långtidsinskrivna förvisso hög kompetens men 

på grund av för lite inslag av kompetensutveckling i tidigare anställningar har de haft svårt  att 

hävda sig på arbetsmarknaden. Vidare karaktäriserades under 1990-talet Örnsköldsvik och 

hela Sverige av en kraftig ökning av antalet arbetslösa. För de långtidsinskrivna innebar detta 

att de trots utbildningar och praktik hade svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden igen. I syfte 

att förbättra deras förutsättningar initierades Kompetenspoolen. 

 

En av de grundläggande skillnaderna mellan Kompetenspoolen och andra typer av insatser 

från Arbetsförmedlingens sida har varit att man inför projektstarten gått in för att studera 

problembakgrunder i arbetsförmedlingens tidigare arbete. Enligt projektplanen fann de vid en 

sådan granskning att det saknades närmare samarbete mellan arbetsmarknadens olika parter i 

Örnsköldsvik när det gällde just långtidsarbetslösa personer. I syfte att förbättra 

nätverkssamarbetet såväl som anställningsbarheten hos de personer som skulle delta i 

projektet ville man i detta projekt arbeta något annorlunda än tidigare: mer individanpassat 

och med en styrgrupp med deltagare från såväl primärkommunen som fackföreningar och 

näringsliv.  

 

Totalt erbjöds 112 personer möjlighet att delta i projektet.1 Målgruppen utgjordes således 

endast av personer som frivilligt och som efter erbjudande valt att delta i Kompetenspoolen. 

Målet med projektet har varit att 74 procent av de deltagande skall lyckas få en varaktig 

anställning samt att fyra procent av deltagarna skall lyckas starta egna företag. 

 
                                                 
1 I Utvärderingen används ”projektet” och ”Kompetenspoolen” synonymt. 
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Denna utvärdering skall ses som ett steg i en process som skall leda fram till om man från 

ledningens sida vid Arbetsförmedlingen anser att arbetsmodellen har lett till så goda resultat 

att man i något avseende kan fortsätta arbeta efter denna modell. Utvärderingen syftar till att, 

för det första, utvärdera arbetsmetoden och för det andra själva organisationen av 

projektverksamheten (Ove Grape). För det tredje kommer de samhällsekonomiska effekterna 

av projektet (Sofia Lundberg och Anna Nordström) att belysas.  

 

Utifrån det första syftet är det viktigt att fråga sig om det lösningsfokuserade arbete som 

sådant leder till goda effekter för dem det är avsett att nå: de långtidsinskrivna. För att 

analysera om arbetssättet i Kompetenspoolen har varit effektivt i detta avseende kommer flera 

aspekter att beröras i utvärderingen. Om vi för tillfället bortser från de rent ekonomiska 

effekterna så kan man med utgångspunkt i syftet se att en viktig del av projektet har varit att 

öka deltagarnas anställningsbarhet. Vid genomgången har vi därför tagit fasta på faktorer som 

krävs för att deltagarna ska kunna betraktas som mer anställningsbara än tidigare. De så 

kallade coachernas arbete står här i fokus. En annan frågeställning som rör arbetsmetodens 

effektivitet är dess relation till det reguljära arbete som sker inom ramen för 

arbetsförmedlingarnas verksamhet just med denna målgrupp. Kan arbetsmetoden på goda 

grunder ses som mer effektiv än det reguljära arbetet när det gäller faktorer som behövs för att 

människor skall kunna öka sin anställningsbarhet? Det här är en svår fråga som inom 

processutvärderingen endast kan diskuteras men som på ekonomiska grunder kan redovisas 

mer utförligt inom ramen för den samhällsekonomiska analysen. När det gäller metoden är det 

också viktigt att fokusera på den kompetens som coacherna har. Är denna tillräcklig för att 

genomföra det lösningsfokuserade arbetet?  

 

Det andra syftet handlar om att sätta in projektet Kompetenspoolen och dess deltagare och 

personal i ett större organisatorisk sammanhang. Även här står coacherna och deras arbete i 

centrum för analysen. Det organisatoriska sammanhanget utgörs dels av den närmaste 

arbetsorganisationen, nämligen chefer och kollegor, som inte direkt är involverade i det 

lösningsfokuserade arbetet. Forskning om samverkansprojekt har visat att projekt som skall 

bli framgångsrika och på sikt överleva måste ha en god legitimitet i den närmaste 

omgivningen. De som arbetar lite på sidan om kärnverksamhet måste alltså ha stöd av de 

övriga i organisationen för att ges rimliga chanser att utföra sitt arbete på ett så 

tillfredställande sätt som möjligt. Inom forskningen utgör detta teoretiskt ett område som 

handlar om den vertikala och horisontella integration (Grape 2001) som sker (eller inte sker) 
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inom organisationen. Kompetenspoolens övriga omvärld är också relevant för en studie som 

denna. När ett projekt som Kompetenspoolen syftar till att skapa fler möjligheter för personer 

som varit frånvarande från arbetsmarknaden under långa perioder bör det optimalt ha 

inarbetade och goda relationer till arbetsmarknadens olika parter. Det innefattar såväl det 

offentliga som privata näringslivet samt fackföreningar. Även här handlar det ytterst om att 

involverade aktörer, såväl inom som utanför arbetsförmedlingen, skall sträva mot samma mål 

och dela samma grundläggande värderingar.  

 

Det tredje syftet är att göra en samhällsekonomisk utvärdering av projektet. Den 

samhällsekonomiska analysen kompletterar processutvärderingen genom att ge en bild av de 

ekonomiska effekterna av projektet, det vill säga om de resurser som investerats i projektet 

använts på ett effektivt sätt. Hänsyn tas till de resurser som investerats i projektet men en 

viktig del är också vad deltagarna gör efter sin tid i Kompetenspoolen och var de bosätter sig. 

I den samhällsekonomiska analysen beräknas utfallet av Kompetenspoolen med vad vi vet om 

deltagarnas sysselsättning vid månadsskiftet augusti september 2005 som utgångspunkt och 

den geografiska gränsen för analysen är Örnsköldsviks kommun. Den geografiska gränsen för 

analysen är viktig eftersom en person som får en anställning och bosätter sig utanför 

Örnsköldsviks kommun inte ger några intäkter men har kostat pengar genom sitt deltagande i 

Kompetenspoolen.  

 

Metod och genomförande 
 

Studien har följande upplägg. Utvärderingen består av tre delar. Först kommer en 

processutvärdering att genomföras. Denna består av två delar. Den första delen har ett 

analytiskt fokus på det lösningsfokuserade arbetssättet. Denna del inleds med en kort 

beskrivning av vilka komponenter det lösningsfokuserade arbetssättet innehåller. Därefter 

genomförs en redovisning av intervjuer med coacher och deltagare. Deltagarna har delats upp 

i två skilda grupper i enlighet med den typologi som följer den lösningsfokuserade metoden. 

Inom lösningsfokuserat arbete menar man att relationerna mellan coacher och deltagare kan 

bestå av tre olika varianter. Den första typen av relation som kan utvecklas mellan behandlare 

och deltagare kallar man för en kundrelation. Relationen står för ett förhållningssätt där klient 

och behandlare kan identifiera ett eller flera problem som man gemensamt kan arbeta med. 

Klienten har i detta fall en stark motivation att göra något åt problemet och ser sig själv som 
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en del av lösningen. Den andra relationen som kan utvecklas kallas för klaganderelationen. 

Här har man tillsammans lyckats identifiera ett eller flera problem, men klienten ser inte sig 

själv som en del av lösningen utan lägger problemet utanför sig själv, på någon annan eller 

något annat i omgivningen som måste ändras för att man själv skall kunna få en annan 

situation i sitt liv. Den tredje typen av relation kallar man för en besöksrelation. 

Besöksrelationen innebär att varken behandlare eller klient kan identifiera problem eller mål 

gemensamt. Klienten anser inte att han eller hon har något problem som behöver lösas och ser 

ingen anledning att arbeta tillsammans med behandlaren för att hitta en lösning. Två 

fokusgruppsintervjuer utfördes. Den första gruppen bestod av personer som enligt coacherna 

hade utvecklat en kundrelation till gruppen. Den andra gruppintervjun utfördes med personer 

som enligt coacherna hade mer av en besöks- eller klaganderelation i sitt förhållningssätt till 

arbetsförmedlingen och deras coacher. Orsaken till denna typ av urval var att vi i 

utvärderingen ville kontrastera dem som kunde tänkas ha en positiv hållning till projektet mot 

dem som kunde tänkas ha en mer negativ inställning till projektet och dess resultat.  

 

I den andra delen av processutvärderingen diskuteras arbetsformerna i Kompetenspoolen i 

relation till arbetsförmedlingens reguljära arbete. I denna del sätter vi det lösningsfokuserade 

arbetssättet i relation till det större organisatoriska sammanhanget. Det innebär att vi flyttar 

över fokus till coachernas relationer med chefer och kollegor inom den egna organisationen. 

Vi studerar här också projektets relationer med andra relevanta aktörer i omgivningen. Dessa 

består i vår studie främst av representanter för näringsliv och fackliga företrädare. Avsnittet är 

också teoretiskt styrt såtillvida att vi här utgår från teoretiska begrepp som vertikal och 

horisontell integration.  

 

Efter processutvärderingen följer den samhällsekonomiska utvärderingen. Den inleds med en 

beskrivning av den analysmetod som används för detta ändamål och vilka moment och 

begrepp som ingår i denna. Därefter följer en beskrivning av de utgångspunkter som använts i 

analysen. Utgångspunkterna är till exempel antaganden om hur länge personerna som deltagit 

i Kompetenspoolen kommer att ha en anställning och vad de kommer att ha för lön. Här finns 

även en beskrivning av vad personerna har för sysselsättning i dagsläget och om de har 

anställning huruvida denna är subventionerad eller inte. Detta avsnitt avslutas med en 

sammanfattning av utgångspunkterna varpå den samhällsekonomiska analysen följer. Denna 

inleds med en beskrivning av kostnaderna och intäkterna. Analysen avslutas med en 

redovisning av resultaten. Här presenteras även en känslighetsanalys i syfte att testa hur 
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känsliga resultaten är för vissa av de antaganden som gjorts. De matematiska uttryck som 

använts i beräkningarna finns redovisade i Appendix.  

2. Processutvärdering av Kompetenspoolen 

2.1 Vad innebär det att arbeta lösningsfokuserat?  
 

Det lösningsfokuserade arbetssättet har sitt ursprung inom familjeterapi (Berg & De Jong 

2003). Som terapiform betraktat ser man snart att det kan betraktas som en variant av 

kognitiva terapiformer. Generellt kan man säga att kognitiva terapier syftar till att vara relativt 

kortsiktiga och handlingsinriktade i jämförelse med mer långtidsinriktade terapiformer, som 

till exempel psykodynamisk terapi, som i sin tur är mer förståelseinriktad (t.ex. kan man i 

psykodynamiska terapiformer utgå från individens tidigare historik och upplevelser i 

barndomen). Kognitiva terapiformer tar mycket tydligt ställning för att problem måste lösas 

med utgångspunkt i nuet och det är med utgångspunkt i individens nuvarande situation man 

strävar efter konkreta förändringar av beteende. Kognitiva terapier går också ut på att 

stimulera den enskildes egna möjligheter att lösa sina problem istället för att låta någon 

utomstående expert lösa problemen åt personen ifråga. Man kan också generellt säga att det är 

en allmän samhällstrend idag att långvariga terapiformer överges till förmån för mer 

kortvariga och handlingsinriktade terapiformer eftersom de allmänt anses ge mer konkreta och 

mätbara resultat än förståelseinriktade terapier. Det är individens egna resurser och motivation 

som används som förändringsinstrument i alla typer av kognitiva terapiformer. Också inom 

arbetsförmedlingens arbete verkar det som den lösningsfokuserade metoden fått genomslag 

eftersom den idag återfinns på flera orter som t.ex. Umeå (2005). Inom arbetsförmedlingen 

har metoden en kort historik eftersom det är en relativt ny företeelse att överföra terapeutiska 

arbetsformer till tidigare traditionellt välfärdsbyråkratiska verksamheter som till exempel 

arbetsförmedlingar eller försäkringskassor.  

 

Det lösningsfokuserade arbetssättet kan kortfattat introduceras som bestående av två olika 

delar. Jag ska inte ge någon fördjupad skildring av metoden eftersom den finns väl beskriven i 

flera arbeten (Berg & De Jong 2003; Kaldén, Lundgren, Eriksson, Sinter & Arnehed: inget 

årtal). Däremot kommer jag att göra en analytisk åtskillnad som inte gjorts tidigare då jag 
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skiljer på den formella metoden och det förhållningssätt som genomsyrar de så kallade 

coachernas arbete eftersom det har betydelse för den kommande analysen.  

Den lösningsfokuserade metoden 
 

Man kan se den lösningsfokuserade metoden som en process som består av olika steg. Det 

första steget utgörs av en terapeutisk metod som går ut på att de som arbetar med den – de så 

kallade coacherna – använder sig av ett flertal instrument för att motivera och stimulera de 

deltagare man arbetar med. Med sitt ursprung inom familjeterapi kallades de olika rollerna för 

behandlare och klient men när arbetsmodellen nu överförts till ett mindre terapeutiskt 

sammanhang kallas parterna för deltagare och coacher. Det är med Skoghallsmetoden 

metoden har fått fästa inom arbetsförmedlingarnas arbete. Den beskrivning som här ges av 

metoden är huvudsakligen hämtad från en utvärdering som gjorts av Skoghallsprojektet 

(Kaldén, Lundgren, Eriksson, Sinter & Arnehed: inget årtal). Inom Kompetenspoolen har man 

förvisso arbetat mycket med Skoghallsmetoden, som speciellt utarbetats för projekt i 

arbetsförmedlingens regi, men formen för lösningsfokuserat arbete består alltid av vissa 

bestämda komponenter. Man kan se metoden som en strukturerad process där man först 

inleder samarbetet mellan coach och deltagare genom att bygga en gemensam plattform för 

det arbete som sedan kommer.  Plattformen ger deltagaren en möjlighet att formulera sina 

problem. När det är gjort övergår man till att gemensamt formulera mål för verksamheten. 

Målen skall vara konkreta och realistiska att uppnå. En – som vi snart skall se – omdiskuterad 

del av denna första fas är den så kallade mirakelfrågan. Den rekommenderade formen för 

frågan formuleras på följande sätt av en av skaparna till det lösningsfokuserade arbetet (Berg 

& De Jong 2001: 108-109): 

 

”Nu skulle jag vilja ställa en märklig fråga. Anta att i natt medan du sover och hela huset 

är tyst, så inträffar ett mirakel. Miraklet är att problemen som förde dig hit är lösta. Men 

eftersom du sover vet du inte at miraklet har inträffat. Så, när du vaknar i morgon bitti, 

vad är det som är annorlunda? Vad är det som säger dig att ett mirakel har inträffat och att 

problemen är lösta?” 

 

Mirakelfrågan syftar till att ge deltagaren en bild av hur dennes liv kan se ut när problemen 

har blivit lösta, i Kompetenspoolens fall när deltagaren har fått det arbete man eftersträvar 

men kanske inte tidigare har vågat hoppas på. I målformuleringsarbetet använder man sig 

också av andra frågeställningar. Redan-gjorda-framstegs-frågor är en sådan metod. 
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Framtidsfrågor är en annan. Att konvertera problem till en lösning är en metod där problemen 

listas i en kolumn och lösningar efter samtal listas i den andra kolumnen. Man kan också 

ställa frågor som handlar om vilka resurser som finns i deltagarens närhet och omgivning.  

 

Nästa steg i processen består av att leta efter positiva undantag. Även här används frågor som 

en metod: Man kan till exempel fråga ”Vad händer när problemet inte finns där?” Här 

fokuserar man på de tillfällen i deltagarens liv när problemen inte uppträder eller när de är 

mindre allvarliga. Det som sker är att man byter fokus från en tillvaro som styrs av problem 

för att istället se vad i tillvaron som var annorlunda när problemen inte var så akuta. Om 

personen ifråga är väldigt kränkt eller bitter över hur man tidigare har behandlats så kan man 

använda sig av så kallade hanterafrågor. Exempelvis kan en sådan ställas på följande sätt: 

”Hur bär du dig åt för att orka med trots situationen, smärtan, svårigheterna?” I denna fas 

används också så kallade skalfrågor som ett instrument. Där får deltagarna ange vad de anser 

om sina upplevelser av till exempel hur de mår eller vad de känner för att gå ut i en viss 

praktik på en skala från ett till tio. Skalfrågorna används för att konkretisera och göra nästan 

alla typer av uppfattningar som deltagaren har mer hanterliga. Alla samtal mellan coach och 

deltagare avslutas med feedback från coachens sida. Här ges beröm och förslag på vad 

deltagaren kan arbeta vidare med utifrån de mål man tillsammans har kommit fram till. 

 

Utvärderingen av klientens framsteg utgör det sista steget i metodiken. Även här används 

skalfrågor för att värdera de framsteg som gjorts. Sedan kommer man tillsammans fram till 

vad som behöver göras ytterligare för att man skall vara redo att avsluta. En notering som jag 

tidigare berört är att modellen när den idag tillämpas inom arbetsförmedlingens arbete har 

övergått från att vara en terapiform till att bli en pedagogisk form. Man kan se det som att 

man till viss del har försökt distansera sig till det terapeutiska ursprunget. Med en annan 

terminologi och inriktning har metoden då tonat ner den terapeutiska formen till förmån för en 

mindre laddad terminologi. 
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Det lösningsfokuserade förhållningssättet 
 

”Anton berättar att coachen fortfarande ringer till honom ibland, fast han har fått ett arbete och 

är utskriven ur projektet, och frågar hur det går och hur han har det, och Anton menar att ingen 

har gjort det förut. Coachen frågar inte bara om arbete, utan frågar hur han mår, hur familjen har 

det, hur bilen går osv. Anton menar att hans coach är annorlunda, ”han ser som bakom mig” Att 

ha en och samma person att vända sig till är också mycket värdefullt, och att diskutera med 

coachen blir enligt Anton som ”mental träning” (Haltia-Andersson 2003:25). 

 

Citatet ovan visar att mycket av det lösningsfokuserade arbetssättet går ut på att sätta den 

enskilde och dennes erfarenheter i centrum och att bekräfta den enskilde deltagaren som 

person. Förhållningssättet inleds ofta med att coacherna försöker samla så mycket information 

som möjligt om personen, dennes bakgrund och upplevelser av sin nuvarande situation. Man 

kan betrakta det som att man försöker skapa en helhetsbild av den enskilde personen. I 

myndighetssammanhang är detta en förhållandevis ovanlig metod då man traditionellt oftast 

använt sig av det man ibland kallar för en ”klientiseringsprocess”. I en traditionell 

klientiseringsprocess avgränsas individen som hel person till att bli en klient. Klientrollen 

innebär att individen traditionellt sett endast är intressant för myndigheten då man uppfyller- 

eller kvalificerar sig för de kriterier som en viss myndighet ställer för att man skall få rätt till 

hjälp eller stöd (Grape 2001; Lindqvist 2000).  

 

Coachernas personliga förhållningssätt i mötet med den enskilde deltagaren är en viktig del av 

det lösningsfokuserade arbetet. Ett samlingsuttryck som kan användas för detta är begreppet 

feedback (återföring heter det på svenska även om det engelska uttrycket är mer vedertaget). 

Feedback kan ges på många olika sätt. Det kan ges genom att öka deltagarens känsla av 

delaktighet genom att man bekräftar och stödjer den enskildes funderingar kring dennes 

problem – och kanske mer viktigt – tänkbara lösningar av den enskildes situation. Det kan 

också innebära att man som coach lyssnar och är lyhörd för vad som är viktigt för den 

sökande. En annan aspekt av feedbackprocessen är att man å ena sidan bekräftar den enskildes 

situation om hur han eller hon hitintills har valt att hantera den, å andra sidan försöker få 

personen att se nya lösningar som man tidigare aldrig funderat över. Det förstnämnda gör man 

för att skapa en atmosfär av respekt och tillit. I detta kan man lämpligen använda sig av och 
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upprepa den enskildes egna ord för att visa respekt för den sökande. Positiva bekräftelser är 

en annan viktig beståndsdel i coachernas förhållningssätt till individen. Genom att berömma 

och ge komplimanger kan man framhäva den enskildes starka sidor och tidigare framgångar. 

Framför allt är det viktigt när det gäller att lyfta fram sådana sidor som den enskilde själv 

aldrig har uppmärksammat som starka sidor hos sig själv. Om den enskilde kommer in på 

svårigheter, tvivel och problem i sin nuvarande situation rekommenderas också att coachen 

skall ha ett empatiskt förhållningssätt till detta. Detta kan göras genom att man bekräftar det 

som sägs, att man använder kroppsspråk och omformuleringar för att visa att man som coach 

förstår vad deltagaren pratar om. Allt detta syftar i slutänden till att man tillsammans skall 

finna nya lösningar på gamla problem. 

 

Skall man kommentera begreppet ”förhållningssätt” kan det för en kritisk utomstående efter 

denna beskrivning förefalla som att förhållningssättet verkar konstruerat och att det är en del 

av en mer uttänkt metodik. Det är delvis orsakat av att ett förhållningssätt är svårt att beskriva 

i ord då det konkret handlar om en social interaktion mellan två personer. Sätter man sig väl 

in i såväl metodik som förhållningssätt ser man att det centrala emellertid inte är så 

komplicerat: från coachernas sida utgår man helt och hållet från individen och dennes 

erfarenheter. Coacherna själva framhåller ofta att man för att bli en bra coach måste värdera 

mjuka frågor och i grunden ha en humanistisk människosyn. Ett annat nyckelord som kan 

hjälpa till att förklara förhållningssättet och som ofta framträder både i de egna intervjuer som 

gjorts men också i tidigare studier är att coacherna skall inta en ”icke-vetande attityd”. Med 

en icke-vetande attityd tonas den eventuella expertrollen ner till förmån för en mer jämlik 

relation där den enskilde deltagaren själv ses som bärare av svar och lösningar. Coacherna 

menar att en den icke-vetande positionen gentemot deltagarna är mycket viktig då den innebär 

att individerna själva som får styra takten i sin utveckling. Då individen själv styr 

utvecklingen måste takten och tempot i processen anpassas till individens egna resurser. För 

många som varit frånvarande från arbetsmarknaden i många år kan det upplevas som ett stort 

hinder att till exempel ringa upp två arbetsgivare i veckan. För coacherna kan detta vara 

frustrerande då man vill nå resultat. Här talas det om att man måste sänka takten ytterligare 

om det går sakta: ”Om det går för långsamt, sänk farten.”  För att inte tvinga den enskilde i en 

viss riktning som kanske coacherna själva önskar sig saktar man därför ned takten för att de 

förändringar som ändå sker skall vara förankrade i den enskilde individens egen vilja och 

förutsättningar. Några andra principer som man arbetat med inom såväl Skoghallsmetoden 
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som Kompetenspoolen är: ”Om det inte fungerar, gör något annorlunda” ”Om det fungerar 

gör mer av det” ” Om det inte är trasigt, ha inte sönder det.” 

 

Hur ser då coacherna i Kompetenspoolen på den metod de använder sig av och hur ser de på 

det förhållningssätt som de ska använda i sitt arbete? Det ska vi studera i nästa avsnitt. 

2.2 Hur upplever coacherna metoden och förhållningssättet i 
Kompetenspoolen? 
 

Coacherna intervjuades i form av en fokusgrupp. Metoden har både starka och svaga sidor. 

Den har vissa nackdelar om man kombinerar flera olika yrkesgrupper. I en sådan situation blir 

det ofta någon grupp med den högsta statusen som tar mest plats och tid medan andra 

yrkesgrupper blir hämmade av situationen. I detta fall fanns ingen sådan risk eftersom 

coacherna tillhörde det man vardagligt skulle kunna kalla för ett ”väl sammansvetsats gäng”. 

Man talade ofta i mun på varandra, föll in i varandras utläggningar och kompletterade det 

någon annan sade. När situationen ser sådan ut åstadkommer man i samtalssituationen ett 

mervärde som inte kan nås eller återskapas med individuella intervjuer. Frågorna handlade 

både om metoden som sådan, som coachernas förhållningssätt samt deras roller och 

upplevelser av organisationen vilket vi kommer att återkomma till. Följande citat är passande 

att inleda med eftersom det så omedelbart sätter fokus på samspelet mellan förhållningssätt 

och metodik: 

 

”Ove: Om man tänker på er egen kompetens? Hur mycket betyder ni som personer i den här 
metodiken? Metodiken innehåller vissa bestämda steg. Vissa frågor. Det kanske handlar mer 
som du säger om bemötande och inte så mycket om formen. Eller gör det det? Hur ser ni på 
det? Hur mycket frihetsgrader har ni i ert arbete? 
 
Coach I:  Alltså förhållningssättet. Hur vi är som personer kontra metodiken? Jag tror som så 
att, har man inte förhållningssättet. Lite som jag kan tycka, att sunt förnuft, att göra mot 
andra som man själv skulle vilja bli bemött. Vanliga grund… 
 
Coach II: (fyller i) …mänskliga värderingar. 
 
Coach I: Ja!,(med eftertryck) Har man inte dom så är det svårt att jobba med metodiken. Då 
blir det mer statiskt.” 
 
Redan i det första citatet kommer skillnaden mellan metodik och förhållningssätt fram. 

Coacherna själva framhåller gärna att det i grunden handlar om vanligt medmänskligt 
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bemötande som kombineras med metodens olika frågeinstrument. Det är förhållningssättet 

som lyfts fram framför metoden men man säger också att metoden ger stöd för 

förhållningssättet: 

 

”Det här förhållningssättet att fråga, tänka, det är ju inget som man använder bara till 
halvfem. Det är ju nåt som följer en hela livet och hela dagarna. Jag känner ibland att 
Herregud, tänk om jag hade kunnat de här frågorna. Alltså förhållningssättet det har man 
haft med sig tidigare, men att kunna ställa frågorna, att kunna inta den här icke-vetande 
positionen, för att den andra ska kunna utvecklas och komma fram till vad den vill. Och inte 
jag kommer med tipsen.” 
 

En stor del av det man skulle kunna kalla för professionellt mänskligt bemötande handlar 

kanske om att man har humanistiska värderingar men kan det inte också finnas en komponent 

som har att göra med vilken utbildning och vilken erfarenhet man har? I detta fall har många 

av coacherna en bakgrund utanför arbetsförmedlingen som fritidspedagoger eller lärare. Det 

viktigaste menar man dock vara att man haft en stor motivation för att delta. Även erfarenhet 

av metoden har haft betydelse för resultatet:  

 

Coach: Många av oss har ju gått utbildningar i det här förhållningssättet men sen är det ju 
väldigt olika användare. Det är väl självklart, en resurs att vi är olika användare också, men 
det är som vi säger, man måste kontinuerligt ha utbildning och handledning och stöttning för 
att hålla det här kvar. Det beror på hur länge man har jobbat också. Att man får stöttning att 
fortsätta med det här. Ser man att det är ett bra arbetssätt och förhållningssätt som man som 
leder till nånting gäller det att jobba med det. Det är inte lätt alla gånger. 
 
Alltså jag tror det är det som fattas mycket. Utbilda kan man göra hur mycket som helst. Men 
praktisk erfarenhet. Det är det som är det svåra egentligen och det kanske är där som jag 
skulle kunna tänka mig att behöva stöd i alla fall. Att man när man provar på har nån att 
bolla med hela tiden, så att man inte behöver vänta till nästa utbildningsinsats.”  
 

Förhållningssätt och metod verkar alltså stöda varandra, men om inte erfarenheten får 

utvecklas med arbetet blir metoden inte levande för dem som skall arbeta med den. En viktig 

aspekt av coachernas kompetensutveckling har varit den kontinuerliga handledning som dessa 

fått av arbetspsykologer med insikt och kunskap om arbetsmetoden. Dessa 

handledningstillfällen har skett såväl externt i Stockholm som internt på arbetsförmedlingen i 

Örnsköldsvik. Det finns också en annan faktor som lyfts fram som viktig för att metoden skall 

fungera, nämligen teamet av coacher. Det inte som individ man står stark i metod och 

förhållningssätt utan som ett team.  
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”Det är jätteviktigt att man inte splittrar upp grupperna. Så man jobbar tillsammans. Det är 
lätt att falla tillbaka när arbetsbördan blir stor och när propåerna kommer uppifrån om att 
det här ska göras och det ska ske på det sättet. --- Jag känner en jätteskillnad (mot för hur 
man har arbetat tidigare: min kommentar). Det har lika mycket med förhållningssättet att 
göra som med att vi har varit ett team som har jobbat tillsammans. Det har lika stor betydelse 
tror jag. I projektet har det funnits en acceptans och en vilja att arbeta med 
förhållningssättet. Även om jag försökte på egen hand innan så var jag ensam och hade 
varken stöttning av ledning eller arbetskamrater på det sättet. I mitt bemötande med de 
sökande så känner jag en helt annan trygghet i samtalet idag. Det måste jag säga. I 
metodfrågor också. Och övning. --- Vi förstår varandra på ett annat sätt än en kollega som 
inte har träffat den här gruppen. Vi ser och hör med olika öron och ögon som vi kan dela med 
oss tillsammans. Och nästa träff kanske bygger på nåt som vi har diskuterat. De formerna har 
vi inte i det övriga jobbet.” 
 
Ska man sammanfatta coachernas syn på lösningsfokuserat arbete så består det av två skilda 

delar. Den första delen utgörs av en metod del där till exempel skalfrågor och metodik till och 

med börjat genomsyra deras vardagsliv. Förhållningssättet menar coacherna att de haft med 

sig redan från början. Det som är nytt är att man idag arbetar i team där förhållningssättet kan 

förstärkas och att man har möjlighet att diskutera sitt arbete med andra coacher som även de 

arbetar med samma deltagare. Teamet verkar således vara motorn i coachernas 

kompetensutveckling. Vi ska nu övergå till att studera vad deltagarna anser om 

Kompetenspoolen och också jämföra dessa erfarenheter med de erfarenheter de har av 

traditionellt arbetsförmedlingsarbete. 

 

2.3 Hur upplever deltagarna metoden och förhållningssättet? 

 

Metodiken 
 

Även här kommer jag att göra en uppdelning mellan metodik och förhållningssätt. Om det i 

viss mån finns kritik riktat mot projektet så är det just gällande metodiken. Det är också här 

man kan se de största skillnaderna mellan de två olika deltagargrupperna. De som i viss mån 

var negativa mot delar av Kompetenspoolens metodik tillhörde mestadels personer i den 

grupp som enligt coacherna bestod av personer som de ansåg hade en besöks- eller 

klaganderelation till coacherna. Det bör poängteras att det inte finns någon negativ värdering 

av att göra denna indelning av deltagarna. Indelningen är rent funktionell såtillvida att denna 

form av klassificering (i kund, besökande, eller klagandekategorier) också är ett verktyg som 

tillhör det lösningsfokuserade arbetssättets arsenal av metoder. De olika typer av relationer 

som kan utvecklas mellan coacher och deltagare avspeglar sig naturligtvis i det arbete som 
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coacherna utgör tillsammans med deltagarna. En klagande- eller besöksrelation baserar sig på 

en relation som inte är så framgångsrik såtillvida att deltagarparten överhuvudtaget inte anser 

sig ha några problem vilket försvårar det gemensamma arbetet eller anser att det är någon 

annan som bör ändra sig för att deltagaren skall få den hjälp man vill. En kundrelation är ur 

båda parters syn den mest framgångsrika eftersom man där både har identifierat ett antal 

problem som man kan jobba med men också att deltagaren är motiverad och också ställer 

realistiska krav på coacherna. Därför kan det inom metodiken vara ett mål att kunna utveckla 

det som i början kan ha varit en klaganderelation till en kundrelation.  

 

En ganska typisk reaktion på metodikens alla frågor är följande utdrag ur 

fokusgruppsintervjun med det jag kallar för deltagargrupp 1: 

 

Ove: Metoden handlar ju väldigt mycket om att ställa frågor. Undantagsfrågor och 
förändringsfrågor och alla skalfrågor. 
 
Deltagare 1: Det tycker jag var löjligt. De tycker jag var löjliga. Sedan läste jag i någon 
tidning om att det var nåt generellt som de har börjat med i hela landet. Skalorna. 
 
Deltagare 2: Men det var ju för att de skulle se på vilken nivå de var från gång till gång? 
 
Deltagare 1: Jojo, men då kunde man ju säga noll en gång tre eller sju eller tio en annan 
gång det var ju skitlöjligt. 
 
Deltagare 3: Det som var problemet var att det inte fanns någon anknytning till hur läget var. 
 
Deltagare 2: Det beror ju på hur man kände sig. Hur man mådde egentligen. 
 
Ove: Vad säger ni andra? 
 
Deltagare 4: Jag tror att… ska man få en grupp att fungera i slutänden så måste man nog 
blanda in lite fjantiga grejer så man vågar fjanta lite grann. Utan att vara psykolog så tror 
jag att... För då vågar man mera.--- Så får man köpa det där för att bygga upp igen. För då 
vågade man säga precis vad som helst.” 
 

Några av deltagare är uppenbarligen skeptisk till metoden och alla de frågor man måste svara 

på. Någon annan reflekterar över att de nog ändå fyllde något syfte i projektet även om man 

inte skulle ha lust att svara på sådana frågor hemma vid köksbordet. Deltagarna från 

fokusgrupp 2 var genomgående mer positiva till också metoden och den inledande 

gruppdelen: 
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”Jag tyckte det var jättebra. Det var fantastiskt. Man har ju som sagt varit på 
arbetsförmedlingen och känt att det händer ju ingenting. De hade organisationsdelen och 
allting. De var så samspelta. Det var så jättebra i gruppen också. Att de försökte fånga in vad 
man hade för idéer. Och sedan individuellt har det varit jättebra. Man har ju varit coachad 
varje vecka. i stort sett. De har till och med ringt hem och frågat. Hur går det nu då? Känns 
det bra?” 
 

Bortser man från ett visst missnöje med olika frågor som ställts till gruppdeltagarna så var 

också deltagargrupp 1 mycket positiva till det förhållningssätt som coacherna hade. Man 

uttrycker det till exempel på följande sätt och jämför också här med hur man uppfattar 

arbetsförmedlingens vanliga förhållningssätt till arbetssökande: 

 
”Deltagare 1: Jag har ju bott i XX i en massa år. Och hade XX som AF. När man var där så 
fick man sitta vacker och stå rak, nästan stå med mössan i handen. Där fanns det murar 
mellan mig och arbetsförmedlaren. Här blev arbetsförmedlaren en lärare, coach, kamrat. 
Mera nära så att säga. Det fanns en mänsklighet i det som jag inte hade upplevt i alla fall där 
nere. Så det var jäkligt annorlunda. Så sättet att arbeta var ju helt annorlunda. Första gången 
jag var hit, var jag en människa och inte bara ett objekt. Där tror jag att större städer har 
mycket att lära av småstäderna faktiskt. 
 
Deltagare 2: Men sen är det ju skillnad också bland arbetsförmedlarna här i huset. Jag tyckte 
att just coacherna just deras sätt att undervisa, agera, och så vidare. Och hela konceptet 
tycker jag i alla fall var helt suveränt.” 
 
Även i deltagargrupp 2 gjordes jämförelser mellan arbetsförmedlingens vanliga arbete och hur 

stor skillnad de upplever i det bemötande de fått i Kompetenspoolen:  

 

”Just det här med att få en. Man visste inte vem man skulle prata med (på 
Arbetsförmedlingen: min kommentar). Man fick dra sitt livs historia varje gång. Och det gav 
ju ingenting. För det var klart att varje ny person kunde ju inte sätta sig in i mitt ärende från 
gång till gång och gå vidare. En handläggare som sitter här uppe kan ju ha kemi-industri, 
processindustri, och alltihopa. Han har ju inte en chans att veta vem jag är. Det är inte hans 
fel utan det är systemets fel. Det är skönt att man har fått en ”vän” innanför väggarna.” 
 
---  Just det här med att man får det personliga bollplanket. Att de vet vem man är, vet vad 
man vill och som man bara kan gå upp till och säga ”Nä, nu får du hitta nåt nytt” Ja, gör 
nånting” De sporrar en och det är det som är guld! Man kan göra det med kompisar och 
familjen och allt men det blir inte samma sak. De är inte professionella. Det är guld att ha det 
här. 
 
--- Det händer ju aldrig med någon annan arbetsförmedlare att de ringer hem till en och 
frågar hur man mår. Det är ingen som vet vem de ska ringa. Bara tio minuters telefonsamtal 
kan ge en superkick. Det är så att när man går långtidsarbetslös. Händer det inget så får man 
en dipp. Får man det här telefonsamtalet, av den som vet vem man är. Ja, då är man ju på 
väg uppåt igen. Direkt. Istället för att man hamnar bara längre och längre ner. Förut så skrev 
man sina rapporter och lämnade in dom i kassan där nere och bara gick ut. Men nu går man 
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ju upp. Jag går upp och knackar på hos X (coach). Det är bara så. Och är han upptagen så 
säger han ”Jag ringer dig sen” Då ringer han sen på eftermiddagen eller dagen efter och 
frågar ”Var det nåt annat?” Var det nåt du ville?” Och bara pejlar av. Det är så mycket värt. 
Så lite.” 
 

Deltagare från både den första och den andra gruppen menar också att själva grupperna i sig 

var bra för självförtroendet hos deltagarna. Diskussionen börjar med att vi pratar om 

coacherna och deras arbetssätt för att snart övergå till att diskutera vikten av en god 

grupprocess. Jag frågar till att börja med om de upplevde någon större skillnad jämfört med 

sina tidigare kontakter med arbetsförmedlingen: 

 
” Deltagare 1: Ja, Oja! Absolut. Man fick tänka själv, få igång sig själv lite grann. Ja, det 
gav ganska mycket faktiskt. För min egen del. Jag tror att man känner sig mera trygg med det 
här sättet, med arbetsförmedlarna än att man bara sitter där och går dit och gör sitt 
månatliga eller veckobesök. Här vart det så att man blev mera förtrolig med dem helt enkelt. 
 
Deltagare 2: Och sen när man märkte att det kändes ju lite kvalitet i det hela. Och att man 
själv växte lite också. 
 
Deltagare 3: Jag tror inte att det var arbetsförmedlaren som gjorde det. Jag tror att det var 
gruppen som gjorde tryggheten.  
 
Deltagare 1: Ja oja. Det också. 
 
Deltagare 3: Sedan vem som stod där framme det hade ingen större betydelse. Faktiskt. 
 
Ove: Du tyckte inte det? 
 
Deltagare 3: Nej det tror jag inte. Jag menar, det har ju stått där unga människor som kanske 
inte kan förstå… inte har någon erfarenhet av mycket som vi har varit inblandade i. Det är 
gruppen som sådan. Man är likasinnade. Lika syn på saker och ting. Det är vad jag tror.” 
 

Också deltagarna i grupp 2 anser att grupprocesserna har varit viktiga. Framför allt att man 

kunde ge varandra stöd i gruppen men också tips på vilka arbetsplatser som skulle kunna 

fungera och vilka som inte gjort det. Jämför vi med coachernas egen berättelse så anser också 

deltagarna från båda grupper att det är viktigt med coacher som har erfarenhet av att jobba 

med grupper samt att grupperna själva är en viktig del i förändringsprocessen. Deltagare från 

grupp 2 säger så här om coacherna när det gäller deras förmåga att fokusera på det människor 

är bra på istället för det de har misslyckats med: 

 

”Deltagare 1: De är ju bra att läsa mellan raderna. De plockar upp en bit. ”Det här kanske 
du skulle göra. Du gillar ju att vara rörlig? Du är si och så och du är social”. Då kan man 
överföra det till ett annat yrke. Har du tänkt på det här istället liksom. 
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Deltagare 2: Det är ju det som gör skillnaden. Att man får träffa samma person hela tiden. 
Har du den utbildningen och du jobbar med människor så lär man sig läsa människor. Och 
man träffar någon regelbundet. Det är ju inte så att man går till den här coachen och sitter 
och pratar ”Vilket jobb ska du ha?” Det är ju mer ”Hur är livet?” Och då får de ju reda på 
om man är tystlåten, om man tycker om att prata, om man vill röra sig eller vad det nu är. Då 
kanske man hittar vinklingar som en annan inte tänker på. ”Ja, nu jag har utbildat mig till det 
här och jag har satsat så lång tid” ”Men, i den utbildningen ingår ju det här och det skulle 
kunna passa till det här jobbet?” Och man ’Jaha, ja just det, det har jag inte tänkt på!’” 
 

Grupp två hade genomgående mycket funderingar över Kompetenspoolen och var också 

genomgående mer positivt inställda till både metod som förhållningssätt. Även de var ändå 

skeptiska till vissa delar av metoden. Mirakelfrågan verkar vara en fråga där det krävs finess i 

själva formuleringen av frågan: 

 

”Ove: Tydligen så lägger man stor vikt vid det som man kallar för mirakelfrågan. Hur ser ni 
på den? Gav den nånting. Eller har den fått konsekvenser för hur ni tänker? 
 
Deltagare 1: Jag blev rent ut sagt nästan förbannad. Jag tyckte att den, då, var felformulerad. 
”Vad skall hända för att du ska få ett jobb?” Då känns det som att ”Jaha, det ska till ett 
mirakel för att vi i den här gruppen ska få ett jobb” Är det bra pedagogik det? Alla satt ju här 
med önskan om att få ett jobb. 
 
Ove: Då är det viktigt att frågan ställs på rätt sätt? 
 
--- Deltagare 2: Jag håller med. Jag tycker det kunde tolkas så. 
 
Ove: Du som var med i en senare grupp. Hade ni en annan formulering av frågan? 
 
Deltagare 3: Nej, det var samma. Men det var ingen som reagerade. Ja, lite att det var en 
töntig fråga. Men man kanske inte ska fokusera precis så. Det är ju ett sätt att tänka efter. 
’Vad är det som skall till för att det ska fungera bättre?’” 
 
 
Av alla frågor verkar alltså mirakelfrågan vara den som det är mest viktigt att ställa på ett 

korrekt sätt så att den inte provocerar deltagarna. Frågan kommer också in ganska tidigt i 

processen så där kan det också vara extra känsligt med hur man från coachernas sida 

formulerar sig. 

 

Avslutningsvis kan man sammanfatta intervjuerna med deltagarna på följande sätt. De anser 

att det humanistiska förhållningssättet hos coacherna var det viktigaste som hände under 

deltagandet. De kände sig sedda, respekterade och bekräftade som hela människor och inte 

bara som klienter. De fick feedback av coacherna på ett sätt som de aldrig upplevt i sina 
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tidigare kontakter med arbetsförmedlingen. Metoden kom i andra hand och där verkar det som 

om deltagarna efter hand också förstod poängen med alla frågor. Speciellt verkar skalfrågorna 

vara funktionella som stöd i den personliga utvecklingen. Mirakelfrågan verkar vara den av 

frågorna som är minst funktionell såtillvida att många upplevde att den var felställd. Om 

frågan skall användas anser deltagarna att den i så fall bör formuleras så att den inte 

provocerar och upprör känslorna på fel sätt. Vi ska nu övergå till att studera coacherna och 

deltagarna i ett mer organisatoriskt sammanhang.  

3. Organiseringen av Kompetenspoolen 
 

Även i denna del baseras faktaunderlaget på fokusgruppsintervjuer. Här har jag också 

intervjuat deltagare från styrgruppen: de två näringslivsrepresentanterna samt LO:s 

representant i styrgruppen. En av poängerna med Kompetenspoolen var just det breda 

partnerskapet. Man ville på så sätt skapa ett nätverkssamarbete mellan alla Örnsköldsviks 

parter. Vi kommer att studera hur det nätverkssamarbetet har sett ut. Det hör till det vi kallar 

för den horisontella integrationen av projektet. Den vertikala integrationen av projektet ställer 

å sin sida relationen mellan deltagare, coacher och styrgrupp i fokus. Vi börjar emellertid med 

en kort genomgång av vad som menas med integration. Vad står begreppet för? 

 

Integrationsbegreppet syftar generellt (Hvinden 1995) på huruvida organisatoriska aktörer har 

målsättningar som skiljer sig åt eller är samstämmiga och huruvida de sedan agerar för att nå 

dessa mål, det vill säga om de agerar som om de skulle ha ett gemensamt syfte. I Hvindens 

resonemang kan integration antingen vara vertikal eller horisontell. Vertikal integration 

baseras på relationer i en organisatorisk hierarki och horisontell integration syftar på 

relationer mellan aktörer som befinner sig på ungefär liknande hierarkisk nivå. Man kan också 

säga att dessa begrepp är två sidor av en integrationsprocess där båda dimensioner måste 

fungera för att fungerande samverkan skall komma till stånd. 

 

Integrationsbegreppet ser jag som dynamiskt i den meningen att det tar fasta på interaktionen 

mellan aktörer i ett organisatoriskt sammanhang. Som utgångspunkt för beskrivningen av det 

organisatoriska sammanhang där interaktionen mellan olika aktörer sker använder jag mig av 

ett antal begrepp som hämtas från den så kallade nyinstitutionella teoribildningen. Begreppet 

organisatoriskt fält brukar exempelvis användas för att avgränsa den arena där ett flertal olika 
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organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet (t.ex. skolutbildning eller som i detta fall en 

projektform för kompetenshöjande verksamhet) (DiMaggio & Powell 1991: 64-65). Inom ett 

organisatoriskt fält finns alltid gränssnitt mellan olika institutionella logiker, det vill säga 

materiella, kulturella och symboliska egenheter som styr principerna för organisering och 

handlingar. Friedland och Alford (1991:248) använder uttrycket ”institutionella ordningar” 

som beteckning för de symboliskt viktiga skillnader som finns mellan olika typer av 

institutioner.  

 

I det här sammanhanget kan man säga att arbetsförmedlingen drivs av en specifik 

institutionell ordning som skiljer sig från den ordning som näringslivet drivs av. 

Arbetsförmedlingen skall bedriva verksamhet inriktad på att få ut arbetslösa i arbete medan 

näringslivets kärnverksamhet går ut på att skapa vinster för företaget och offentlig verksamhet 

skall bedrivas på ett effektivt sätt. Näringslivets operativa verksamhet skiljer sig emellertid 

från det uppdrag som näringslivets intresseorganisationer har. Deras uppdrag är till skillnad 

från den operativa verksamheten också att säkra kompetensförsörjningen till deras 

medlemsorganisationer så att man på sikt kan bedriva en effektiv och lönsam verksamhet. På 

så sätt närmar sig näringslivets intresseorganisationer de intressen som också drivs av 

arbetsförmedlingen. Fackföreningar har å sin sida en annan logik. Deras uppdrag går ut på att 

främja de anställda medlemmarnas intressen av arbeten med goda arbetsvillkor. Inte heller här 

har kärnverksamheten ett fokus som ligger på att stödja de arbetslösa i deras försök att komma 

ut i arbete. Det som vi ska studera är vad som sker då dessa aktörer tillsammans skall arbeta 

för att höja kompetensen hos de långtidsarbetslösa. Vi inleder emellertid med att sätta 

coacherna i fokus ännu en gång. Nu i centrum för deras relationer med andra aktörer inom 

arbetsförmedlingen och utanför den. Därefter övergår vi till att diskutera deltagarnas 

upplevelser av det organisatoriska sammanhanget. Därefter går vi över till att studera de 

horisontella relationerna mellan aktörer inom styrgruppen. 

3.1 Coacherna i arbetsförmedlingens organisation 
 

Arbetsförmedlingen är som organisation att betrakta som en välfärdsbyråkrati. Det innebär att 

det finns en mängd lagar, regler och direktiv som styr förmedlingens arbete vad avser 

insatsernas karaktär och vilka insatserna riktar sig till. Kompetenspoolens arbetsformer med 

sin historik i terapeutisk verksamhet skiljer sig därvidlag mycket från de arbetsformer som 
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vanligtvis brukas av handläggare inom organisationen. Vi börjar med att studera hur 

coacherna förhåller sig till den egna organisationen.  

 

Som i alla organisationer är ledarskapet viktigt. Det är genom ett aktivt ledarskap som 

integrationen inom en organisation hålls ihop. Det viktigaste enligt forskning på området är 

det som brukar benämnas för socialt stöd. Socialt stöd kan ges dels i form av klara riktlinjer 

för hur arbetet skall utföras, stöd i arbetsuppgifternas utförande samt som emotionellt stöd. 

För coacherna i Kompetenspoolen är det således viktigt att känna att de får ett helhjärtat stöd 

av ledningen inom organisationen då de också har ett något annorlunda arbetssätt än andra 

handläggare inom organisationen. Upplever då coacherna att de har detta stöd? 

 

”Coach 1: Sen är det ledningens stöd. Du måste ha ledningens stöd. Har du inte en chef eller 
arbetsledare som stöttar det här så och tycker att det är bra faktiskt visar att det är nåt som 
man faktiskt vill. Då är det svårt. 
 
Ove: Har ni det? Har ni helhjärtat stöd utav ledningen? 
 
Coach 1: Jaaa, både och… 
 
Coach 2: Ja, stöd har vi men om det är helhjärtat alltså. Jag tror att det är stöd utifrån så 
gott man förstår det hela. Det gäller ju att man själv vet också vad det innebär och vad det 
kan ge för resultat och hur man kan jobba på ett annat sätt och kanske ha is i magen för att 
kunna ta och jobba på det här sättet för att få resultat på längre sikt. Många gånger är ju inte 
det här en kortsiktig lösning som vi tycker att den här lösningen ska det bli. Om den sökande 
tycker att det är fel, utifrån ett lösningsfokus så driver man ju inte igenom en lösning bara för 
att få ett grönt mål, utan för att det ska bli bra på längre sikt.  
 
Ove: Ni säger att ni har stöd både och från ledningen. Från vilka håll tycker ni att ni har ett 
bättre eller sämre stöd?  
 
Coach 1: Om vi pratar om våra chefer.. 
 
Coach 3: Jag kan väl säga att ett stöd från våra chefer det är att vi har fått handledning. Det 
är ett sätt att bibehålla det sätt vi jobbar på. Kan man få fortsätta att få handledning på ett 
kontor som här för dem som vill och har ett behov av det, då är det bra, vi har ju haft det tills 
nu. Om vi kan bibehålla det så är det ju ett sätt att… Det händer ju så mycket nu så vi får se 
hur det blir.” 
 
Coacherna i Kompetenspoolen upplever alltså att man å ena sidan fått ett gott stöd när det 

gäller handledning vad gäller arbetets utförande men kanske har haft svårare att få förståelse 

för det långsiktiga arbetet som många gånger upplevs gå emot arbetsförmedlingens mer 

kortsiktiga krav på ekonomiska resultat. Det är inte heller alltid som chefer inom den egna 

arbetsförmedlingen då kan ge det stöd som behövs eftersom det finns yttre spelregler och 
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direktiv som måste följas. Också här kommer skillnaden mellan metod och förhållningssätt 

åter fram som en viktig distinktion. Coacherna menar att man från ledningens sida skulle 

behöva skilja på metod och förhållningssätt för att tydliggöra att det är förhållningssättet i sig 

självt som är det viktiga att ta fasta på och kanske mindre metoden som sådan: 

 
”Coach 1: Det här med förståelse också. Jag känner ofta att man ofta blandar ihop metod 
Kompetenspoolen med förhållningssätt. Det är att man tror benhårt på det här i ett längre 
perspektiv, men man ser det inte som ett förhållningssätt för att öka våra fina siffror när det 
gäller bemötande kanske. Jaa, vi känner att vi kanske har stöd och förtroende för det vi gör 
men kanske inte förståelse för vad det är egentligen. 
 
Ove: Att det är ett sätt att bemöta människor egentligen? 
 
Coach 1: Ja.” 

 

Bemötandet av människor verkar vara centralt i det förhållningssätt som coacherna menar 

också skulle kunna tillämpas mer i den reguljära organisationen. Det finns emellertid vissa 

problem som har med direktiv och regler som går emot detta som vi skall se. Ett sådant 

exempel utgörs av de resultatdialoger som skall genomsyra alla Sveriges arbetsförmedlingar. I 

Örnsköldsvik är man enligt uppgift nere på resultatdialoger i arbetsgrupperna. Dessa dialoger 

skall sedan sättas i relation till de övergripande mål som finns för arbetsförmedlingens 

målsättningar i stort. Hur kan då dessa dialoger ses som ett problem för coacherna? 

 
”Coach: Det är lätt att man blir fartblind. Jag kommer ihåg en resultatdialog där vi var rätt 
överens efter dialogen om att femtio procent skulle ut i arbetspraktik inom två veckor eller nåt 
sånt. Hade jag varit ensam på ett kontor då hade jag nog kanske reflekterat över det men det 
hade nog inte blivit nåt mer. Nu gick vi hem hela bunten och så kom vi tillbaka dan efter och 
sa att ”Vad sa vi nu? Det här gick ju käpprätt åt helsike! Hur kan vi bestämma var alla våra 
deltagare är på väg när metoden går ut på att fråga ”Vad är ditt nästa steg?” Här har vi då 
bestämt att hit ska vi.  
 
Ove: Det låter mer som traditionellt arbetsförmedlingsarbete? 
 
Coach 1: Man hamnar lätt i de frågorna. Det är därför det är så viktigt att man får fortsätta 
att jobba tillsammans med dem som har samma metodik eller åtminstone ha kontakten med 
dem. För det är så lätt att, som någon chef sa att ”Här är det resultat som räknas!” Så 
kommer de här frågorna att… ”Hur ska ni göra för att få ut dom här dit?” Jaha, då börjar 
det snurra. Då blir det här gamla, ja, vanliga, sättet att jobba ”Jaha, det hänger på mig om 
de här ska komma ut” Då är det lätt att vi kommer fram till svaret att ”Det här är ju helt 
galet.” Då var vi ju också fyra stycken som kunde gå till den här chefen och säga att ”Det här 
var ju helt fel” Det är så här man har rullat på. ---  
 
Ove: När ni gick till chefen och sa att det här sättet kan vi inte jobba på. Hur gick den 
dialogen? Hittade ni en förståelse där för ert sätt att jobba. 
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Coach: Ja, det fick vi.” 

 

Syftet med ovanstående exempel är att visa att det med ett aktivt ledarskap faktiskt går att 

förena de övergripande kortsiktiga ekonomiska krav som finns med den lösningsfokuserade 

arbetsmetoden. De risker som finns uppstår enligt coacherna om man från deras sida börjar 

överföra kortsiktiga krav på resultat till förväntningar på deltagare som inte är mogna för det. 

Finns det då även andra problem som kan ha att göra med coachernas arbete i relation till 

regelverket? Frågar man coacherna själva så menar de att ett tydligt regelverk snarare 

underlättar deras arbete än försvårar det. Det har enligt deras uppfattning också att göra med 

de erfarenheter man efterhand fått av det lösningsfokuserade arbetssättet: 

 

”Coach 1: Vi satt med frågeställningen (i handledningssituationen: min kommentar) Ställde 
frågor som ”Hur funkar det här mot regelverket. Kolliderar det?” Vi kände ju så. Nästa gång 
när hon kom upp nästa gång efter ett halvår så gick vi tillbaka och igenom vad vi hade uppe 
för frågor förra gången och vad är det för frågor vi vill ta upp idag? Då var det så självklart, 
”Hur kunde vi ta upp det där?” Då hade man sett. ”Hur hanterar vi det här med A-kassan, 
det här med att tacka nej?”. Det är ju ett jättestyrt regelverk om man vill se det så. Men det 
går hu att hantera utifrån ett lösningsfokus kanske på ett ännu bättre sätt än att köra det 
traditionella. 
 
Coach 2: Det blir lättare att prata om de skarpa reglerna när man är tydlig med de 
arbetssökande. Så här ser det ut och så här ser det ut.  
 
Coach 3: Det är tydligheten i deras val. 
 
Coach 4: Det blir lättare att prata med de här skarpa reglerna. Så här ser det ut.” 

 

Skall man sammanfatta coachernas intryck av att arbeta inom arbetsförmedlingens 

organisation finns det inga större hinder i det regelverk som skall tillämpas när det gäller 

deltagarna. Där ses regelverket snarare som en fördel eftersom man kan vara tydlig på vilka 

regler som gäller. Det stora problemet verkar ha att göra med de ofta kortsiktiga mål som 

ställs från nationell nivå på de lokala arbetsförmedlingarna. Chefernas stöd är gott såtillvida 

att coacherna anser att de får den handledning de behöver även om man menar att chefernas 

kunskaper om deras arbete kanske inte alltid är så stort som de skulle önska. 

 

Hur ser då deltagarna på Kompetenspoolen som verksamhet inom arbetsförmedlingen? När 

det gäller regelverket verkar de flesta deltagare hålla med coacherna om att de fått mer 

kunskap om de regler som gäller än tidigare. De anser också att coacherna har lyckats 
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använda sig av regelverken på ett individuellt anpassat sätt: ett sätt som deltagarna aldrig varit 

med om förr på arbetsförmedlingen: 

 

” Deltagare 1: Ja, lagar och regler. Jag tycker det är jättebra --- Ska jag läsa på högskolan? 
Vad ska jag göra? Det är mycket individuellt. Det är inte lika för nån. Så tycker jag. Så är det 
för den personen och så är det för den. 
 
Ove: De kan vara mera flexibla? 
 
Deltagare 1: Ja, och öppna vägarna. 
 
Deltagare 2: De ser också behoven eftersom de vet vilka vi är.  
 
Deltagare 1: Då kan de berätta precis att ”Det här gäller för dig” och ”det här gäller inte 
för dig”.” 
 
Regelverket verkar alltså inte ha varit ett hinder heller för grupperna. För deltagarna har det 

emellertid varit viktigt att coacherna har haft ett individuellt sätt att tillämpa reglerna i 

samspelet med de enskilda deltagarna. Sammanfattningsvis så menar deltagarna att man blivit 

mer välinformerad om vilka regler som gäller för deras skull. Det har i sin tur gjort det 

enklare för dem att förhålla sig till arbetsförmedlingens och A-kassans verksamhet. Det finns 

dock andra hinder som vi nu skall övergå till att tala om, nämligen de som återfinns utanför 

arbetsförmedlingens verksamhet. 

3.2 Kompetenspoolen och omvärlden 
 

Om vi hitintills har kunnat konstatera att Kompetenspoolen som verksamhet inom 

arbetsförmedlingens väggar fungerar väl – sett både ur deltagarnas samt coachernas 

perspektiv – så finns det andra hinder för verksamheten, men dessa står till stor del utanför 

arbetsförmedlingens kontroll. Vi börjar med den omvärld som utgörs av den lokala 

arbetsmarknaden. 

 

Arbetsmarknaden och näringslivet 
 
I syfte att öka deltagarnas möjligheter att få ett arbete var det viktigt att i början av projektet 

bygga upp ett nätverk med näringslivsrepresentanter. Vi inleder med att fråga dessa 

representanter om deras deltagande i projektet. Vad har de ur deras synvinkel kunnat bidra 

med när det gäller att öka deltagarnas möjligheter att få arbete? Förutom att det ingår i deras 
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roller som representanter för näringslivet att delta i olika sammanhang där 

kompetensförsörjning diskuteras var det också ett intresse för projektet som bidrog till 

engagemanget. Inte minst fanns också lojalitetskänslor gentemot arbetsförmedlingens chef 

med i bilden eftersom de lärt känna varandra sedan tidigare i andra sammanhang. Är de då 

nöjda med sitt engagemang i projektet? Känner de att de har kunnat bidrag med något 

väsentligt? Här skiljer sig svaren något åt beroende på vilka organisationer representanterna 

företräder:  

 

Ove: Vad har ni kunnat bidra med just med er närvaro. Vad har ni varit bra på? 
 
Representant 1: Det ska väl coacherna egentligen svara på. Jaa, jag har känt ett 
engagemang. 
 
Representant 2: Samtidigt som man säger att man har den stora tillväxten i de små företagen 
så tror jag XX har kunnat bidra betydligt mer, dels för att han har erfarenhet av utbildning 
och att han är den han är, och att man har att göra med organisationer ute i företagen, kan ta 
hand om folk och kanske avläsa lite mera. På fem arbetsplatser hos XX så når man lika 
många som hos femtio hos mig. Och där har de kanske max en eller två anställda. Där har 
nog jag kommit till korta lite grann när det gäller att kunna hjälpa den eller den. Men bägge 
är nog viktiga.” 

 

Småföretagarrepresentanten anser alltså att han inte riktigt lyckats bidra med så mycket som 

han skulle ha önskat beroende på att det inte varit så lätt att skapa praktikplatser i mindre 

företag. Den offentliga sektorn och stora privata företag är ur hans synvinkel då mer 

lättarbetade. Däremot så anser båda representanter att de har lyckats med att få både 

coacherna och andra anställda vid arbetsförmedlingen att inse företagandets och 

rekryteringarnas villkor på ett bra sätt: ”hela kedjan ut” som en representant uttrycker det. 

 

Finns det då något man anser att man skulle kunna göra bättre till nästa gång man från 

näringslivet är med i sådana sammanhang? Vi ska komma ihåg att båda representanter gick 

med i styrgruppen dels på grund av sitt engagemang men också för att de personligen blev 

tillfrågade av arbetsförmedlingens chef:  

 

”Ove: Finns det nåt som ni skulle ha kunnat göra bättre från näringslivets sida. 
 
Representant 2: Skulle jag gå in i ett liknande sammanhang igen. Då skulle jag vilja välja att 
min egen styrelse skulle ha förberett mig bättre för mitt deltagande  Jag skulle nog inte välja 
att kliva in i samma projekt igen med de förutsättningar som jag hade nu. Nu ska 
Företagarna dra igång ett stort projekt där vi ska göra djupintervjuer med en massa företag. 
Det är möjligt att man med sånt i bakgrunden skulle haft bättre förutsättningar. 
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Representant 1: Jag tror det är viktigt i de här projekten att näringslivet är representerat. Att 
man lägger ner engagemang på vilka personer som ska vara med: personligt känner jag att 
det skulle ha varit bra att ha med en eller två personalchefer från större företag. De skulle 
lika väl som jag personligen kunna sitta med i en sån här grupp. Tanken att ta med 
näringslivsrepresentanter och att ta med personalchefer borde vara bra både för Af och 
personalcheferna. Jag märker att deltagarna i poolen lyssnar väldigt mycket på vad vi 
arbetsgivarrepresentanter har att säga. Både vi från den privata och offentliga sektorn. Det 
finns ju mycket förutfattade meningar om vilka jobb som är vilka”. 

 

Representanterna anser alltså att man kanske skulle ha blivit bättre informerade om vad 

projektet skulle innebära och att man kanske också skulle ha haft med en del andra 

representanter än de nuvarande, till exempel representanter från näringslivet som 

personalchefer. Om vi där för en stund lämnar styrgruppsrepresentanterna från näringslivet så 

kan vi gå till coacherna för att höra vad de har att säga om arbetsmarknaden i Örnsköldsvik 

och kontakterna med styrgruppen. Hur arbetar de med att skapa relationer till de lokala 

arbetsgivarna? 

 

”Ove: Hur skapar ni kontakter med arbetsgivare. Har ni någon speciell metodik när det 
gäller det? 
 
Coacherna: Jajjamen! 
 
Coach 1: Det är det lösningsfokuserade som gäller där också. Det handlar väl om att inte ta 
någon expertroll då heller. Jag kan ta ett exempel. Man ringer upp en arbetsgivare och det 
första man gör då är att presentera sig. Självklart. Har du tid nu eller hur ser det ut? Många 
gånger säger de att de inte kan just då. Där visar man ju respekt på en gång. Det kan verka 
lite löjligt men jag klampar ju inte in på deras område och säger att ”Det här vill jag att du 
ska göra” Får man ringa upp sen har man ju redan där skapat en bra kontakt. Då när de tar 
sig tid och sätter sig ned har de ju också bestämt sig för att lyssna på en. --- Sen blir det ju 
lite olika. En grej kan ju vara att fråga hur det går för företaget. Antingen går det bra eller så 
går det skitdåligt. Går det dåligt är det kanske inte läge för att börja prata in nån. Då kan det 
ju istället bli en diskussion om ”Måste ni varsla?” Men går företaget bra kan man fortsätta 
prata om vad som skulle behövas på företaget. Alltid när vi ringer ut har vi någon deltagare i 
bakhuvudet som man kan säga också efter när man vet hur det ligger till ”Vi har en sökande 
som är jätteintresserad av företaget”. Det kan man också börja med. För det skapar ett 
intresse av ”Aha, det är någon som är intresserad av mitt företag” Då kan man beskriva 
kompetensen och funkar det bra och de blir nyfikna då kan de träffas och sen kan det bli en 
praktik.”  
 
Ibland så handlar kontakterna med arbetsgivare också enbart om att informera dem om vilka 

möjligheter som arbetsförmedlingen kan bistå med. Coacherna hjälper heller inte deltagare 

förrän de själva vill ha den hjälpen. Det här sättet att aktivt arbeta med arbetsgivare är också 

något som skiljer coachernas arbete från det man normalt sett hinner med att göra inom 
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arbetsförmedlingen. Man följer noggrant upp alla praktikplatser som deltagare har varit på. 

Detta sker oavsett det har gått bra eller dåligt för deltagaren. Varför gör man då detta? 

 
”På nåt sätt känner jag att nu är det här lite känsligt, men om man har haft den här 
uppföljningen så kan man känna att den här referensen känns äkta. Många gånger kan det 
vara så att arbetsgivaren säger en sak till oss och en annan sak till den som har gjort praktik 
om det bara har flutit ut. De tror att de har en bra referens men om en annan arbetsgivare 
ringer till dem så säger ”Men gud, Det var det ena efter det andra som gick fel”. Har man en 
uppföljning där man faktiskt kan gå igenom det här. Det är alltid lätt att ta upp det som 
fungerar men det finns alltid nåt som kanske inte har fungerat. Och då får man ta det med 
arbetsgivaren att ”Skulle man kunna göra det här på ett annat sätt?” ”Man vill ju inte att 
personen ska gå hem och grina” Man får försöka vända det: ”Om du vill anställa vad skulle 
du vilja se hos den här personen för att du skulle anställa han?” ”Jag skulle vilja se lite mer 
av det här och det här”. Det blir en helt annan uppföljning.” 
 
Uppföljningen av deltagarnas praktikplatser är alltså en mycket viktig del av metodiken. De 

stora problemen rör ändå inte den lokala arbetsmarknaden utan de lagar och regler som 

nationellt styr arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Här är det framför allt 

näringslivsrepresentanterna som har synpunkter. De menar till exempel att de nya 

sjukskrivningsreglerna (med en förlängd arbetsgivarperiod) fungerar avskräckande för 

arbetsgivare som funderar på att anställa någon som har en tidigare sjukdomshistorik:  

 
”Ove: Har ni stött på nåt med regler och lagar som är ett hinder som ni skulle vilja ta bort? 
 
Representant: Till viss del så vet jag att det ökade ansvaret hos en arbetsgivare för en 
sjukskriven person hindrar dem från att anställa. Det är en starkt avhållande faktor. I den här 
gruppen är det väl också en och annan som har någon krämpa. Som har en sjukdomshistorik. 
Och det är avskräckande. Tyvärr är det så. Det kämpar vi mot. För det hindrar anställningar 
och då blir det ett A och B-lag. Jag gissar att de i gruppen har fler sjukskrivningsdagar än 
ändra och då skulle det vara en avskräckande faktor plus misstänksamheten mot arbetslösa. 
Det underlättar inte.” 

 

Vilka uppfattningar har då deltagarna om arbetsmarknadens funktionssätt? Vilka erfarenheter 

bär de med sig efter sitt deltagande i Kompetenspoolen? 

 
”Jag säger så här. Innan jag kom med i Kompetenspoolen så har jag aldrig fått hjälp att få 
ett jobb. Jag har aldrig hört någon annan som fått hjälp av arbetsförmedlingen att få ett jobb. 
Och nu helt plötsligt, med kompetenspoolen, så vet jag flera stycken som har fått hjälp. Jag 
har själv fått hjälp att komma ut. Visserligen tillfälligt. Men ändå. Det är en VÄLDIG 
skillnad. Nu känner jag ju att jag är på väg in i ett mörker igen. Just med arbetsförmedlingen. 
”Jaha, nu måste vi spara här och nu ska vi bara satsa på gamla säkra kort.” --- Vi har ju inte 
varit kunder här. Vi har varit objekt. Nu är vi en kund helt plötsligt. De erbjuder en tjänst.” 
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Kompetenspoolen verkar – enligt de flesta deltagarna – rent faktiskt ha hjälpt ut en hel del 

människor som tidigare aldrig upplevt att de fått någon hjälp att komma ut på 

arbetsmarknaden. Även om det bara ibland handlar om tillfälliga anställningar så har man 

ändå förmedlat ett budskap om att det är möjligt att göra det. Också bland deltagarna lägger 

man mycket av skulden för en dåligt fungerande arbetsmarknad på regelverk som är nationellt 

skapade. Inte på den lokala nivån: 

 
”Deltagare: Det här är ju ett problem som egentligen inte ligger på den lokala 

arbetsförmedlingen utan högre upp. Där man i sista hand har fått direktiv från riksdag och 
regering att nu ska arbetslösheten ner. Men det är inte den varaktiga utan den öppna 
arbetslösheten som.. det är hela tiden den man pratar om. Nu har den öppna arbetslösheten 
gått ner si och så mycket. Men det beror ju på att de skapar tusen nya AMS:jobb eller så 
vidare. Man har ju inte jobbat som man gör nu, med Kompetenspoolen att man har skapat 
riktiga jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det har varit AMS:kurser. Hur många av oss 
har inte gått ett flertal AMS-kurser?” 

 

Sammantaget verkar alla informanter anse att den lokala arbetsmarknaden fungerar så väl den 

kan göra med utgångspunkt i de nationella regelverken. De problem som finns med 

arbetsmarknaden finns enligt informanterna på en nationell nivå som ingen av de tillfrågade 

anser att man egentligen kan göra något åt lokalt. Näringslivet upplever ändå att de möjligen 

haft en för optimistisk uppfattning om att det skulle ha gått att skapa arbetstillfällen för 

projektet. Man har inte haft möjligheten att ”driva” fram arbeten eller praktikplatser som inte 

finns. Det är möjligen därför många deltagare också känner ett visst missnöje just med 

relationerna till styrgruppen men ändå kanske mest missnöjda med hur arbetsmarknaden 

egentligen fungerar som avslutande citat visar på ett bra sätt: 

 

”Deltagare: Det visar ju att det inte är lätt. Jag vet inte om jag är kritisk men om inte de med 
sin kompetens och bakgrund kan luska fram ett enda jobb till någon av oss, vad jag vet. Det 
visar ju hur arbetsmarknaden är. Om det inte finns behov av en arbetstagare. Det spelar ju 
ingen roll vad du har i bakfickan. Och det är samma sak med bidragen. Hur mycket bidrag de 
än får. Finns det inget behov. Du kan ju inte gå och drälla på ett företag. Det säger allt.” 

 

Efter att ha specialstuderar informanternas uppfattningar om arbetsmarknaden ska vi nu 

avsluta med att studera de interna relationerna mellan deltagare, coacher och styrgruppens 

medlemmar samt övriga involverade aktörer. 
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Integrationen mellan styrgrupp, coacher och deltagare 
 

I ovanstående del gjorde vi en fördjupning i arbetsmarknadens villkor och hur den upplevs av 

deltagare, coacher och styrgrupp. Vi ska nu fördjupa oss något i integrationen mellan 

styrgrupp, coacher och deltagare. Denna form av integration är viktig på flera sätt. Om vi 

börjar med det första ledet, integrationen mellan styrgrupp och coacher, så är den viktig för 

verksamhetens legitimitet inom och utanför organisationen. För att uttrycka det i andra 

termer: om coacherna känner att de har stöd och uppbackning samt möjlighet till feedback av 

styrgruppen ökar legitimiteten för den verksamhet som dessa bedriver. Om styrgruppen å 

andra sidan har förtroende för coacherna ökar möjligheterna till en bred förankring i lokala 

samhället och alla dess aktörer. I den meningen är ett brett partnerskap teoretiskt sett effektivt 

då det ökar möjligheten att skapa bredast möjliga legitimitet för det man skall göra operativt. 

Vid Kompetenspoolens början var detta en av anledningarna till att man ville skapa en 

styrgrupp med bred anslutning då man menade att detta skulle öka projektets effektivitet. Vi 

ska börja med att se på hur de olika aktörerna ser på detta med ett brett partnerskap. Har det 

fungerat så som man ville? Vi börjar med att fråga näringslivets representanter om detta. De 

upplever själva att de som styrgruppsrepresentanter har varit mer aktiva än andra deltagare i 

styrgruppen: 

 

”Ove: Upplever ni att en bred förankring är en styrka för det här projektet? 
 
Representant 1: Jag är inte så säker på det. Det kan vara det, men det beror mycket på vilka 
personer som är med. Lite känner jag att man i det här sammanhanget bockar av olika 
grupperingar som bör vara med. Och som möjligtvis kan bli tillfrågade om de inte får vara 
med. Det gäller väl inte bara den här gruppen. 
 
Representant 2: I det fallet så tror jag att vi som representerar företag och kommunen i den 
här gruppen. Vi har varit mer aktiva. Vi har alltid varit närvarande och de fackliga 
representanterna har haft mycket låg närvaro och engagemang. 
 
Representant 1: Det stämmer nog. --- Det är mycket personbundet att man är rätt personer i 
rätt sammanhang.” 
 
Uppenbarligen verkar det, enligt dessa representanter, som om att rätt personer på rätt plats är 

det viktiga i sådana sammanhang, inte vilka organisationer de representerar. Representanterna 

menar också, som vi sett i ett tidigare citat, att man kanske borde ha haft med någon 

personalchef från något företag i gruppen. De flesta, från styrgrupp till coacher och deltagare, 

är också överens om att den organisation som haft den svagaste integrationen till projektet är 

fackföreningarna. En av fackrepresentanterna själv håller med om att hans engagemang skulle 
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ha kunnat vara bättre nu i efterhand. Han ansåg inte att han hade hunnit sätta sig in i hur den 

operativa verksamheten som sådan gick till eftersom han relativt hastigt efterträdde en annan 

representant som varit med tidigare.  

 

Även coacherna som normalt sett var försiktiga i sin kritik av styrgruppens medlemmar 

uttryckte ändå att relationerna mellan coacher och styrgrupp skulle ha kunnat förbättras på 

vissa punkter: 

 

”Coach 1: Från början var vi inte med i träffarna med styrgruppen. Första halvan i projektet. 
När vi fick börja träffa styrgruppen fick vi en kontakt. Det känns som att skulle vi göra om 
projektet så skulle jag vilja ha varit med från början för att göra upp gemensamma mål.” 
 
 
I detta fall är coacherna så här i efterhand också något självkritiska då man menar att man 

själv haft möjlighet att söka upp styrgruppen om man velat få något sagt. Att coacherna borde 

ha varit med från början på styrgruppsmötena bekräftas av de intervjuade deltagarna från 

styrgruppen som tycker likadant. 

 

Sammanfattningsvis utgör det som här framkommit den största kritiken mot projektet. 

Styrgrupp och coacher anses från början ha behövt konstruera gemensamma mål och 

coacherna borde enligt en del fått vara med från början för att integrationen skulle ha kunnat 

öka initialt. Styrgruppens breda partnerskap anses inte heller optimalt bara för att alla 

organisationer är företrädda. Istället borde styrgruppen satsa på att knyta till sig företrädare 

med kunskap, intresse och engagemang för verksamheten. Det fanns förutom de redan nämna 

inslagen också andra inslag som väckte viss kritik. Speciellt sådana inslag som man upplevde 

direkt motverkade den metodik som stod i centrum för projektet. Ett sådant inslag utgjordes 

av Jobbstudions medverkan som visserligen ansågs som informativt men som samtidigt, 

enligt en del av de intervjuade, skickade signaler till deltagarna om att det skulle vara mycket 

svårt att lyckas med en perfekt ansökan. 

 

Resultatet kan så här i efterhand tolkas i enlighet med den teoretiska modell som jag tidigare 

skisserat: fackföreningarnas kärnverksamhet (institutionella logik) skiljer sig mycket från den 

verksamhet som man bedriver i Kompetenspoolen. Det finns med andra ord ingen naturligt 

koppling för facket att delta i sådana sammanhang så länge deras fokus ligger på att arbeta för 

anställda medlemmars förbättrade arbetsvillkor. Däremot så överensstämmer uppdraget i 
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styrgruppen bättre med representanternas kärnverksamhet när det gäller de som företrädde det 

offentliga och privata näringslivet, samt arbetsförmedlingen. 

4. Den samhällsekonomiska utvärderingen 
 

Det här avsnittet innehåller en samhällsekonomisk analys av Kompetenspoolen. Analysen 

kompletterar processutvärderingen genom att belysa de samhällsekonomiska effekterna av 

projektet. Detta innebär att analysera om de resurser som investerats i Kompetenspoolen 

använts på ett ekonomiskt effektivt sätt. En samhällsekonomisk analys innebär en, på ett 

strukturerat sätt, genomgång av de ekonomiska effekterna av en investering. Utgångspunkten 

i analysen är att de medel som investerats har en alternativ användning eller alternativt värde 

och det är viktigt att ställa sig frågan om denna alternativa användning hade varit bättre för 

medborgarna i samhället. I syfte att svara på den frågan jämförs utfallet av investeringen med 

vad som hade varit om den inte hade genomförts. En av svårigheterna med denna typ av 

analyser är att mäta de olika effekterna i pengar. Det är ofta förknippat med svårigheter att i 

kronor och ören värdera olika tänkbara scenarion av ett projekt. Därför inkluderas de poster 

som är möjliga, att inom den givna resursramen, kvantifiera i analysen. När det gäller 

Kompetenspoolens samhällsekonomiska kostnader har detta arbete underlättats av att 

kostnaderna är väl dokumenterade. Intäktssidan är något svårare att mäta och bygger på 

antaganden om vad deltagarna kommer att göra efter deras deltagande i projektet samt till 

vissa delar på antaganden om vad deltagarna skulle ha gjort i alternativfallet, det vill säga om 

de inte deltagit i projektet. Dessa antaganden presenteras mer i detalj nedan men först 

presenteras hur en samhällsekonomisk analys går till. 

 

En samhällsekonomisk analys följer en viss turordning. I det första steget identifieras de 

kostnader och intäkter som skall ingå i analysen. Det är också i det här skedet som det 

bestäms vad projektet skall jämföras med, det så kallade alternativfallet. När det gäller 

kostnadssidan så tas inte skatter och transfereringar med i beräkningarna. Förklaring är att 

skatter och transfereringar är en omfördelning av resurser mellan stat/kommun/landsting och 

individer/företag/offentliga institutioner, vilket inte skapar nya ”värden” och ska därför inte 

tas med i en samhällsekonomisk analys. Utgångspunkten är alltså att ta hänsyn till att 

pengarna som investerats i projektet skulle kunna skapa andra värden och den personal och de 

personer som deltagit i Kompetenspoolen kunde ha gjort något annat i stället. Även lokalerna 
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kunde ha använts för andra syften än Kompetenspoolen. På kostnadssidan kommer därför 

hänsyn att tas till produktionsbortfall det vill säga värdet av personalen i deras alternativa 

sysselsättning, värdet av lokalerna i en alternativ användning, förslitning av inventarier och 

varor och tjänster som förbrukats inom ramen för projektet. Intäktssidan domineras av att de 

personer som deltagit i Kompetenspoolen förmodligen förbättrat sina möjligheter på 

arbetsmarknaden. Om de har fått ett arbete kommer markandsvärdet av det arbete de utför i 

anställningen att utgöra den samhällsekonomiska intäkten. Marknadsvärdet av arbete brukar 

mätas av den lön som den anställde får.  

 

Efter identifiering av intäkter och kostnader följer att sätta monetära värden på de olika 

kostnads- och intäktsposterna. De utgångspunkter som gäller för kvantifiering av de 

samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna i analysen av Kompetenspoolen redovisas i 

detalj nedan. För att kunna göra jämförelser av kostnader och intäkter som uppstår vid olika 

tidpunkter måste dessa diskonteras, det vill säga, alla värden räknas om till samma tidpunkt. 

Diskonteringen baseras på en ränta som skall återge hur medborgarna värderar konsumtion i 

dag jämfört med att skjuta upp konsumtionen på framtiden. Om konsumenterna antas värdera 

konsumtion idag framför konsumtion i framtiden utgår man från en positiv 

diskonteringsränta. Högre värden på diskonteringsräntan reflekterar att konsumenterna 

värderar framtida konsumtion lägre vilket visar sig i ett lägre diskonterat värde. Det finns 

olika utgångspunkter i valet av diskonteringsränta varav ett är att utgå från en ränta i närheten 

av gällande referensränta som idag är 1.5 procent.2 I analysen av Kompetenspoolen kommer 

en diskonteringsränta på två procent att användas. För att se hur känsliga resultaten är för 

förändringar i diskonteringsräntan presenteras även resultat baserade på andra nivåer på 

diskonteringsräntan.  

 

Slutligen behövs någon form av beslutskriterium för att avgöra utfallet av investeringen, till 

exempel ett nuvärdestest. Detta genomförs så att nuvärdet (värdet efter att alla poster 

diskonterats) av alla projektets kostnader och intäkter jämförs och om intäkterna överstiger 

kostnaderna så har investeringen eller projektet, i det här fallet Kompetenspoolen, varit ett 

lönsamt projekt ur samhällsekonomisk synvinkel.3  

 
                                                 
2 Referensräntan fastställs av Sveriges Riksbank och den benämndes innan 2002 diskontot. I oktober 2005 är 
gällande referensränta 1.5 procent.  
3 Mer om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar kan läsas i till exempel Sudgen och Williams (1978), 
Mattson (1979, 1988), Dahlberg (1990), Bohm (1985, 1996). 
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Det kan tyckas naturligt att utifrån genomgången ovan ställa frågan vem eller vilka utgör 

samhället? För vem är det vi räknar? Det enkla svaret är att samhället är alla aktörer, privata 

som offentliga, som rör sig inom det geografiska område som vi betecknar som samhället. 

Den samhällsekonomiska analysen utgår från att välfärden för medborgarna i samhället ska 

bli så stor som möjligt. Det vanligaste är att utgå från att samhället är ett land, till exempel 

Sverige, men ett intressant alternativ är definiera samhället som en region, till exempel 

Örnsköldsviks kommun. Analysen blir då av regionalekonomisk karaktär. I det fall analysen 

avgränsas till ett land blir högsta offentliga institution staten, där även primärkommuner och 

landstingskommuner ingår. Däremot blir primärkommunen den högsta offentliga institutionen 

då analysen avgränsas till en primärkommun och då kommer inte stat och landstingskommun 

att ingå i analysen. Det är framförallt vid finansieringen av offentliga investeringar som den 

geografiska avgränsningen kan få konsekvenser för utfallet av analysen. Det som är 

samhällsekonomiskt lönsamt för en primärkommun behöver inte vara lönsamt för hela landet. 

I fallet med Kompetenspoolen har vi valt, i enlighet med beställarens önskemål, att dra den 

geografiska gränsen för analysen vid Örnsköldsviks kommun.4 Ett tydligt exempel på den 

geografiska indelningens betydelse för utfallet är att om en person som deltagit i 

Kompetenspoolen och får arbete bor kvar i Örnsköldsviks kommun så utgör den personen en 

intäkt i den samhällsekonomiska analysen. Men om personen bosätter sig och får en 

anställning utanför Örnsköldsviks kommun utgör denne endast en kostnad och intäkten 

tillfaller den kommun som personen flyttar till. Utgångspunkterna i beräkningarna samt 

resultat och analys av resultat redovisas nedan. 

 

4.1 Utgångspunkter i kvantifiering av samhällsekonomiska 
kostnader och intäkter 
 

I enlighet med beställarens, Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik, önskemål utgör 

Örnsköldsviks kommun den geografiska gränsen för analysen (se ovan). Det är viktigt att 

observera att det är utfallet av projektet Kompetenspoolen som analyseras och inte hela 

Örnsköldsviks arbetsförmedlings verksamhet. De kostnader och intäkter som tas med är 

därmed sådana som utgör alternativkostnader inom ramen för projektet respektive 

                                                 
4 Se till exempel Nordström (2005) eller Holmlund (2003) för illustration av hur samhällsekonomisk analys kan 
falla ut beroende på om hela landet eller en region utgör den geografiska utgångspunkten. I båda fallen står 
utbildningssatsningar på universitetsnivå i fokus.   
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produktionstillskott inom Örnsköldsviks kommun. Projektet finansierades i huvudsak av EU-

medel. Vi har här valt att betrakta detta som resurser inom Kompetenspoolen projektet med en 

alternativ användning varför de inkluderats i analysen. 

 

Tidshorisont 
 

Valet av tidshorisont, det vill säga hur länge effekten av att de individer som har deltagit i 

projektet Kompetenspoolen kvarstår är en viktig faktor för det slutgiltiga resultatet av 

analysen. I vissa samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar av arbetsmarknadsutbildning 

antas inkomstskillnaderna ligga kvar på en konstant nivå fram till pensionsåldern. När man 

talar om inkomstskillnad jämför man alltså med den inkomst som personen som genomgått 

utbildningen skulle ha haft om personen inte genomgått utbildning samt att skillnaden 

kvarstår resten av arbetslivet. I andra studier, betraktas utbildningen som föråldrad efter ett 

par år och därmed avskrivs en del av produktionstillskottet med ett antal procent per år.5  

 

En förutsättning för att få delta i Kompetenspoolen har varit att personen ska vara 

långtidsinskriven hos arbetsförmedlingen, det vill säga varit arbetslös mer än två år. Dessa 

personer hade alltså då de gick med i Kompetenspoolen ingen inkomst av arbete. Att anta att 

deltagarna kommer att få en högre lön till följd av att de deltagit i Kompetenspoolen är utifrån 

detta rimligt. 

 

Huruvida löneskillnaden kommer att bestå fram till pensionsåldern kan vara svårare att med 

säkerhet uttala sig om. Förmodligen skulle en del av personerna få ett arbete även om de inte 

hade deltagit i projektet. Då detta är en begränsad studie, tidsmässigt och kostnadsmässigt, har 

vi valt att endast i begränsad omfattning laborera med tidshorisonten i de senare 

känslighetsanalyserna, och gör i denna studie ett antagande om att inkomstskillnaden kommer 

att bestå fram till pensionsåldern. Pensionsåldern är i dagsläget 65 år och vi gör antagandet att 

personerna i genomsnitt kommer att arbeta fram till dess. Då genomsnittsåldern på deltagarna 

i Kompetenspoolen är cirka 47 år kommer vi således att utgå från en tidshorisont på 18 år med 

start från att deltagarna avslutat sin tid i Kompetenspoolen. 

 

                                                 
5 Axelsson, R. & Löfgren, K-G. (1992). 
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Diskonteringsränta 
 

Valet av diskonteringsränta är, vilket beskrevs ovan, en annan faktor som är av stor betydelse 

för resultatet. I denna studie kommer, om inget annat anges, en real diskonteringsränta på två 

procent att användas (se tidigare diskussion). Diskonteringsräntans betydelse för resultatet 

kommer att kontrolleras i en känslighetsanalys. Alla belopp kommer att diskonteras till år 

2002. Anledningen är att det var vid den tidpunkt som projektet startade och vi tänker oss att 

det är i den tidpunkten som beslutet om alternativ användning av resurserna tas.  

 

Lönetillväxten 
 

I enlighet med tidigare beskrivning motsvaras produktivitetsökningen i en samhällsekonomisk 

analys av personens/personernas eventuella löneökning. En individs löneökning antas spegla 

individens ökade produktivitet, det vill säga tillskottet av varor och tjänster som en individ 

producerar. Vår utgångspunkt i analysen är att bortse från denna produktivitetsökning. Detta 

motiveras av att analysens resultat, givet övriga antaganden, påverkas i positiv riktning vid 

hänsyn till lönetillväxt.  

 

Antagande om deltagarnas alternativa sysselsättning 
 

Som tidigare nämnts utgör den sysselsättning individen skulle ha haft om den inte hade 

deltagit i Kompetenspoolen den alternativa sysselsättningen i den samhällsekonomiska 

analysen. Anledningen till att hänsyn tas till detta är att man i analysen ska beräkna 

produktionsbortfallet under själva projekttiden samt beräkna ett alternativt produktionsvärde 

under individernas resterande arbetsliv. 

 

För en individ som arbetar heltid innan till exempel ett projekt som Kompetenspoolen 

motsvaras produktionsbortfallet av den lön exklusive skatt som individen skulle ha fått om 

individen inte deltagit i projektet. Produktionsbortfallet för en individ som studerar, är 

arbetslös eller föräldraledig brukar antas vara noll. 

 

Som nämndes ovan har det varit en förutsättning för att få delta i Kompetenspoolen att 

personen ska vara långtidsinskriven hos Arbetsförmedlingen. Vi gör därför antagandet att 

deltagarna i alternativfallet skulle vara arbetslösa och att produktionsbortfallet under 
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projekttiden således är noll samt att det alternativa produktionsvärdet under de i genomsnitt 

18 återstående åren av deltagarnas arbetsliv också är noll. I känslighetsanalyserna kommer vi 

att kontrollera för alternativa produktionsvärden. 

 

Antagande om deltagarnas framtida sysselsättning 
 

I projektdokumentationen kan vi utläsa deltagarnas situation på arbetsmarknaden vid 

tidpunkten för projektets slut, det vill säga i början av september 2005. Vi har delat upp 

utfallet avseende sysselsättning efter projekttiden för projektets deltagare i de kategorier som 

redovisas i tabell 1. Ett mål som formulerats i projektet är att 74 procent av deltagarna ska få 

ett varaktigt arbete och att fyra procent ska starta eget företag efter att de har skrivits ut från 

projektet. Av tabell 1 kan utläsas att i dagsläget har 83 personer någon form av arbete vilket 

motsvarar 74.1 procent. I kategorin anställda med stöd ingår sex personer som har praktikplats 

och det kan vara tveksamt om detta skall räknas som varaktigt arbete. Om dessa personer 

räknas bort från antalet med anställning har målet nåtts för 68.6 procent av deltagarna. En 

person har startat eget företag.6 Notera att indelningen av kategorierna i tabell 1 i första hand 

inte utgår från olika typer av anställning utan hur finansieringsformen ser ut. 

 

 I analysen gör vi ett antagande om att de personer som fått ett arbete utan stöd har en 

ingångslön som motsvarar den genomsnittslön som personerna med stöd har inklusive stödet, 

vilket är 16 022 kronor per månad. Notera att deras lön i analysen betraktas som utan stöd. 

 

Tabell 1. Kategorier för sysselsättning efter projekttiden. 

Kategori Antal personer 

Erhållit arbete utan stöd 20 

Erhållit arbete med stöd 59 

Sjukskrivna, studerande eller barnlediga 4, 2, respektive 1 

Flyttat från Örnsköldsviks kommun7 5 

Övriga utan anställning 21 

Totalt 112 

                                                 
6 De uppgifter och resultat som presenteras i den samhällsekonomiska delen av utvärderingen är baserade på 
uppgifter från Arbetsförmedlingen i Örnsköldsviks kommun som var oss tillhanda den 12 september 2005. 
Förändringar kan naturligtvis ha skett därefter.  
7 Av de fem personer som flyttat från Örnsköldsviks kommun har fyra fått anställning. 
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För de flesta deltagare som har fått arbete med stöd finns inkomstuppgift. För de deltagare där 

detta saknas har vi antagit att de har en ingångslön som motsvarar genomsnittslönen för 

personerna som fått arbete med stöd, vilket är 5 891 kronor per månad. Genomsnittligt antal 

år som bidrag utgår är 1.6 år och vi har i analysen valt att anta att dessa personer har stödet i 

två år. Därefter det antar vi att de fram till pensionen kommer att ha ett osubventionerat arbete 

och tilldelar dem efter två år en lön på 16 022 kronor per månad. I kategorin anställda med 

stöd ingår, som nämndes ovan, sex personer som praktiserar hos en arbetsgivare. Deras 

framtida sysselsättning är svår att bestämma men vi har att behandla dem som övriga personer 

i denna kategori, de betraktas alltså som anställda med stöd. Detta motiveras av uppgifter från 

Arbetsförmedling i Örnsköldsvik som säger att det är högst sannolikt att praktikplatserna 

kommer att övergå till någon form av anställning.8 

 

För de personer som är sjukskrivna, studerande eller är barnlediga har vi antagit att deras 

inkomst fram till pensionen är noll. Det är dock högst troligt att en person som till exempel 

studerar kommer att få ett arbete efter sina studier. På grund av att vi inte vet vilken typ av 

utbildning som individerna går samt att osäkerhet kring framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden har vi valt att sätta deras framtida inkomst till noll. Skulle personen få ett 

arbete påverkas analysens resultat positivt. 

 

En individ som har flyttat från kommunen kommer inte att generera några intäkter till 

Örnsköldsviks kommun i form av produktionstillskott varför dessa personer endast har 

genererat en kostnad för kommunen. Eventuella intäkter till följd av arbete tillfaller den 

kommun till vilken de har flyttat. Det är fem personer som inte längre bor kvar i Örnsköldsvik 

och fyra av dessa har fått arbete.  

 

I materialet som berör deltagarna i Kompetenspoolen finns en grupp av individer som ännu 

inte har fått något arbete, vare sig med eller utan stöd. Här rör det sig till exempel om 

personer där arbetsförmedlingen har startat en ny planering, personer som söker praktik eller 

personer som är utskrivna till en annan myndighet. Dessa personer ingår i kategorin ”Övriga 

utan anställning”. Då det i dessa fall råder stor osäkerhet om deras framtida sysselsättning har 

vi också här valt att anta att deras framtida inkomst är noll. 

                                                 
8 Praktikplatserna finansieras helt eller delvis av Försäkringskassan. 
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För övrigt har vi i analysen valt att bortse från eventuella sjukskrivningar, framtida 

arbetslöshet för dem som i dagsläget har sysselsättning och dödsfall. Arbetslöshet, dödsfall, 

sjukskrivningar och föräldraledighet förkortar den produktiva tiden men är näst intill omöjliga 

att bestämma i en analys av detta slag och därför har vi alltså valt att bortse från dessa 

faktorer. Ett alternativt angreppssätt hade varit att utgå från genomsnittsvärden för hela 

befolkningen. 

 

Sammanfattning utgångspunkter 
 

Följande utgångspunkter används i analysen; 

 

• tidshorisonten antas vara 18 år, 

• diskonteringsräntan är två procent, 

• bortser från produktivitetsökning (löneökning), 

• produktionsbortfallet under projekttiden antas vara noll, 

• det alternativa produktionsvärdet är noll, 

• alla som deltagit i Kompetenspoolen startar sitt eventuella arbete den 1 september 

2005. 

• personer som efter projektets avslutats har ett arbete utan stöd kommer att behålla 

detta arbete fram till pensionen, 

• för personer som efter projektets avslutats har ett arbete med lönesubvention antas att 

subventionen betalas ut till arbetsgivaren i två år, efter detta uppbär dessa individer 

samma lön som de med arbete utan lönesubvention, 

• personer som efter projektets avslutats är sjukskrivna, föräldralediga eller studerar 

antas ha en inkomst på noll kronor, 

• bortser från arbetslöshet, föräldraledighet, sjukskrivningar och dödsfall. 
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4.2 Samhällsekonomisk analys av Kompetenspoolen för 
Örnsköldsviks kommun 
 

Nedan följer ett avsnitt med en redovisning av de kostnader och intäkter som ingår i den 

samhällsekonomiska analysen. Resultaten utifrån de tidigare definierade antagandena och 

utgångspunkterna kommer sedan att redovisas och slutligen redovisas de känslighetsanalyser 

som utförts. De ekvationer som använts i beräkningarna i den samhällsekonomiska analysen 

redovisas i Appendix. 

Samhällsekonomiska kostnader 
 

I föreliggande analys skiljer sig de samhällsekonomiska kostnaderna inte från de faktiska 

kostnaderna. I vissa fall är det brukligt att exkludera lokalkostnader från de 

samhällsekonomiska kostnaderna med motiveringen att lokalkostnader är en kostnad som 

skulle ha uppkommit även om inte projektet hade genomförts. I följande analys har vi antagit 

att lokalerna i alternativfallet inte skulle stå tomma utan utnyttjas av annan verksamhet som 

fullt ut skulle finansiera kostnaderna för lokalerna.  

 

I analysen har vi bortsett från projektets eventuella startkostnader, det vill säga kostnader som 

uppstod innan projektet startade. Det kan till exempel röra sig om kostnader förknippade med 

projektansökan. Dessa kostnader är i sammanhanget förmodligen små varför de sannolikt inte 

skulle påverka riktningen på resultatet. De kostnader som är förknippade med själva projektet 

uppkommer under de fem kalenderår som det treåriga projektet pågår och kan delas upp i 

övriga kostnader, lokaler, egen personal, deltagarersättningar samt externa tjänster. I tabell 2 

redovisas kostnaderna för respektive år. Det första året omfattar kostnader som kan hänföras 

till perioden 2002-08-31 – 2002-12-31. De därpå följande två åren omfattar hela 2003 

respektive 2004 och det sista året omfattar kostnader som kan hänföras till perioden 2005-01-

01 – 2005-06-31. Övriga kostnader utgörs till exempel av telefon och kopiering. Externa 

tjänster är till exempel konsulter som anlitats inom ramen för projektet. Totala 

projektkostnaderna innan diskontering uppgår till 27 282 337 kronor, vilket också motsvarar 

de samhällsekonomiska kostnaderna för projektet. Kostnaderna uppkommer vid olika 

tidpunkter varför dessa måste diskonteras till starttidpunkten för projektet, år 2002, för att få 

jämförbarhet. Vid en diskonteringsränta på två procent motsvaras totala kostnaderna av 

25 969 622 kronor. Projektet har omfattat 112 deltagare vilket medför att kostnaderna per 

deltagare blir 231 872 kronor. Vid en lägre diskonteringsränta (en procent) blir de 
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diskonterade kostnaderna högre, 26 613 221 kronor och per deltagare blir kostnaderna 

237 618 kronor. Vid en diskonteringsränta på fyra procent blir motsvarande värden 

24 754 075 kronor samt 221 019 kronor per deltagare. 

 

Tabell 2. Redovisning av kostnader för respektive år  

(i kronor, ej diskonterade värden). 

 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 

Övriga kostnader 69 737 118 759 365 553 350 948 

Lokalkostnader 91 000 218 400 345 800 

Kostnader för egen personal 418 604 1 540 737 1 789 156 1 060 798 

Deltagarersättningar 1 591 598 9 402 262 6 995 452 2 501 814 

Externa tjänster 123 220 110 400 8 900 179 200 

Totalt 2 294 158 11 172 158 9 377 461 4 438 561 

 

Samhällsekonomiska intäkter 
 

De samhällsekonomiska intäkter som kommer att beaktas i analysen är värdet av den ökning 

av produktion som individerna som deltagit i projektet Kompetenspoolen bidrar till. Denna 

produktionsökning approximeras via individernas löner, det vill säga marknadens värdering 

av deras arbete. Den lön individerna får till följd av att de deltagit i Kompetenspoolen jämförs 

med den lön de skulle ha fått om de inte deltagit i Kompetenspoolen. Lönen som individerna 

får då de genomgått Kompetenspoolen motsvarar alltså en intäkt i analysen, medan lönen de 

skulle ha fått i alternativfallet motsvarar en kostnad. Produktionsökningen motsvaras alltså av 

skillnaden mellan dessa intäkter och kostnader. 

 

För att beräkna produktionsökningen måste vi fastställa de löner som de respektive 

sysselsättningarna motsvarar. I enlighet med tidigare beskrivning har vi för de deltagare som 

fått anställning med stöd löneuppgifter för merparten. I de fall löneuppgifter saknas har vi 

tilldelat dessa personer en lön som motsvarar genomsnittslönen exklusive bidragsdelen, vilket 

är 5 891 kronor per månad. I analysen räknar vi med att bidraget utgår i två år och efter detta 

får individerna en lön som motsvarar lönen utan bidragsdelen. Deltagare som har fått en 

anställning utan stöd har vi approximerat lönen till den genomsnittliga lön deltagare med stöd 

får inklusive bidragsdelen. Detta motsvarar en lön på 16 022 kronor per månad.  
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Vi har nu fastställt de löner med vilka vi kommer att approximera produktionsökningen som 

deltagarna efter att de deltagit i projektet Kompetenspoolen. 

 

Från denna produktionsökning ska vi dra den produktion individerna hade utfört i 

alternativfallet. Som tidigare nämnts har vi antagit att deltagarna i alternativfallet skulle ha 

varit arbetslösa, vilket betyder att individerna inte skulle ha utfört någon produktion i 

alternativfallet. 

4.3 Resultat 
 

Resultaten för den samhällsekonomiska värderingen av projektet Kompetenspoolen med 

Örnsköldsviks kommun som geografiskt område redovisas i tabell 3. Resultaten redovisas för 

projektet som helhet och per deltagare. I tabellen redovisas också hur känsliga resultaten är 

för olika diskonteringsräntor. I första kolumnen visas resultatet för en analys där 

utgångspunkten är att deltagarna inte hade något produktionsvärde i alternativfallet medan 

den andra kolumnen redovisar resultaten under antaganden om att deltagarna i alternativfallet 

har ett produktionsvärde. Detta betyder att vi antagit att deltagarna i Kompetenspoolen, trots 

att de inte deltagit i projektet, skulle ha fått ett arbete. I denna analys har vi i alternativfallet 

gjort samma antagande avseende personernas framtida löner, skillnaden ligger i att vi antagit 

att det skulle ta dessa personer längre tid (2 år och 4 månader) att få fotfäste på 

arbetsmarknaden i det fall de inte genomgått projektet Kompetenspoolen. 

 

Tabell 3. Resultat, samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning (i kronor). 

Diskonteringsränta 

(procent) 

Inget alternativt produktionsvärde Alternativt produktionsvärde 

 Totalt Per deltagare Totalt Per deltagare 

1 301 677 668 2 693 551 20 613 221 186 016

2 261 741 887 2 336 981 18 658 881 166 597

3 227 742 725 2 033 417 16 658 154 148 734

4 198 696 097 1 774 072 14 816 788 132 293
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Oavsett vilket värde inom intervallet en till fyra procent som diskonteringsräntan sätts till är 

Kompetenspoolen ett samhällsekonomiskt motiverat projekt. De till år 2002 diskonterade 

intäkterna överstiger de diskonterade kostnaderna. Notera att resultaten inte bör tolkas i 

absoluta tal eftersom det är riktningen på resultaten som är intressant. Det är dock en noterbar 

skillnad i utfallet beroende på antagandet om personernas alternativa produktionsvärde. Men 

utfallet är i båda fallen positivt. 

 

Figur 1. Samhällsekonomiskt resultat i SEK givet det antal år efter projektets slut som 
deltagarna är kvar i sin nuvarande anställning. 
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Utifrån att det positiva samhällsekonomiska resultatet bygger på vissa antaganden om hur 

många som har anställning och hur länge de kommer att behålla denna är det rimligt att testa 

resultatet för dessa antaganden. I figur 1 visas resultatet för två alternativa beräkningar, i 

första fallet visas i hur många år personerna måste behålla sin anställning för att uppnå ett 

positivt samhällsekonomiskt resultat för projektet givet att alla behåller sina anställningar för 

olika tidpunkter fram till pensionsåldern. I andra fallet utgår vi från att en del av personerna 

återgår till arbetslöshet. I båda fallen utgår vi från en diskonteringsränta på två procent. Den 

streckade linjen i figur 1 visar att om de 79 personer som idag har arbete finns kvar i sina 

anställningar mer än 2.5 år efter att projektet Kompetenspoolen är avslutat är projektet 

samhällsekonomiskt motiverat. Det är inte vårt uppdrag att sia om huruvida antagandet att alla 
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behåller sina anställningar är rimligt eller inte, det beror säkert bland annat på personens 

tidigare bakgrund i kombination med arbetsmarknadsläget för den bransch inom vilken 

personen fått anställning. Ett rimligt alternativ kan dock vara att utgå från att de personer som 

idag har en anställning utan stöd har något bättre chanser att hålla sig kvar på 

arbetsmarknaden än personerna med stöd. Resultaten har därför räknats om utifrån ett 

antagande om att de 20 personer som idag har en anställning utan stöd fortsätter att ha det 

medan de 59 personerna med anställning med stöd blir arbetslösa efter 1.5 år, det vill säga i 

princip efter att anställningsstödet upphör. Den heldragna linjen i figur 1 visar resultatet 

korrigerat för detta antagande. Det är intressant att notera att det krävs en relativt kort 

anställningstid för de 20 personerna för att projektet skall vara samhällsekonomiskt lönsamt. 

Det tar ungefär två år till jämfört med den ursprungliga analysen innan projektet visar ett 

positivt samhällsekonomiskt resultat.  

5. Slutsatser 
 

Kompetenspoolen är ett projekt som syftar till att förstärka långtidsinskrivnas situation på 

arbetsmarknaden. Initiativtagare till projektet är Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. Projektet 

startade i augusti 2002 och har pågått i tre år. Inom ramen för projektet har 

Arbetsförmedlingen arbetat med coacher som personligt stöd till deltagarna i projektet och en 

styrgrupp bestående av representanter från primärkommunen, fackföreningar och det lokala 

näringslivet. I projektet har arbetssättet varit lösningsfokuserat och målet har varit att 74 

procent av de 112 deltagarna ska ha fått ett varaktigt arbete efter deltagandet i projektet samt 

att fyra procent ska ha startat eget företag. Denna utvärdering består av två delar, en 

processorienterad och en samhällsekonomiskt orienterad del. Örnsköldsviks kommun utgör 

den geografiska gränsen för den samhällsekonomiska analysen.  

 

Processutvärderingen bestod av tre olika perspektiv på Kompetenspoolens verksamhet. Det 

första perspektivet handlade om konsekvenserna av det lösningsfokuserade arbetssättet. Det 

lösningsfokuserade arbetssättet kan delas in dels i ett förhållningssätt dels en metod. 

Resultatet visar att alla deltagare är mycket nöjda med framför allt coachernas förhållningssätt 

till dem. Jämfört med vad de varit vana vid i sina tidigare kontakter med arbetsförmedlingen 

anser alla deltagare att man nu blivit bemötta med respekt som människa. Analytiskt kan man 

se på detta som att arbetsförmedlingens traditionella välfärdsbyråkratiska verksamhet 
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klientiserat människor som tagit kontakt med dem. Klientiseringsprocessen går ut på att en 

kvalificeringsprocedur där människan måste uppfylla vissa kriterier för att få rätt till stöd och 

hjälp. Kompetenspoolens verksamhet har i jämförelse med detta gått ut på att se till den hela 

människans möjligheter och resurser. Detta har i sin tur skapat deltagarnas upplevelser av att 

ha blivit bemötta med respekt som individer. Coachernas roll i denna process är viktig. Deras 

kompetens och erfarenhet samt människosyn är viktiga för att förhållningssättet skall lyckas. 

Ur deras synvinkel menar man att man oavsett dessa egenskaper inte kan lyckas utan att 

arbeta i väl sammansvetsade team samt med tillgång till kontinuerlig extern handledning. 

Metoden som sådan består av en mängd olika frågor som ställs till deltagarna. Dessa skall ses 

som hjälpmedel för att gradera och värdera var deltagarna står i processen. Även om 

deltagarna varit kritiska mot vissa frågor är dessa frågor ändå ett viktigt stöd för coachernas 

förhållningssätt och ett stöd för individerna i deras utveckling: metoden stöder 

förhållningssätet och vice versa. Jämfört med traditionellt arbetsförmedlingens arbete måste 

man avslutningsvis säga att ett lösningsfokuserat arbetssätt ger flera vinster såväl för coacher 

som för deltagare. Arbetsförmedlingens arbete blir mer professionaliserat, deltagarna upplever 

att de blir bemötta med respekt och resultatet av detta blir att deltagarna faktiskt får hjälp av 

arbetsförmedlingen: hjälp med att utveckla resurser som kan öka deras chanser att få arbete. 

 

Den andra delen av processutvärderingen handlade om att belysa Kompetenspoolen i ett 

organisatoriskt sammanhang. Här vävs styrgruppen och ledningen av projektet in i 

verksamheten. Styrgruppens sammansättning har enligt analysen inte varit optimal. Istället för 

att söka en så bred anslutning som möjligt borde man ha strävat efter att knyta till sig 

specifika personer med ett stort engagemang och kunskap om området. Detta hindrar inte att 

man ändå försöker få med deltagare såväl från näringsliv som fackföreningar. Kunskap, 

engagemang och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är hörnstenarna för ökad 

integration. Den vertikala integrationen skulle också ha ökat om coacherna givits tillfälle att 

delta från början i styrgruppens arbete.  

 
Avslutningsvis kan man säga att Kompetenspoolens verksamhet inte möter några strukturella 

hinder på den lokala nivån. De hinder som verkar finnas för att i högre grad få ut deltagare på 

arbetsmarknaden knyts av de intervjuade till nationella regelverk såväl inom 

arbetsmarknadspolitik, näringslivspolitik, socialförsäkring samt arbetsförmedlingens 

nationella styrning.  
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Den samhällsekonomiska utvärderingen ger en bild av de ekonomiska effekterna av projektet, 

det vill säga om resurserna som använts har använts på ett effektivt sätt. I analysen har hänsyn 

tagits till både intäkts- och kostnadssidan. De samhällsekonomiska kostnaderna utgörs i denna 

analys av de faktiska kostnaderna. Deltagarnas sysselsättning efter projektet är central vid 

kvantifieringen av intäktssidan. Här har vi utgått ifrån olika scenarion om hur många av 

deltagarna som kommer att behålla sin nuvarande anställning. Det är i dagsläget cirka 70 

procent som har någon form av anställning inom privat eller offentlig sektor i Örnsköldsviks 

kommun. Deltagarna har i genomsnitt 18 år kvar till pensionen. I beräkningarna studeras 

effekterna av olika scenarion avseende hur länge deltagarna behåller sina anställningar. 

Utfallen kontrolleras också för olika nivåer på diskonteringsräntan. 

 

Resultaten visar att Kompetenspoolen är ett samhällsekonomiskt motiverat projekt, de 

samhällsekonomiska intäkterna är klart större än de samhällsekonomiska kostnaderna. Det är 

viktigt att notera att resultaten ska tolkas i termer av riktning och inte i absoluta belopp. 

Utfallet är stabilt för alternativa specifikationer på tidshorisont, alternativt produktionsvärde 

och diskonteringsräntan givet de antagen som gjorts. De antaganden som gjorts om framtida 

sysselsättning tycks rimliga utifrån givna resurser för utvärderingen och den information vi 

haft om deltagarna i Kompetenspoolen men det är klart att antaganden kan vara förenade med 

viss osäkerhet. I en samhällsekonomiskanalys ska alla kostnader och intäkter förknippade 

med projektet beaktas även de som inte direkt kan mätas i monetära termer. Ett exempel på en 

sådan post är värdet av deltagarnas ökade självkänsla, vilket vi inte tagit hänsyn till i vår 

analys av Kompetenspoolen. Vidare är det så att den samhällsekonomiska analysen i 

utvärderingen fokuserar på projektet Kompetenspoolen och vi har egentligen ingen 

referenspunkt inom Arbetsförmedlingens övriga verksamhet att jämföra med. Projektet är 

finansierat med EU-medel och har alltså inte belastat Arbetsförmedlingens ordinarie budget. 

Det vore därför intressant att analysera ett liknande projekt inom ramen för den ordinarie 

verksamheten och jämföra Kompetenspoolen med detta. Detta skulle ge möjlighet att besvara 

frågan om utfallet för deltagarna kan tillskrivas projektet ”Kompetenspoolen” eller om utfallet 

blivit detsamma inom ramen för ordinarie verksamhet hos Arbetsförmedlingen. 
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Appendix 
 

För att projektet ska vara lönsam skall det diskonterade värdet av den samhällsekonomiska 

intäkten vara större än värdet av de diskonterade kostnaderna. Nedan beskrivs grunden för de 

beräkningar som använts i analysen givet de antaganden och utgångspunkter som redovisats 

tidigare. 

 
Intäkterna beräknas enligt följande; 
 

(1) ∑
=

18

1t
n*Yt*(1+i) -t 

 
Kostnaderna beräknas enligt följande; 
 

(2) ∑
=

18

1t
n*Zt*(1+i) –t + SK*(1+i) –t + K*(1+i) –t  

Kostnadsintäktsanalysen beräknas enligt följande; 
 

(3) ∑
=

18

1t
(n*(Yt-Zt)*(1+i) –t) – (SK*(1+i) –t + K*(1+i) –t) 

 
där; 
 
n = antal deltagare 
Y= samhällsekonomisk intäkt i utredningsalternativet för år t (= Wt*(1+∈)) där  
Wt = lönen och ∈ = lönebikostnader 
Zt = samhällsekonomisk intäkt i alternativfallet för år t (= Wt*(1+∈)) 
SK = startkostnader 
K= rörliga kostnader 
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