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Sammanfattning 

 

Denna uppsats är en kvalitativ programteoretisk utvärderingsstudie av Viva 

resurs, ett lokalt arbetsmarknadspolitiskt program i Umeå kommun. Studien 

undersöker hur fyra arbetsledare inom verksamheten arbetar med klienter och de 

problem och utmaningar de ställs inför i sin yrkesroll. Området 

arbetsrehabilitering har aktualiserats eftersom det under de senaste åren har skett 

förändringar på den arbetsmarknadspolitiska arenan. Som en konsekvens av detta 

ska människor som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden nu arbetsprövas. 

Detta ställer i sin tur nya krav på kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 

vilket i sin tur förändrar socialarbetarens roll inom dessa program.  

 

Denna studie visar att arbetsledarna har en positiv människosyn gentemot de 

arbetssökande och att de arbetar med att stärka positiva mekanismer hos individen 

i enlighet med KASAM. Arbetsledarna lyfter fram utslussning och intern- och 

extern samordning som potentiella utvecklingsområden för verksamheten. Studien 

kommer fram till att arbetsledare inom Viva resurs identifierar att 

samordningsproblematiken leder till att vissa människor efter sin tid inom 

verksamheten slussas vidare runt i systemet utan att komma närmare 

arbetsmarknaden och att många av dessa regregerar i arbetsförmåga. Slutligen 

utmynnar studien i slutsatsen att arbetslinjens nuvarande utformning inte står i 

samklang med de vårdande principer som kännetecknar det sociala arbetet med 

klienterna. 
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Inledning 
  

Bakgrund 
De senaste 10 åren har förändringar skett på den arbetsmarknadspolitiska arenan. Förutom 

den sänkta inkomstskatten på lönearbete som genomfördes efter valet 2006 har även vissa 

förändringar av sjukförsäkringssystemet gjorts. Den kanske mest omdebatterade delen i denna 

utfasning har varit det så kallade “taket i sjukförsäkringen” som kortfattat innebär att en 

person som omfattats av sjukförsäkringen måste prövas mot arbetsmarknaden igen efter 364 

dagars sjukskrivning (Förändringar i sjukförsäkringen, 2008). 

 

I samband med implementeringen av dessa reformer menade kritiker att många som tidigare 

varit del av sjukförsäkringssystemet på nytt skulle komma att prövas mot arbetsmarknaden. 

Detta skulle i sin tur ställa nya krav på både statliga och kommunala arbetsmarknadspolitiska 

åtgärdssystem eftersom det kunde antas att fler personer som stod längre ifrån 

arbetsmarknaden nu skulle komma att slussas in i de olika arbetsmarknadspolitiska 

verksamheterna (Förändringar i sjukförsäkringen, 2008).  

 

Den drivande idén i denna förändring av trygghetssystemen och de arbetsmarknadspolitiska 

programmen är den så kallade arbetslinjen, vilken syftar till att i första hand föra arbetslösa 

människor närmare arbetsmarknaden istället för att stödja gruppen med åtgärder i form av 

olika bidrag. Det är i ljuset av den förändrade situationen i de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärdssystemen som vi valt att undersöka hur ett lokalt arbetsmarknadspolitiskt program i 

Umeå hanterar arbetet med sina klienter. Många människor inom Viva resurs är fysiskt, 

socialt och psykiskt sköra och dessa har ofta en begränsad kontroll över sin situation då de på 

olika sätt och av olika anledningar är fast inom arbetsmarknadspolitiska program. 

Förhoppningsvis kan vår uppsats leda till en djupare förståelse för dessa människor och deras 

situation. 

 

Verksamheten Viva resurs 
Vi har valt att avgränsa oss till hur arbetsledare inom den kommunala verksamheten Viva 

resurs arbetar med klienter och beskriver sin egen verksamhet. Bakgrunden till denna 

avgränsning är att Viva resurs är en del av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 

har ett nära samarbete med närliggande myndigheter, bland annat arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten och försäkringskassan.  

 

Till Viva resurs kommer individer vilka av en eller annan anledning ansetts stå långt ifrån 

arbetsmarknaden. Klientgruppen innefattar allt ifrån individer med alkohol- och 

drogproblematik, ett kriminellt förflutet, sociala svårigheter och olika fysiska och 

psykologiska funktionsnedsättningar till individer som i spåren av samhällsutvecklingen helt 

enkelt inte har lyckats få ett jobb och därmed placerats inom verksamheten via 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  
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Det huvudsakliga målet för Viva resurs är att stärka den enskilde individen och att utveckla 

dennes kompetens för att den snabbare ska närma sig den ordinarie arbetsmarknaden, 

alternativt gå vidare till en kompetenshöjande utbildning för att därefter slussas ut på 

arbetsmarknaden (Umeå kommun, 2010). 

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av programteori som ett utvärderingsverktyg. Med 

program avses alla typer av målinriktade verksamheter och interventioner. Teorin är de 

samlade idéerna rörande hur programmet är tänkt att verka. Programteorin syftar alltså till att 

synliggöra hur en given verksamhet rent teoretiskt fungerar som organisation. För att 

begripliggöra den undersökta verksamhetens många delar sorteras de från målsättningar till 

utfall i flödesscheman, så kallade programteoretiska modeller. Utformandet av en 

programteoretisk modell är i sig inte en utvärdering av ett program utan snarare ett enskilt 

verktyg i en utvärderingsprocess. Modellerna blir alltså först intressanta när de ställs i relation 

till varandra eller prövas mot empiri (Lander, 2006). 

 

Som ett led i studiens utvärderingsprocess har vi valt att utforma en programteoretisk modell 

baserat på den information som finns i Viva resurs verksamhetsberättelse 2012 därefter spegla 

den mot en programteoretisk modell baserat på det data som framkommit i kvalitativa 

intervjuer med arbetsledare på Viva resurs.  

 

Betydelse för fältet 
Arbetsledare inom Viva resurs möter en stor och varierad klientgrupp och i arbetet med de 

arbetssökande kommer de i kontakt med och måste förhålla sig till flera olika 

arbetsmarknadspolitiska aktörer. Inom ramarna för sitt arbete har arbetsledarna en närmast 

unik insikt i hur svensk arbetsmarknadspolitik fungerar, eftersom de på daglig basis måste 

förhålla sig till arbetsmarknadspolitik i både ett mikroperspektiv gentemot den egna 

verksamheten och dess klientgrupp samt ett makroperspektiv gentemot främst socialtjänsten, 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. I sitt arbete får arbetsledarna följa de 

arbetssökande inom verksamheten från inslussning till utslussning och i denna process får de 

insyn i en bred variation av klientorienterad problematik. 

 

Denna studie bidrar till fältet genom att den skapar förutsättningar för läsaren att fördjupa sin 

kunskap om mekaniken bakom de strukturer som skapas av arbetsmarknadspolitiken och hur 

dessa strukturer i både positiv och negativ bemärkelse påverkar klientgruppen inom Viva 

resurs och liknande verksamheter. Vidare bidrar den genom att belysa dessa människors 

situation och den problematik och de utmaningar de ställs inför på den 

arbetsmarknadspolitiska arenan. 



 

3 
 

 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Viva resurs verksamhetsmål som de är 

formulerade i Viva resurs verksamhetsberättelse 2012, samt hur dessa målsättningar omsätts i 

praktiken av arbetsledare inom verksamheten. Vidare vill vi belysa hur verksamheten arbetar 

med de arbetssökande samt hur detta arbete ur deras perspektiv skulle kunna utvecklas. I 

relation till detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur arbetar arbetsledarna och verksamheten för att stärka klienterna? 

 Vilka problem- och utvecklingsområden identifierar arbetsledarna i sitt arbete? 

 Hur anser arbetsledarna att man kan förbättra verksamheten? 

 

Avgränsningar och begreppsdefinitioner 
I denna uppsats har vi valt att enbart intervjua fyra arbetsledare inom Viva resurs. 

Anledningen till att endast dessa fyra arbetsledare intervjuats är främst en fråga om tid. Att 

intervjua alla arbetsledare och kvalitativt koda detta material skulle kräva mer tid än vad 

uppsatsarbetet tillåter vilket i sin tur skulle äventyra materialets kvalitet. Nedan följer 

definitioner av begrepp som förekommer i uppsatsen. Syftet är att underlätta för läsaren att nå 

en generell förståelse vad vi avser när vi använder följande begrepp: 

 

Arbetsledare - Med arbetsledare menas enbart de arbetsledare som deltagit som 

intervjupersoner i denna studie. När det i denna uppsats refereras till “alla arbetsledare” 

innebär det således inte alla arbetsledare på Viva resurs utan enbart de som intervjuats.  

 

Arbetssökande - Med arbetssökande menas i denna uppsats alla individer som av olika 

anledningar är inskrivna i verksamheten Viva resurs. Viva resurs ordinarie anställda ingår 

således inte i definitionen arbetssökande. 

 

Positiva mekanismer - Positiva mekanismer är ett programteoretiskt inspirerat begrepp vilket 

avser de funktioner genom vilka en verksamhet arbetar i det praktiska klientnära arbetet. 

 

Metod och tillvägagångssätt 
 

Val av metod 
När man arbetar med analys av arbetsmarknadsprogram finns det många olika variabler att ta 

hänsyn till. Vad är syftet med åtgärden? Vad tänker man sig att åtgärden ska leda till? Hur ser 

inflödet och utflödet ut i verksamheten? Hur arbetar man inom åtgärden och varför gör man 

det? Vilka sekundära effekter på individ och samhälle kan åtgärden leda till? Dessa frågor är 

komplicerade, går ofta in i varandra och är svåra att få grepp om utan en strukturerad 

översikt, vilket är anledningen till att vi i denna uppsats använder en programteoretisk analys 

för att studera Viva resurs verksamhetsplan. 
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En av de stora fördelarna med att integrera denna metod i vårt arbete är att vi har tillåtits 

använda en programteoretisk modell som diskussionsunderlag under intervjuer med anställda 

inom Viva resurs. Arbetsledarna fick därigenom en chans att utveckla hur de själva ser på 

verksamhetens funktioner och utfall i förhållande till de modeller vi tagit fram.  

 

För att analysera vår empiriska data har vi valt en Grounded Theory-inspirerad ansats. 

Grounded Theory används som analysverktyg eftersom metoden är känd för att inte basera 

sig på tidigare forskning, utan stället hålla analysen empirinära och därigenom vara 

teorigenererande (Bryman, 2011). Vi valt att använda denna metod eftersom den erbjuder ett 

nödvändigt dynamiskt förhållningssätt där uppsatsens syfte och frågeställningar kan komma 

att förändras i takt med att ny data insamlas.  

 

Tillvägagångssätt 
Som ett första steg i denna uppsats skapades Programteoretisk modell 1 utifrån Viva resurs 

verksamhetsberättelse. Efter detta kontaktades Viva resurs enhetschef i syfte att få 

godkännande för att bedriva studien. I nästa steg tillfrågades de tilltänkta intervjupersonerna 

löpande om de kunde tänka sig att delta i studien. Samtliga kontakter med intervjupersonerna 

skedde under arbetstid inom verksamheten. Själva intervjuerna har styrts av en 

semistrukturerad intervjuguide (Se bilaga 2) indelad i ett antal teman kopplade till uppsatsens 

originalfrågeställningar. Frågorna i intervjuguiden baserades på Programteoretisk modell 1. 

 

Själva intervjuerna genomfördes i verksamhetens lokaler under arbetstid och pågick under ca: 

1 timma vardera. Innan intervjuerna genomfördes skickades intervjuguiden till berörda 

arbetsledare för att ge dem möjlighet att sätta sig in i frågematerialet och strukturera sina 

tankar och svar på förhand. Vidare ville vi också vara så öppna och tydliga som möjligt med 

vilken typ av frågor som kunde komma att beröras under själva intervjuerna eftersom vi 

ansåg att vi genom att ”köra med så öppna kort som möjligt” minimerar risken att någon part 

ska känna sig obekväm eller kritiskt granskad av samtalsledarna.  

 

Under själva intervjuprocessen delades intervjufrågorna upp mellan intervjuledarna på ett 

semistrukturerat sätt, vilket resulterade i att båda ledarna ställde ca: 50 % av frågorna vardera. 

Vilken ledare som ställde en specifik fråga varierade mellan intervjuerna och om den ena 

ledaren tappade bort sig i intervjuguiden kunde den andra ledaren ta över nästa fråga, för att 

göra att själva intervjun fick ett bättre flyt. Under samtliga intervjuer har vi varit 

uppmärksamma på både intervjupersonernas tonläge och kroppsspråk samt deras faktiska 

uttalanden för att försäkra oss om att de har förstått de frågor vi ställt. I de fall 

intervjupersonerna själva inte förstått en fråga har vi förtydligat frågan för dem. Detta var 

dock väldigt ovanligt.  

 

Genom alla intervjuer kompletterade intervjuledarna varandra och hjälptes åt att ställa 

följdfrågor när sådana ansågs vara nödvändiga att ställa. Alla intervjuer spelades in med hjälp 

av diktafon, med intervjupersonernas godkännande. Under samtliga intervjuer upplevdes 

stämningen som god och samtalsklimatet öppet. 
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Delar av materialet har under arbetets gång stämts av gentemot berörda arbetsledare i syfte att 

garantera att de data som använts i uppsatsen inte är av för känslig karaktär för att kunna 

redovisas. 

 

Det som i grunden var en induktiv forskningsansats baserad på en gemensam förförståelse av 

Viva resurs som verksamhet har kommit att ändras till en abduktiv ansats allt eftersom vår 

insikt inom ämnet ökat som ett resultat av datainsamlingsprocessen. Framväxandet av 

uppsatsens teorikapitel speglar denna process då det successivt vuxit fram ur den inhämtade 

empirin (Alvesson & Sköldberg, 1994). Under arbetet med uppsatsens empiri har också 

studiens syfte och frågeställningar ändrats till sin nuvarande form. 

 

Urvalsförfarande 

I denna uppsats valdes intervjupersoner utifrån ett målinriktat urval där författarna 

gemensamt delade en förförståelse för vilka arbetsledare inom Viva resurs som utifrån det 

ursprungliga uppsatssyftet var mest lämpliga att intervjua. Själva urvalet baserades på den 

erfarenhet av och kunskap om Viva resurs arbetsledare som en av uppsatsförfattarna 

ackumulerat under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom Viva resurs. De fyra 

arbetsledare som slutligen valdes för intervju ansågs vara de som tillsammans kunde ge den 

mest kompletta bilden av hur Viva resurs fungerar och arbetar både på mikro- och 

makronivå. 

 

Analysmetod 
Intervjumaterialet har kodats och analyserats efter metoden Grounded Theory. Ett 

kodningsschema återfinns i uppsatsens bilagor (Se bilaga 3). Det inspelade intervjumaterialet 

har transkriberats med hjälp av Winamp. Själva ljudmaterialet var tydligt och på grund av 

detta var transkriberingsprocessen enkel och det slutgiltiga datamaterialet empirnära. Ur detta 

material har sedan meningsbärande enheter tagits ut. Textmängden i en meningsbärande 

enhet har varierat från korta kärnfulla meningar till längre sammanhållna textstycken. De 

meningsbärande enheterna har genomgått en grovsortering utifrån vilka ämnen de berör och 

därefter har de kodats och kategoriserats (Se bilaga 4). Varje intervjuperson tilldelades också 

en färgkod men denna avkodades i samband med att dokumentet infogades i uppsatsens 

bilagsdel. 

 

Vidare har vi konstruerat och använt programteoretiska modeller, vilka är en sorts 

flödesscheman över den undersökta verksamhetens teoretiska funktioner, från målsättningar 

till utfall. Den första programteoretiska modellen vi konstruerat har i denna uppsats använts 

som ett sorts diskussionsunderlag med intervjupersonerna på Viva resurs. Detta förfarande 

har vidare inneburit att det programteoretiska uppsatsmaterialet har kunnat kvalitetssäkras 

gentemot intervjupersonerna, vilket vi upplever ha gett upphov till ett öppnare 

samarbetsklimat under själva uppsatsskrivandet. Modellen har också fungerat som ett verktyg 

för att bilda en övergripande förståelse av den undersökta verksamheten. Detta arbetssätt har 

bland annat synliggjort vilka positiva mekanismer Viva resurs använder i arbetet med de 

arbetssökande. 
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I den senare delen av uppsatsprocessen har en ny programteoretisk modell utformats baserat 

på intervjupersonernas upplevelser och beskrivningar av verksamhetens målsättningar, 

mekanismer och potentiella utfall. Denna senare modell är en viktig komponent i analysen av 

verksamheten när den har satts i relation till den första modellen som utformats baserat på 

Viva resurs verksamhetsberättelse.   

 

Forskningsetiska överväganden 
Nedan följer de etiska överväganden man förutsätts ta ställning till som forskare inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Inom ramarna för dessa överväganden tas det också upp 

etisk problematik som uppdagades under arbetets gång. Enligt oss som uppsatsförfattare är 

etiska aspekter av forskning viktigt inte bara för att säkerställa att allt gått rätt till i själva 

uppsatsförfarandet utan också för att de etiska principerna om de följs kan ses som ett verktyg 

för att skapa positiva sociala band till de individer som berörs av själva undersökningen. 

Utöver detta anser vi också att en tydlig redovisning av forskningsetiska överväganden blir 

ett verktyg för att visa respekt inte bara för berörda intervjupersoner utan även framtida 

uppsatsläsare. Av dessa anledningar har stor vikt lagts vid uppsatsens etikdel. 

 

Etiska principer 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera intervjupersonerna om 

undersökningens syfte (Bryman, 2011). Vi har tagit hänsyn till detta genom att redovisa 

syftet med uppsatsen i det informationsbrev vi skickat till både verksamheten och 

arbetsledarna när vi bad om tillåtelse att göra vår undersökning.  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

huruvida de vill medverka i undersökningen eller inte (Bryman, 2011). Vi har tagit hänsyn till 

detta genom att dels informera om samtycke i det informationsbrev som skickades till 

inblandade parter och dels genom att åter informera om deltagandefrivillighet inför varje 

enskild intervju. Under själva intervjuerna betonades också att det var frivilligt att besvara 

eller inte besvara de frågor som ställdes. Under själva arbetsprocessen har det också 

framkommit en del material som om det använts i uppsatsen skulle kunna tänkas innebära 

problem för intervjupersonen. I de fall sådant material använts har det stämts av med 

intervjupersonen under arbetets gång för att säkerställa att samtycke fortfarande föreligger. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas på ett sådant sätt att den information de ger förblir konfidentiell och att de själva 

förblir anonyma (Bryman, 2011). Vi har tagit hänsyn till detta genom att allt datamaterial 

anonymiserats. Vidare har de berörda intervjupersonernas riktiga namn ersatts av fingerade 

könsneutrala namn i uppsatsens resultatdel. Eftersom Viva resurs är en verksamhet där 

arbetsledarna ofta kommer i kontakt med varandra har vi också haft farhågor att vissa 

resonemang som specifika intervjupersoner för inom verksamheten skulle kunna härledas till 

specifika arbetsledare trots att de i uppsatsen är anonymiserade. I de fall denna typ av oro 
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funnits har arbetsledaren i fråga kontaktats och konsulterats för att säkerställa att materialet 

om det används inte skapar problem för arbetsledaren.  

 

Nyttjandekravet handlar om att det material gällande enskilda personer som samlats in i vår 

forskningsprocess endast får användas för vårt forskningsändamål (Bryman, 2011). I denna 

uppsats har vi tagit hänsyn till denna princip genom att upplysa våra intervjupersoner om 

nyttjandekravet dels i samband med det informationsbrev som skickades till de berörda 

arbetsledarna och dels i samband med att ramarna för själva intervjuerna presenterades för 

intervjupersonerna. 

 

Reliabilitet och validitet 
Intern reliabilitet handlar om att säkerställa att alla forskare inom ett projekt tolkar data på 

samma sätt (Bryman, 2011). I denna uppsats har vi försökt hålla en hög grad av intern 

reliabilitet genom att tillsammans bearbeta det insamlade datamaterialet och göra konstanta 

avstämningar mellan varandra för att säkerställa dels att vi båda har samma tolkning av 

materialet men också för att säkerställa att vi båda kan stå för det sätt på vilket materialet 

presenteras. 

 

Extern reliabilitet handlar om till vilken grad en kvalitativ undersökning kan upprepas 

(Bryman, 2011). För att i så hög grad som möjligt hålla en hög nivå av extern reliabilitet har 

vi i denna uppsats försökt att på ett tydligt sätt redovisa vår insamlings- och analysmetodik. 

Vidare redovisar vi själva omständigheterna kring hur intervjuerna sett ut, hur arbetet 

fördelats, hur intervjuklimatet såg ut och hur vi upplevde stämningen mellan IP och 

intervjuledare. Utöver detta har vi också redogjort för vår transkriberingsprocess genom att 

redogöra för ljudinspelningarnas kvalité och hur det påverkade datainsamlingsprocessen, 

samt redogjort för hur vi kvalitetssäkrat vårt material. För att säkerställa studiens externa 

reliabilitet har vi under själva intervjuprocessen också försäkrat oss om att studiens 

intervjupersoner har förstått intervjufrågorna. För att underlätta för läsare av denna uppsats 

att tolka och replikera studien har vi också skapat ett flödesschema över hur vi gått till väga i 

vår analysprocess. (Se bilaga 3)  

 

Med intern validitet menas att det ska finnas en stringens mellan det insamlade datamaterialet 

och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar (Bryman, 2011). I vår uppsats har vi försökt 

minimera risken för att detta ska inträffa, dels genom att alltid försöka hålla vårt syfte och 

våra frågeställningar i beaktande medan vi arbetat med både vårt datamaterial och vårt 

teoretiska material. I viss mån har vi också stämt av vårt uppsatsmaterial med berörda 

arbetsledare via mailkontakt under arbetets gång. 

 

Extern validitet rör generaliserbarheten i en studie; det vill säga till vilken grad ett resultat är 

överförbart till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011). Kvale (2009) skriver i 

boken Den kvalitativa forskningsintervjun att validiteten i en kvalitativ studie kan säkras 

genom ett antal förhållningssätt och kvalitetskontroller under arbetets gång. Det handlar 

bland annat om hur en studie är teoretiskt underbyggd, hur adekvat intervjudesignen är i 

förhållande till det som ska undersökas, kvaliteten på själva intervjumaterialet, 
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intervjupersonernas förståelse och kunnande inom ämnet samt deras möjlighet att förstå och 

ha möjlighet att besvara frågorna som ställs på ett riktigt sätt (Kvale, 2009). De ovanstående 

aspekterna av validitetsbegreppet har vi redogjort för i denna studies metoddel samt i arbetets 

avslutande metoddiskussion. 

 

Intervjupersonernas perspektiv rör deras egna tolkningar och upplevelser av både 

verksamhetens arbete med klienter och verksamhetens arbete med sina samarbetspartners. De 

problem arbetsledarna identifierar berör den egna verksamheten men rör samtidigt allmän 

problematik kopplad till den nuvarande arbetsmarknadspolitiska utformningen. Det är troligt 

att man om man i andra studier undersöker liknande arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 

liknande kulturella och sociala miljöer kommer finna liknande problematik och liknande 

resonemang som dessa arbetsledare ger uttryck för och därför anser vi att det material som 

presenteras i denna uppsats har hög relevans till studiens syfte och forskningsområdet i stort.  

 

Teori 
 

I detta kapitel beskrivs först det aktuella kunskapsläget och efter detta redovisas ett antal 

teoretiska förhållningssätt som syftar till att fördjupa förståelsen av studiens insamlade data. 

Den senare delen av teorikapitlet, Teoretiska utgångspunkter har vuxit fram som ett resultat 

av resonemang som våra intervjupersoner berört under de kvalitativa intervjuerna.  

 

Det aktuella kunskapsläget 
Det material som presenteras nedan har inhämtats med hjälp av sökverktygen och 

databaserna Google Scholar och SocIndex. Sökord som använts har varit arbetsrehabilitering 

och arbetslinjen. Vidare har vi använt oss av litteratur av Grape & Ineland (2014), Junestav 

(2001), Wolvén (2000), Dahlström & Höglund Baleiro (2010) samt information från 

socialförsäkringsutredningen (2010). Utöver detta har vi också låtit oss vägledas av 

referenslitteratur från dessa källor. Avsnittet inleds med att presentera forskning inom 

arbetsrehabilitering och samverkan för att sedan övergå i ett avsnitt om arbetslinjen som 

syftar till att ge läsaren en djupare förståelse av de dominerande dragen inom dagens 

arbetsmarknadspolitik.  

 

Arbetsträning 
Inom fältet arbetsrehabilitering finns en bred förståelse kring hur en trygg anställning på den 

reguljära arbetsmarknaden kan ha positiva effekter på tidigare arbetslösa individer. Positiva 

effekter har även identifierats bland personer inskrivna i olika arbetsrehabiliterande projekt. 

Dahlström & Höglund Baleiro (2010) skriver i sin uppsats Mer än att leka träslöjd - En 

kvalitativ studie om vad en sysselsättningsverksamhet kan betyda för dess deltagare om 

vilken betydelse arbetsträning har för personer som av olika anledningar upplever 

arbetslöshet. Författarna fann att flera av de tillfrågade uttryckte att deras placering har 

påverkat dem på både ett professionellt och personligt plan: 

 

“Flera av deltagarna talade om en ny syn på sig själva i en arbetssituation, exempelvis nämnde några 

hur de insett att de klarar av saker de inte tidigare var medvetna om att de kunde samt att de känner att 
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de tillför någonting i arbetet i verksamheten. I intervjuerna med personalen bekräftas deltagarnas bild 

av de nya roller som skapats. De nya roller som deltagarna försätts i med deras deltagande i 

verksamheten är av betydelse för den utvecklingsprocess som de befinner sig i nu och som vi studerar” 

(Dahlström & Höglund Baleiro, 2010, s. 44) 

 

En av de viktigaste faktorerna som enligt studien är betydande för denna positiva utveckling 

är det stöd som de inskrivna klienterna fått från personalen inom verksamheten samt det 

förtroende de tilldelats genom de olika projekt personerna arbetat med under placeringen 

(Dahlström & Höglund Baleiro, 2010). Vidare understryker författarna att utvecklingen hos 

klienterna till hög grad styrs av individuella förutsättningar och att det därför är viktigt att 

anpassa placeringen individuellt efter respektive klient inom verksamheten (Dahlström & 

Höglund Baleiro, 2010).  

 

Samverkan och samordning mellan organisationer 
När flera arbetsmarknadspolitiska organisationer är inblandade i koordinering av insatser 

gentemot en individ är samordning och samverkan är viktigt. På ett organisatoriskt plan finns 

det flera vinster att göra inom ramarna för detta, inte minst möjligheten att utbyta erfarenheter 

och kunskap mellan inblandade parter. God samordning underlättar också kommunikation 

och logistik mellan deltagande pater, vilket i sig leder till snabbare ärendehantering och 

koordination kring olika åtgärder (Wolvén, 2000). I arbetet med den arbetssökande 

samverkar Viva resurs främst med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten 

(Viva resurs verksamhetsberättelse, 2012). Det är dock sällan samordning fungerar helt 

problemfritt. 

 

Att samordningsproblematik mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och andra 

samhällsaktörer existerar är ett känt faktum. Detta tydliggörs i socialförsäkringsutredningen 

Arbetslivsinriktad rehabilitering (2010) vilken bland annat beskriver samverkansproblematik 

sett ur försäkringskassans ögon. Enligt denna rapport finns en inneboende problematik i att 

olika organisationer har olika utgångspunkter och värderingar vilket påverkar hur de tolkar 

sina uppdrag i rehabiliteringssammanhang.  

 

Arbetslinjen 
Arbetslinjen genomsyrar hela den svenska arbetsmarknadspolitiken och kunskap om den är 

ett viktigt verktyg att ha både för att förstå hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 

uppbyggda och varför människor behandlas som de gör inom det arbetsmarknadspolitiska 

systemet. Detta gör att det i denna uppsats lagts extra stort fokus på att förklara begreppets 

innebörd och de olika perspektiv som format den. 

 

Med arbetslinjen avses idén att alla bör förtjäna sitt uppehälle. Personer som har hamnat 

utanför arbetsmarknaden bör få stöd i form av aktiva insatser som syftar till arbete i någon 

form, istället för passiva insatser i form av olika typer av bidragsstöd. Detta förhållningssätt 

är idag dominerande i den sittande regeringens arbetsmarknadspolitik, men idén har funnits i 

svensk politik sedan tidigt 1900-tal (Junestav, 2004).  
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Arbetslinjen är egentligen inte ett statiskt begrepp. Arbetslinjens innebörd har historiskt alltid 

varit beroende av för tiden rådande samhällsnormer och politiska klimat och således har 

begreppsinnebörden förändrats i takt med samhället. Själva arbetslinjen som begrepp kom till 

först kring 1920 men de tankar och idéer som formade arbetslinjen grundar sig i de 

fattigdomslagstiftningar som skapades på 1800-talet. Denna första rådande syn på 

arbetslinjen var att arbetsföra män hade en försörjningsplikt gentemot sin familj och att lathet 

skulle motarbetas. Ett av arbetslinjens huvudsyften var här att fylla en disciplinerande 

funktion genom att dels pröva individens arbetsvilja men också genom att verka normerande 

gentemot samhället i övrigt (Junestav, 2004). 

 

Junestav (2004) beskriver i sin avhandling Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och 

lagstiftning 1930-2001 två konflikterande syner på arbetslinjen som begrepp: 

 

“På ena kanten innefattar begreppet “arbetslinjen” en moraliserande och konservativ syn på den 

enskildes skyldigheter i samhället och på den andra kanten en uppfattning om att staten är ytterst 

ansvarig för den enskildes välfärd.” Båda synsätten motiverar en politik där arbetslösa antingen anvisas 

eller erbjuds arbete” (Junestav, 2004, s.48) 

 

Enligt Junestav (2004) konkurrerar dessa två synsätt med varandra och hur 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program är utformade är enligt henne i hög grad 

beroende av vilken av dessa två agendor som för tillfället är det dominerade.  

 

Olika syn på arbetslinjen 
Arbetslinjens innebörd är både otydlig och delvis motstridig. Å ena sidan handlar den om 

solidaritet gentemot samhället; om ansvar och om arbetsmoral.  Å andra sidan handlar den 

om den enskildes rättigheter. Vad gäller otydligheten handlar det om begreppets innebörd och 

hur det har förändrats över tid: arbetslinjens innehåll fluktuerar konstant i relation till 

arbetsmarknadsläget och tidens politiska strömmar (Socialförsäkringsutredningen, 2005). 

Utöver detta är arbetslinjen mer än en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och kan förstås som ett 

begreppsnexus för olika perspektiv på arbete.  

 

I sin avhandling Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001 (2004) 

använder sig Junestav av tre olika perspektiv på arbetslinjen: Kontroll- och 

disciplineringsperspektivet, Självhjälps- och uppfostransperspektivet, samt 

Rättighetsperspektivet (Junestav, 2004). Gemensamt för perspektiven att de utgår ifrån 

samma definition av arbetslinjen: “Aktiva insatser är att föredra framför passivt utbetalande 

av stöd” (Socialförsäkringsutredningen, 2005, s.13) men själva avsikten, eller filosofin 

bakom de olika perspektiven skiljer sig väsentligt från varandra. Dessa perspektiv har haft en 

ständig närvaro på ett politiskt plan genom svensk historia och är högst relevanta i debatten 

kring arbetslösa och arbetslöshet även idag (Junestav, 2004). 

 

Från kontroll- och disciplineringsperspektivet ligger tonvikten på att det är varje vuxen 

människas plikt att klara sin egen försörjning. Ska man få hjälp av samhället att klara sin 

försörjning så ska det av moraliska skäl krävas motprestationer från individens sida. Hjälpen 
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är paternalistisk och ges av barmhärtighetsskäl, snarare än i förebyggande syfte 

(Socialstyrelsen, 2005). Vidare präglas perspektivet av reciprocitetstänkande på så vis att den 

som hjälper och den som får hjälp tillsammans träffar en överenskommelse: att motta hjälp 

innebär att individen också accepterar villkoren som följer med hjälpen (Junestav, 2004). 

 

Inom detta perspektiv tänker man sig också att arbetsmarknadspolitiken kan användas för att 

kontrollera de individer som utnyttjar arbetslöshetsförsäkringen genom att göra det obekvämt 

att vara arbetslös (Junestav, 2004). Förr uppnåddes detta genom exempelvis 

nödhjälpsarbeten, vilka låg obekvämt till rent geografiskt och gav uselt betalt. Idag 

återkommer detta resonemang i aktivitetsstödsgaranti och krav på att infinna sig hos 

arbetsförmedlingen och att ersättning dras in om individen inte kommer på angivna tider 

inom arbetsmarknadspolitiska program (Socialförsäkringsutredningen, 2005). 

 

Enligt ett annat perspektiv: Självhjälps- och uppfostransperspektivet, är det samhällets plikt 

att fostra samhällsmedborgarna till goda och arbetsamma arbetare 

(Socialförsäkringsutredningen, 2005). Tanken inom perspektivet är att fattiga människor ska 

hjälpas till självhjälp och att arbetsförsäkring ska fungera som en morot för dem som arbetar. 

De som arbetar och sköter sig belönas med bland annat ekonomisk kompensation och på så 

vis fungerar välfärdsstaten “således som ett normativt system som på ett sätt efterliknar den 

disciplinära effekten hos den marknad som samhället befriar individen ifrån i och med att 

deltagande på arbetsmarknaden belönas i form av bättre social trygghet.” (Björklund et.al, 

1998). 

 

Tanken bakom självhjälpskonceptet är dock inte enbart fostrande utan här ryms även tankar 

om att arbetet är grundläggande för individens frihet i egenskap av självbestämmande, vilket 

gör att arbetsvärdet går bortom enbart självförsörjning. (Socialförsäkringsutredningen, 2005) 

 

Enligt ett tredje perspektiv; Rättighetsperspektivet, “ses arbetslinjen som ett sätt att ge alla 

bättre villkor och livschanser genom deltagande i lönearbete.” (Socialförsäkringsutredningen, 

2005. s. 16). Perspektivet handlar om var människas rätt till självförsörjning och att få leva 

sitt eget liv, men också om att det är samhällets skyldighet att arbeta för att det ska finnas full 

sysselsättningsgrad och att människor ska kunna välja vilken typ av jobb de vill ha. Även i 

detta perspektiv anses arbete ha ett värde i sig utöver att ge möjlighet till självförsörjning.  

 

Dessa perspektiv är ständigt närvarande inom arbetslinjen i varierande grad och styrka 

beroende på de sociala och kulturella värderingar som präglar samhället i en given tid. Detta 

innebär att arbetslinjens faktiska utformning inte bara varierar över tid utan även rent 

historiskt kan vara återkommande (Junestav, 2004). 

 

Arbetslinjen är ständigt närvarande inom alla typer av arbetsmarknadsåtgärder och är viktig 

att ha i åtanke om man vill förstå varför programmen är utformade som de är (Junestav, 

2004). Inom arbetslinjen återfinns å ena sidan ett KASAM-inspirerat förhållningssätt 

gentemot klienten, influerat av mjukare dimensioner (Grape & Ineland, 2014), vilket tar sig 

uttryck i ett rättighetsperspektiv där arbete skapar meningsfullhet för individen (Antonovsky, 
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1991. Junestav, 2004) och å andra sidan hårda dimensioner i form av olika 

motprestationskrav på den arbetssökande så som uppvisande av handlingsplan och krav på 

närvaro i utbyte mot ekonomisk ersättning (Grape & Ineland, 2014). 

 

Teoretiska utgångspunkter 
I arbetet med studiens programteoretiska modeller identifierades praktiska, personliga och 

sociala mekanismer som Viva resurs arbetar med att stärka för att göra den arbetssökande 

mer attraktiv för arbetsmarknaden.  Dessa positiva mekanismer kan förstås inom ramarna för 

KASAM. Vidare framkom också disciplinerande mekanismer vars kontrasterande effekt 

aktualiserar Grap & Inelands (2014) teorier om hårda och mjuka dimensioner och McGregors 

(1960) resonemang om teori X och Y.  

 

KASAM 
Under 1970-talet utvecklade Aaron Antonovsky en salutogen teori kring ”Känsla av 

sammanhang” (KASAM). Antonovsky var verksam som professor inom fältet medicinsk 

sociologi. Under sin forskningskarriär intresserade sig Antonovsky för hur överlevande av 

förintelsen hanterade det ofattbara trauma som en koncentrationslägervistelse innebär. 

Genom dessa studier urskilde Antonovsky tre variabler som visade sig vara av stor betydelse 

för att mentalt uthärda stressfyllda och svåra situationer hos de överlevande från förintelsen. 

Dessa variabler är; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky utvecklade ett 

sätt att via olika formulär testa i vilken grad en klient hade höga eller låga “värden” i de tre 

variablerna (Antonovsky, 1991). 

 

Begriplighet rör människans förmåga att överföra yttre och inre stimuli till förnuftsmässigt 

gripbar information, möjliga att strukturera och förstå rationellt. Motsatsen till detta blir 

känslan av att leva i ett ostrukturerat kaos. 

 

Hanterbarhet avser i vilken grad en människa upplever att den har de resurser (mentala och 

fysiska) till sitt förfogande att möta de yttre påfrestningar man ställs inför. Om en människa 

har ett lågt värde i denna kategori yttrar detta sig i att personen har en känsla av att vara offer 

för yttre omständigheter utan möjlighet att påverka.  

 

Meningsfullhet är en typ av “motivationskomponent” och rör en människas förmåga att 

känslomässigt uppleva att ens strävan har betydelse. Motsatsen skulle vara att känna apati 

inför sin situation. Antonovsky menar att dessa variabler kan påverkas och odlas hos en 

människa om denne ges rätt förutsättningar (Antonovsky, 1991).  

 

Teori X & Y 
Teori X och Y är en distinktion som utarbetades av McGregor, professor i organisationsteori 

på 1960-talet. Teorin beskriver två skilda och motsatta sätt att se på människans natur och 

vad som stimulerar den till att på ett positivt sätt bidra till den verksamhet individen arbetar 

inom (McGregor, 1960). Resonemanget om Teori X och Y kan återfinnas inom Junestavs 

(2004) resonemang om konflikterande arbetslinjeperspektiv där den moraliserande och 



 

13 
 

konservativa synen på arbetslinjen kan sägas representera en Teori X-syn på människan. 

Resonemanget om Teori Y återfinns å sin sida i Antonovskys resonemang angående KASAM 

och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

 

Teori X kan sägas vara den negativa människosynen. Enligt detta synsätt är människan lat 

och passiv vilket gör att den behöver kontrolleras och styras. Den arbetar för att den måste 

göra det för att försörja sig och därför är det också rent ekonomiska incitament som är det 

bästa sättet att stimulera den till att öka sin produktion. Den organisationsteoretiska modell 

som kan sägas vara mest representativ för Teori X är taylorismen, vilken utgår ifrån tanken 

att människan är lat och passiv och tenderar att “maska”. Denna tendens måste enligt 

taylorismen motarbetas genom bland annat standardisering av arbetsuppgifter, att göra en 

åtskiljning mellan verkställighet och planering samt att utforma lönesystemet på så vis att det 

blir prestationsbaserat (Wolvén, 2000). 

 

Teori Y är motsatsen till Teori X och enligt denna syn på människan är hon villig att ta 

ansvar och i grunden aktiv med god initiativförmåga. Människan är också i grunden 

“angelägen att arbeta så länge arbetet ger stimulans” (Wolvén, 2000,s.31). Med denna syn på 

människan stimuleras hon till att arbeta genom framförallt de sociala aspekter som finns inom 

ramarna för arbetet och de sociala konsekvenser arbetet har för individen. Teori Y kan med 

fördel sägas representeras av Human relations-skolan vilken ser människan som en social 

varelse med sociala behov som upptäcker arbetet som en plats för “informell struktur och 

dess betydelse för normbildning, arbetstillfredsställelse och produktivitet.” (Wolvén, 2000, 

s.88). Enligt Human relations-skolan stimuleras människan bäst till arbete genom att vara del 

i arbetsgrupper, vara delaktiga i alla delar av organisationsprocessen, genom god arbetsmiljö 

med variation i arbetsuppgifterna och genom sociala belöningar och bestraffningar i form av 

beröm och kritik. (Wolvén, 2000) 

 

Wolvén (2000) teoretiserar att ingen av dessa perspektiv på människan egentligen är rätt eller 

fel eftersom mänskligheten består av ett stort antal individer som alla har olika 

förutsättningar, erfarenheter och bakgrunder som gör att de är i behov av olika typer av 

arbetsförutsättningar. Enligt Wolvén (2000) stimuleras vissa av ekonomiska incitament för 

sitt arbete medan andra stimuleras av sociala incitament i sitt arbetsliv. 

   

Hårda och mjuka dimensioner 
Grape & Ineland (2014) skriver om kolliderande logiker i texten Integrativa processer i 

samverkansprojekt för arbetsrehabilitering för ungdomar. Man har igenom tidigare studier 

identifierat en återkommande problematik i samverkansprojekt mellan två organisationer. 

Författarna menar att ett samverkansprojekt idealiskt sett utformar en gemensam logik och ett 

gemensamt arbetssätt i det praktiska arbetet.  Vidare anser författarna att det inom 

samarbetsprojekt finns en risk att olika parter i projekten har olika arbets- och förhållningssätt 

vilket i sin tur kan leda till konflikterande logiker.   

 

Författarna förtydligar distinktionen mellan det de kallar “hårda” och “mjuka” dimensioner i 

följande citat: 
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“Integrationsprocessen handlar på makronivå om att slutmålet för ungdomarna ska vara att de i 

enlighet med social- samt arbetsmarknadsförsäkringarnas utformning och de målbeskrivningar som 

finns, ska bli integrerade delar av samhälle och arbetsliv. På mikronivå handlar integrationen utifrån 

målen mer om att hitta en balans mellan hur mjuka och hårda insatser ska kunna förenas, det vill säga 

hur ”stödjande” arbete och ”krav” och ”villkor” ska kunna förenas” (Grape & Ineland, 2014, obest. sid) 
 

För att en god samverkan mellan olika parter ska kunna uppstå krävs en god förståelse för 

varandras perspektiv. Det krävs också en god kommunikation mellan parterna och en hög 

grad av anpassningsbarhet till varandras behov. Denna flexibilitet står ofta i kontrast till de 

tydligt definierade ramar och regelverk som administrativa enheter kännetecknas av (Grape 

& Ineland, 2014). Vi tänker oss att detta teoretiska förhållningssätt kan vara överförbart när 

man söker att analysera spänningen mellan hårdare organisatoriska målsättningar kontra 

mjukare dimensioner av det klientnära arbetet. Denna parallell återfinns även i Grape & 

Ineland (2014) resonemang: 

    

“Det kan, utifrån vilka aspekter som är aktuella, tolkas som en process som pendlar mellan 

samförstånd och motstånd, mellan förståelse och missförstånd, mellan hårda regler och stödjande 

insatser, mellan huvudsaklig lojalitet mot hemorganisationernas krav vs. projekt m.m. Ju mer frekvent 

denna växelverkan får ske, desto snabbare går det att skapa jämvikt och balans mellan de ingående 

aktörerna” (Grape & Ineland, 2014, obest. sid) 

 

Programteori 
Inom ämnesområdet socialt arbete används i regel programteorin för att utvärdera olika typer 

av interventioner eller program (Blom & Morén, 2007). I forskningsvärlden finns ett antal 

definitioner av begreppet programteori. Blom & Morén (2007) refererar till Weiss (1998) 

definition av begreppet: “Assumptions about the chain of interventions and participant 

responses that lead to program outcomes”. Ofta konkretiseras denna kedja av händelser och 

mekanismer i ett flödesschema. Den programteoretiska metoden blir här ett verktyg i arbetet 

med att förstå och förklara ett program eller en intervention. Detta är ofta det första steget i en 

utvärderingsprocess.   

 

Ett vanligt tillvägagångssätt är att man konstruerar flera olika programteoretiska modeller 

kopplade till ett och samma program, beroende på vilka mekanismer man väljer att ta fasta på 

i utvärderingsarbetet. När programteorin används i utvärdering konstrueras ofta en modell 

som representerar den ideala och teoretiska händelsekedja som ett program antas ha, för att 

senare i utvärderingsprocessen jämföras med en modell som visar de faktiska utfallen 

programmet ger upphov till (Vedung, 2009). Genom denna process synliggörs vilka faktorer 

och mekanismer som samverkar och idealiskt sett leder till interventionens mål. Blom & 

Morén (2007) skriver i likhet med Vedung (2009): 

 

“Ett centralt mål med att använda programteori i utvärdering är alltså att få en mer förklarande kunskap 

om sambandet mellan programmets insatser och resultat. Fokus ligger på externa utvärderares behov 

av teori, men ytterst torde tanken vara att de som ansvarar för, och arbetar i, programmet har nytta av 

mer förklarande teoretiska insikter” (Blom & Morén, 2007, s. 35-36)  
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Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet som uppsatsen baseras på. Avsnittet är 

indelat i olika områden. Den första delen rör den programteoretiska modellen 

(Programteoretisk modell 1) som framställts baserad på Viva resurs verksamhetsberättelse 

2012. Den andra delen rör det empiriska materialet som har framkommit under de kvalitativa 

intervjuerna med arbetsledare inom Viva resurs. Detta material utgör grunden för 

Programteoretisk modell 2, vilken är den sista delen i detta avsnitt. Under samtliga delar i 

avsnittet har materialet delats in i kategorier för att lättare åskådliggöra materialets koppling 

till uppsatsens syften och frågeställningar. 

 

Beskrivning av Programteoretisk modell 1 
Programteoretisk modell 1 (se nedan) syftar till att illustrera verksamhetens olika delar samt 

vilka målsättningar och potentiella utfall verksamheten har. Ett särskilt fokus har satts på hur 

verksamheten arbetar med de arbetssökande. 
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Viva resurs kan ses som en del i kedja av organisatoriska enheter. För att inte modellen ska 

bli för omfattande har vi valt att begränsa det övre ledet av den organisatoriska kedjan. Viva 

resurs beskrivs som själva interventionsprogrammet i modellen och interventionsteorins 

bärare är Viva Kompetenscentrum. I teorin kan alltså det övre ledet förlängas vidare för att 

synliggöra den organisatoriska hierarkin. Enligt Verksamhetsberättelsen (2012) är Viva 

Kompetenscentrum uppdelad i fem enheter, Viva arbete Unga, introduktion, vuxenutbildning, 

arbetsmarknad och vägledning, där Viva resurs verkar under enheten arbetsmarknad. I 

Programteoretisk modell 1 har vi också här medvetet skalat bort andra enheter då dessa 

saknar koppling till uppsatsens syfte. 
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Slutprestationen (utflödet) är det som beskrivs som interventionsprogrammets huvudsakliga 

målsättningar enligt Verksamhetsberättelsen (2012). Sammantaget landar Viva resurs 

målsättningar i att öka anställningsbarheten för de arbetssökande för att på så sätt få dem att 

komma närmare den reguljära arbetsmarknaden. Även miljöarbetet lyfts fram i 

Verksamhetsberättelsen (2012). Denna del av Programteoretisk modell 1 har också medvetet 

lämnas outvecklad då den inte har direkta kopplingar till uppsatsens huvudsakliga 

frågeställningar. 

 

Under kategorin mellanliggande mottagare och mekanism a - j återfinns klienterna, de 

arbetssökande, samt de mekanismer som verkar mot denna grupp inom 

interventionsprogrammet. I Verksamhetsberättelsen (2012) anges ett antal nyckelord, 

mekanismer, som beskriver hur Viva resurs idealiskt positivt påverkar de arbetssökande. Det 

tänkta resultatet av mekanismerna är utfall 1 & 2, bättre rustad arbetskraft och bättre rustad 

för utbildning. 

 

Slutmottagaren för interventionsprogrammet är den potentiella arbetsgivaren som de 

arbetssökande idealiskt sett hamnar hos efter sin placering inom Viva resurs. Denna kategori 

skulle alternativ kunna kallas för “arbetsmarknaden” eller “anställning” då båda dessa ord 

återfinns i Verksamhetsberättelsen (2012), i praktiken syftar emellertid dessa benämningar 

till samma sak. Utfall 3 & 4 beskriver de utfall som inte direkt leder till den 

programteoretiska modellens slutmottagare i Programteoretisk modell 1. Utfall 3 är ökad 

anställningsgrad och utfall 4 är ökad sysselsättning i annan form än den reguljära 

arbetsmarknaden. 

 

Beskrivning av Programteoretisk modell 2 
Nedan följer en redogörelse av den andra programteoretiska modellen (Programteoretisk 

modell 2) som konstruerats baserad på det data som framkommit i de kvalitativa intervjuerna 

med arbetsledare på Viva resurs. Modellen (se nedan) liknar i stora drag den första modellen 

(Programteoretisk modell 1) till sin utformning, men innehåller ett antal nya element. 
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Verksamma mekanismer i Programteoretisk modell 2 
Många av mekanismerna i Programteoretisk modell 1 återfinns även i Programteoretisk 

modell 2, men i den senare modellen har mekanismerna indelats i tre kategorier som delvis 

flyter in och påverkas av varandra. Kategorierna är praktiska, personliga och sociala 

mekanismer. Nedan förklaras kategorierna och dess koppling till den empiriska datan. 
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Praktiska mekanismer 
Ett tydligt stärkande element inom Viva resurs är den utbildning man erbjuder de 

arbetssökande. Flera av de intervjuade arbetsledarna refererar till lokalvårdsutbildningen, 

som är en del av verksamheten. Detta är också den avdelning där flest arbetssökande går 

vidare till annan sysselsättning efter avslutad placering (Enhetschef, personlig kontakt). Det 

finns också andra sätt att få tillgång till utbildning via Viva resurs. Arbetsledaren Toni 

nämner möjligheten att få stöd med körkortsstudier: “Dom kan ha fått med sig utbildningar, 

dom kan ha fått med sig ett körkort härifrån till exempel” (Toni).  

 

Många av de praktiska erfarenheterna som Viva resurs tillhandahåller är i hög grad 

avdelningsspecifika. På avdelningar som arbetar mycket med datorer så innefattar det 

praktiska kunnandet till exempel olika typer av programvaror, medan mer hantverksinriktade 

avdelningar som Cykel & Plåt eller Textilservice har en starkare ämnesanknytning. 

Arbetsledaren Robin ger några exempel på vilka erfarenheter en arbetssökande får med sig 

genom en placering på en av Viva resurs avdelningar: “Man får ju en portfolio om man vill, 

och sedan får man ju erfarenheten. Man får lära sig programvara tillsammans med allt annat, 

socialt umgänge, kommunikation med resten av avdelningarna i huset och så” (Robin). 

 

Det är också vanligt att de tillfrågade arbetsledarna skriver referensbrev och förmedlar 

kontakter till olika arbetsgivare som de tror att någon av de arbetssökande skulle vara 

intresserade av och kompetenta för. Detta förutsätter emellertid att arbetsledaren i fråga 

känner att den arbetssökande är redo för ett specifikt jobb eller har tydliga praktiska 

erfarenheter som gör personen lämplig för arbetsmarknaden. Personliga referensbrev är alltså 

inget som skrivs ut till alla som blivit placerade inom någon av Viva resurs avdelningar: 

 

“Dom får med sig min referens om jag anser att jag vill vara referens. Och det brukar jag vilja vara. 

Sedan får dom med sig, om dom ber om det, ett arbetsbetyg så att dom kan söka, och dom brukar vara 

ganska schyssta” (Toni)  

 

En återkommande praktisk erfarenhet och tillika positiv mekanism inom verksamheten är att 

verka inom en strukturerad arbetsmiljö med ramar och struktur för de arbetssökande. Flera av 

arbetsledarna lyfter fram denna aspekt som betydande för huruvida de arbetssökande 

utvecklas under sin placering på Viva resurs:  

 

“Det handlar ju väldigt mycket om att man kommer i tid, man vet att vi har dom här och dom här 

fikarasterna, dom här och dom här lunchtiderna (…) Och sedan så får du det här som vi pratade om, 

den här dagliga strukturen. Den här dagliga arbetsrutinen, alltså det påverkar att man kommer upp på 

morgonen och kommer hit. Så jag skulle säga att det har väldigt stor inverkan på personen i fråga” 

(Robin)” 

 

Personliga mekanismer 
De personliga mekanismerna vävs delvis in i de praktiska och sociala mekanismerna, men är 

i sig så omfattande att de bör förstås utifrån en egen kategori.  
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Flera arbetsledare uttrycker att många arbetssökande som kommer till Viva resurs har dåligt 

självförtroende eller dålig självkänsla och att det är oerhört viktigt att arbeta med att stärka 

den arbetssökande i dessa frågor. Flera arbetssökande uttrycker att de använder själva 

avdelningen som ett verktyg för att arbeta med dessa frågor.  

 

Den process som oftast beskrivs av arbetsledarna är att man till en början arbetar med att göra 

så att den arbetssökande känner sig trygg och bekväm med att vara på avdelningen och att 

sedan successivt ge den ett större ansvar. När den arbetssökande inser att denne klarar av 

ansvaret stärker det dennes självförtroende vilket i sin tur leder till stärkt självkänsla. Det ges 

dock också uttryck för att det inte får bli för mycket ansvar; den arbetssökande ska utmanas 

men utmaningen ska vara inom ramarna för vad den arbetssökande klarar av.  

 

Alla arbetsledare anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att den arbetssökande ska 

våga utmana sig själv. I dessa förutsättningar ingår att förmedla till de arbetssökande att det 

är okej att göra fel och att misslyckas. Samtliga arbetsledare anser att om det står att välja 

mellan att en arbetssökande inte klarar av den utmaning den ställs inför eller att produktionen 

faller, då får produktionen falla. 

 

Arbetsledarna uttrycker att det finns flera sätt att utmana den arbetssökande på. Robin nämner 

att utmaning för vissa kan innebär att ta sig upp på mornarna och att bege sig till arbetet trots 

att de har ont och att kroppen värker medan arbetsledaren Alex nämner tankar om att våga 

prova på nya saker, att vidga sina vyer och att “våga kliva ut ur sin lilla bubbla” (Alex).  

 

Vidare nämner Alex ytterligare en utmaning för den arbetssökande: att den under tiden denne 

är inskriven inom programmet ska lära sig mer om sig själv: vad som fungerar för den och 

vad denne har för brister och förutsättningar för att fungera på arbetsmarknaden; att skapa en 

acceptans för sina egna förutsättningar och sin egen situation. Alex menar att personlig insikt 

skapar trygghet, vilket i sig är meningsfullt att ha, oavsett om arbetsträning leder till jobb 

eller inte.  

 

Arbetsledaren Kim talar om utmaningar i termer av att våga möta kunder, arbeta 

självständigt, prissätta produkter och ha säljansvar. Toni talar i sin tur om utmaning i termer 

av ansvar: ansvar inför sina arbetskamrater och sina kunder. Toni resonerar också att denna 

typ av ansvar också skapar en meningsfullhet för den arbetssökande.  

 

Alla arbetsledare anser också att det är viktigt att det arbete som de arbetssökande utför är ett 

meningsfullt arbete. Robin menar att det meningsfulla arbetet dock inte behöver vara inriktat 

på arbete, utan att vad det innebär är beroende av den arbetssökandes individuella behov.  

 

“Människan som är här ska man möta för att liksom skapa en, jag skulle vilja säga en situation där det 

finns en meningsfull sysselsättning. Och då behöver det, enligt mitt tycke, absolut inte vara inriktat mot 

arbete. Det kan lika gärna handla om att du ska komma hit för att få social träning. Du ska komma i tid, 

lära dig sociala koder, samspel med andra människor. Du ska lära dig… systemet” (Robin) 
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Både Robin och Alex nämner också Viva resurs miljöarbete som ett bra verktyg för att arbeta 

med de arbetssökandes självkänsla eftersom det skapar en hög grad av meningsfullhet i det 

arbete man utför på Viva resurs. På Alex avdelning framgår detta extra tydligt eftersom 

dennes arbetssökande arbetar direkt med återbruk. 

 

“Det är ju där glädjen också kommer in; det här när man liksom har använt någonting som egentligen 

skulle kastas bort. Det blir en häftig känsla i det. (...) Om ens tonåringar vill köpa häftiga sadelskydd 

ifrån Returbutiken och dom är tillverkade här på min arbetsplats, det är klart att det påverkar dig” 

(Robin) 

 

Sociala mekanismer 
En betydande del av arbetet med de arbetssökande kretsar kring tankar om de sociala 

vinsterna ett arbete kan ge en människa. De sociala mekanismerna vävs delvis in i de 

personliga och praktiska mekanismerna, men är i sig så omfattande att de bör förstås utifrån 

en egen kategori. Arbetsledaren Kim uttrycker detta på följande vis: 

 

“Och många utav dom, tycker jag iallafall, många utav dom (läs: mekanismerna) ger per automatik 

dom andra. Många utav dom går ju in i andra. Jag menar “sociala kontakter” till exempel, jag menar; 

det är ju en social och personlig utveckling om du börjar på att träffa folk istället för att vara ensam 

hemma, med allt vad det innebär. Du får ju en ökad självkänsla om folk vill vara med dig. Bara en sån 

enkel sak. Och vice versa; jag menar; har du en viss personlig utveckling och ökad självkänsla så blir 

du nog roligare att vara tillsammans med också, så får du sociala kontakter” (Kim) 

 

Inom verksamheten finns det ett antal rutiner som ger den arbetssökande möjlighet att bredda 

sina sociala kontakter. Vissa avdelningar har arbetsuppgifter som i hög grad måste utföras i 

grupp och i dessa blir det sociala samspelet avgörande. I många fall överförs den sociala 

gemenskapen mellan de arbetssökande även till gemenskap utanför arbetet. Detta är något 

som understryks av en av de intervjuade arbetsledarna: “Och sen får man ju då gruppens 

samarbete, man får personliga kontakter mellan varandra och det är liksom en del som umgås 

med varandra på sin fritid” (Toni). Vidare har samtliga avdelningar gemensamma fikastunder 

och lunchraster och dessa beskrivs som socialt betydelsefulla för många av de arbetssökande:  

 

“Steg 1 är ju liksom att dom sitter tillsammans i ett gäng, dom fikar tillsammans, dom får 

arbetskamrater, dom upptäcker helt plötsligt att man mår bra utav att ha rutiner; att kliva upp på 

morgonen, äta, jobba, gå hem, sova för att jag måste upp imorgon. Och sedan tror jag de inser tids nog 

att dom längtar tillbaka till sina arbetskamrater och det de gör och kickarna dom får när dom är här” 

(Kim) 

 

Potentiella problem- och utvecklingsområden i arbetet med de 

arbetssökande 
I de ovanstående delarna har det presenterats positiva mekanismer som intervjupersonerna i 

studien lyft fram i de kvalitativa intervjuerna. I stora drag återfinns många av de positiva 

mekanismerna som angetts i programteoretisk modell 1, den modell som baserats på Viva 

resurs verksamhetsberättelse 2012. Nedan följer potentiella problem- och 

utvecklingsområden som intervjupersonerna lyft fram och diskuterat. Även här har materialet 
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indelats i ett antal underkategorier.   

 

Samordning 

Enligt flera av arbetsledarna är det viktigt att koordinationen mellan de myndigheter som är 

involverade i den arbetssökandes placering fungerar som det ska. Alla arbetsledare anser att 

det finns mycket att göra inom samordningsområdet. Toni lyfter fram att arbetssökande kan 

falla mellan stolarna när kommunikationen mellan olika insatser inte fungerar som det ska. I 

värsta fall kan detta enligt Toni leda till att det blir ett avslut från exempelvis 

arbetsförmedlingens sida, vilket resulterar i att den arbetssökande hamnar i arbetslöshet och 

oro och slussas runt i systemet för att sedan få en ny kontakt på arbetsförmedlingen vilken 

inte har någon tidigare koppling till den arbetssökande. Toni nämner att situationen då kan 

uppstå att denne säger: 

 

“Jaha, vad ska vi göra med dig då? Jag ser här att du var på Viva resurs. Jaha, och vad fick du göra 

där? Jaha, ja, men då vet jag; då kan vi ju kasta in dig på Viva resurs igen” (Toni) 

 

Alla arbetsledare uttrycker frustration och oro över konsekvenserna av denna typ av 

behandling för den arbetssökande. Robin och Alex exemplifierar denna frustration då de 

pratar om hur arbetssökande kastas runt mellan placerande myndigheter efter utslussning och 

hur arbetssökande med näst intill obefintlig arbetsförmåga placeras inom Viva resurs för en 

arbetsprövning som alla inblandade parter vet inte kommer leda någonstans. Båda upprörs 

över den behandling dessa arbetssökande utsätts för, både på ett individuellt plan och i ett 

samhällsperspektiv och de båda anser att det måste finnas något annat alternativ för dessa 

individer annat än att gång på gång arbetsprövas och slussas runt i systemen.  

 

“För det första kostar det pengar för samhället, och sen far ju den här personen illa. Ständiga 

misslyckanden, ständigt att det liksom aldrig leder till någonting och om vi då kunde få jobba så att vi 

liksom fick verkligen slut på det här; att man fick samla ihop samhällsresurserna; försäkringskassa, 

arbetsförmedling, socialtjänst- allt, liksom, och göra bokslut någonstans för vissa människor som ska 

sluta bli kastade runt” (Alex) 

 

Både Toni, Robin och Alex berör också att det är viktigt att man på ett enkelt och smidigt sätt 

ska kunna samarbeta även internt mellan avdelningsgränserna. Enligt Robin upplever de 

arbetssökande ibland att de inte får den planering de behöver eller att de får uppföljningar i 

rätt tid och detta tänker Robin i grund och botten är ett samordningsproblem där 

arbetssökande, konsulenter och arbetsledare hamnat i obalans. För att motverka bland annat 

detta anser Robin att det är viktig att skapa tydliga genomförande- och handlingsplaner för de 

arbetssökande. Enligt denne finns det i dagsläget ibland en otydlighet kring varför den 

arbetssökande är inom verksamheten, hur länge den ska vara där och med vad och hur den 

ska jobba. I sin tur innebär detta ett problem eftersom det som i praktiken sker för den 

arbetssökande är att den hamnat på en otydlig placering under en lång tid vilket gör att dessa 

arbetssökande fastnar inom verksamheten.  
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Utslussning 
Som det ser ut i dagsläget varierar det hur lång tid i förväg en arbetssökande får veta när den 

kommer att slussas ut. Vissa arbetssökande kan få veta att de kommer att slussas ut flera 

månader i förväg medan andra inte får någon förvarning alls:  

 

”Det kan vara idag på eftermiddagen får dom veta att jo det blev lite sent för att vi fick ha ett stort möte 

där arbetsförmedlingen och socialtjänsten skulle vara med och du vet hur det är med kalender och få 

det att stämma och sånt här „and by the way- din tid förlängs inte och det var sista dagen idag‟” (Kim) 

 

Flera arbetsledare anser att beslut om utslussning ibland går alldeles för fort. Enligt Toni är 

detta ofta ett samverkansproblem eftersom olika myndigheter av olika anledningar har svårt 

att hitta tid för möten, med resultatet att beslut tas väldigt snabbt när ett möte väl sker. Toni 

uttrycker att det också finns legitima skäl till varför utslussning kan ske med kort varsel; 

exempelvis om den arbetssökande ska påbörja en ny anställning eller om den plötsligt 

kommer in på en annan praktik eller utbildning. Denna syn delas även av Kim: “Får man veta 

att man kommer in på utbildningen och att den börjar imorgon, då är det ju så” (Kim) 

 

Toni anser dock att när det däremot bara är en fråga om utslussning “ut i tomma intet”, då 

visar en snabb utslussning på bristande respekt gentemot den arbetssökande och det den 

arbetssökande gör:  

 

“I min värld är det liksom att jag visar att det inte är särskilt noga det du gör, för du kan gå nu. Det 

betyder att allt du har gjort är helt utan värde eftersom man inte behöver göra det” (Toni)  

 

De ibland snabba utslussningarna innebär enligt flera arbetsledare en otrygghet för de 

arbetssökande och enligt Kim vore det bra för dem om de kunde få tidsbestämda placeringar, 

så de vet hur länge de har tryggheten som det innebär att vara på Viva resurs.  Samtidigt 

resonerar Kim att detta är svårt att omsätta i praktiken eftersom det inte är säkert att de 

arbetssökande är färdigtränade efter att deras tid gått ut.  

 

“Problemet är bara det att det går inte att ha det så för att när du har gått, du får 6 månader som du ska 

vara här, då kanske du har hunnit halvvägs och sedan får du inte fortsätta; det var ju då jävla korkat 

(skratt) och sådär, men liksom en förlängning på några månader/ ett halvår till gör att du hinner hela 

vägen oavsett vad det innebär.” (Kim) 

 

Vidare anser Kim att det är viktigt med ett bra avslut och att det är att föredra att de 

arbetssökande i god tid får besked om utslussning, inte bara för deras egen skull utan även för 

deras arbetskamraters skull. 

 

Robin anser att det är viktigt att få till strukturen kring den arbetssökande och tänker sig att 

man kan göra detta iallafall delvis genom att ha tydligare handlings- och 

genomförandeplaner. Robin tänker sig att man kan få till en bättre kommunikation och 

samordning mellan arbetssökande, arbetsledare och konsulenter, vilket i sin tur också 

säkerställer att Viva resurs har en bra plan för utslussning.  
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Som det ser ut i dagsläget finns det ibland en otydlighet kring varför den arbetssökande är i 

verksamheten, hur länge denne ska vara inom verksamheten, vad denna person ska jobba 

med och hur den ska jobba. Denna otydlighet tar enligt Robin ibland aldrig slut förrän den 

arbetssökande får veta att “imorgon ska du sluta” och detta är enligt Robin ett problem 

eftersom verksamhetsmålen är att hjälpa personen ut mot arbetsmarknaden men att det man i 

praktiken har gjort är att man satt en person på en otydlig placering under lång tid.  

 

Robin resonerar att det eftersom det är lätt hänt att saker och ting tar för lång tid och att 

arbetssökande fastnar inom verksamheten måste finnas någon tydligare insats där man kan 

signalera när en person är på väg att nå målen så att man kan förbereda inför utslussningen, 

genom att exempelvis leta lämpliga praktikplatser åt individen i fråga. Robin beskriver att det 

i nuläget saknas träning och direkta insatser för när den arbetssökande lämnar Viva resurs och 

anser att detta är ett viktigt förbättringsområde för verksamheten. 

 

Alla arbetsledare beskriver att det måste finnas någon instans som tar vid efter att utslussning 

från Viva har skett. Arbetsledarna beskriver att många som kommit in i verksamheten och 

fått arbetsträning och gått upp i arbetsförmåga behöver stöd och hjälp även efter tiden på 

Viva resurs. De upplever att de arbetssökande som är i behov av detta stöd och som inte får 

det snabbt tappar de framsteg de gjort medan de var inskrivna i verksamheten, vilket gör att 

de slussas runt i arbetsmarknadssystemen för att så småningom återigen hamna på Viva 

resurs. 

 

Individuellt anpassad placering utifrån klientens behov och förutsättningar 
Flera av de tillfrågade arbetsledarna efterfrågar en utökad helhetssyn kring varje 

arbetssökande och anser att det krävs en bredare analys av de arbetssökandes individuella 

förutsättningar och problematik innan och under en placering inom verksamheten. Alex 

resonerar att livet utanför arbetet i hög grad kan påverka förutsättningarna för att klara av ett 

arbete. 

 

Kim vill att man ska bli bättre på att placera de arbetssökande på rätt avdelningar eftersom 

vissa avdelningar har ett arbetsklimat som inte passar alla individer. Vidare anser Kim att 

Viva resurs bör bli bättre på att ha arbetsplatser som är anpassade till individuella 

arbetssökandes specifika behov. Exempelvis bör inte individer med stressproblematik 

placeras inom avdelningar som är hektiska och i högre grad flexibla i sin struktur eftersom 

dessa individer behöver en hög grad av struktur för att inte känna sig otrygga. Robin 

resonerar kring huruvida verksamheten skulle kunna utveckla en grundläggande 

inslussningsavdelning: 

 

“Om det innebär att vi måste skapa en intern verksamhet som tar hand om de här personerna, 

stödfunktioner, eller att det måste vara en handledare som går runt med dom eller en 

inslussningsavdelning, vad som helst. Dom personerna, dom finns här idag, och det är något som vi 

måste ta hand om. Så ena sekunden har vi en som är här på 100% och full arbetskapacitet, andra 
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sekunden har vi någon som är här på en timme i veckan med psykoser. Det där är jättesvårt att 

balansera på en avdelning där vi måste producera samtidigt. De här decimalerna är ganska fina ibland, 

men det är svårt att leva upp till dem i verkligheten” (Robin) 

 

Flera av de tillfrågade anser att verksamheten bör utveckla enklare stationer där 

arbetssökande kan jobba självständigt under några timmar, kunna lämna stationen och sedan 

återkomma där man avslutade. Alex menar att behovet har uppkommit i takt med att fler 

arbetssökande får färre timmar per vecka inom verksamheten, vilket leder till att det blir 

svårare att påbörja längre projekt, vilket annars har varit det vanliga inom vissa avdelningar 

inom Viva resurs: 

 

“Personalen (de arbetssökande) har ju förändras, man jobbar mindre, man, ja.. är inte i samma 

kapacitet. Det har känts som en stor utmaning (...) att kunna behålla nivån och känslan att det här är 

meningsfullt arbete och att man inte tappar tron på vägen på något sätt. Så just nu är det nog den största 

utmaningen som vi har.“ (Alex) 

 

Alex understryker här att det är viktigt att jobbet fortfarande ska vara meningsfullt: “Men det 

ska vara ett riktigt jobb och det ska vara någonting som ger någonting“. Även Robin nämner 

behovet av placeringar inriktade mot strukturerade och grundläggande arbetsuppgifter men 

säger också att vissa avdelningar redan har ett antal sådana stationer för arbetssökande, men 

att det skulle behövas fler. Ett annat sätt att strukturera placeringarna är att erbjuda fasta 

handledare för att stödja de arbetssökande i sin arbetsträning: 

 

“Det ska finnas en tydlig handledare för den som ska komma och arbetsträna (...) därför vill jag 

utveckla den så att den som kommer dit och arbetstränar ska ha en fast och en kompletterande 

handledare för att det är så viktigt att man har den, det stödet” (Robin) 

 

Vidare menar Robin att kompletterande handledare öppnar upp för möjligheten att ta in mer 

jobb externt från kommunen. Robin anser att detta skulle kunna leda till att man sparar 

resurser kommunalt samtidigt som man kan erbjuda de arbetssökande meningsfulla 

arbetsuppgifter.  

 

Utökade utbildningsmöjligheter 
Två av de intervjuade arbetsledarna efterfrågar utökade utbildningsmöjligheter för 

arbetssökande inom Viva resurs. Arbetsledaren Alex ser gärna att utbildningarna bör vara 

kortare kurser som går parallellt med de övriga arbetsuppgifterna och att kurserna är valbara: 

  

“„Billig och bra mat, den kursen vill jag gå!‟ på sex veckor och då är det en timme i veckan ungefär. 

Tänk om du kunde anmäla dig till det under din vistelse här, och känna att plocka alla päron och äpplen 

som finns” (Alex) 

 

Vidare resonerar Alex att kunskapen inte är “tung att bära” och att det är stärkande för många 

arbetssökande att känna att man utvecklar ett teoretiskt kunnande inom området man arbetar 

inom: “Självkänslan, att du kan, att du har liksom.. kunskap är inte tung att bära. Att kunna 

prata och använda rätt terminologi, det ger styrka!” (Alex) 

 



 

26 
 

Robin nämner också fördelarna med utökat utbildningsstöd för de arbetssökande och lyfter 

särskilt fram de direkta kompetenshöjande effekterna av undervisning i t.ex. olika 

programvaror. Genom att erbjuda kortare utbildningar och föreläsningstillfällen i 

programvaror anser Robin att även den kunskapen valideras och användas när en 

arbetssökande ger sig ut på arbetsmarknaden:  

 

“Jag (skulle) vilja att det finns ett utbildningsstöd, och då kan det vara mjukvarumässigt. Då kan det 

vara så att man tar in en person som kan ha kortare föreläsningskurser för de arbetssökande i 

programvara, då säkerställer man kompetensen också. Och att man kan då, i nästa steg, validera 

den” (Robin) 

 

Analys 
 

I denna del kommer vi att spegla studiens insamlade data mot uppsatsens teoretiska ramverk. 

Anledningen till detta är att vi vill ge läsaren en möjlighet till en djupare förståelse av vårt 

material och att samtidigt placera våra fynd i en större vetenskaplig kontext. Även denna del 

av uppsatsen är indelad i teman för att underlätta analys och genomläsning. 

 

Positiva mekanismer i det klientnära arbetet 
De förhållningssätt som återfinns i Programteoretisk modell 1 och 2 kan beskrivas som 

salutogena stärkande metoder inom Antonovskys teori kring Känsla av sammanhang 

(KASAM) (Antonovsky, 1991). Utifrån detta perspektiv arbetar Viva resurs arbetsledare med 

att indirekt stärka sina klienters KASAM och därigenom bidra till att göra klienterna mer 

motståndskraftiga och friska. Funktionen hos arbetsledarna blir här närbesläktad med mer 

renodlade former av socialt arbete, inriktat mot ett mer behandlande och rehabiliterande 

förhållningssätt.  

 

Det främsta exemplet på hur Viva resurs jobbar inspirerat av KASAM är att man lägger stort 

fokus på att göra arbetsplatsen och arbetet meningsfullt för de arbetssökande. Flera av de 

intervjuade arbetsledarna beskriver verksamhetens övergripande miljömål och återbrukstanke 

som en funktion som syftar till att öka känslan av meningsfullhet. Den sociala gemenskapen 

som en placering på Viva resurs innebär kan också bidra till en ökad känsla av 

meningsfullhet hos verksamhetens klienter. Detta resonemang är också någonting som 

bekräftas hos flera av de intervjuade arbetsledarna 

 

Vidare kan funktionerna hos de positiva mekanismerna förstås utifrån McGregors Teori X & 

Y. Viva resurs arbetar här efter samma logik som kännetecknar Teori Y. Människan ses 

enligt denna teori som en kreativ och nyfiken varelse som med rätt stimulans inte bara kan 

utan vill utföra arbete om arbetet är meningsfullt. Enligt denna teori är människans primära 

motivation till att arbeta inte ekonomisk vinning utan snarare social vinning i form av 

exempelvis statushöjning eller erkännande från andra medmänniskors sida (Wolvén, 2000). 

Denna teori synergerar väl med Antonovskys (1991) resonemang om begriplighet inom 

KASAM. Omsatt i praktiken innebär ett Teori Y-inspirerat förhållningssätt att arbetet bör 
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kännetecknas av en friare atmosfär där den sociala gemenskapen på en arbetsplats anses vara 

nyckeln till ett fungerande arbetsklimat (Wolvén, 2000). 

 

I arbetet med de arbetssökande ingår inte enbart positiva mekanismer utan även 

disciplinerande mekanismer eller förutsättningar för de arbetssökande. Grape & Ineland 

(2014) illustrerar detta på ett begripligt sätt genom att tala om hårda och mjuka dimensioner 

av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De mjuka dimensioner författarna refererar till täcks av 

de positiva mekanismer och resonemanget kring dem som vi identifierat i Programteoretisk 

modell 1 och sedermera diskuterar i vår uppsats, medan både de mjuka och hårda 

dimensionerna av Viva resurs klientarbete täcks i Programteoretisk modell 2. Kortfattat kan 

sägas att de hårda dimensionerna består dels av disciplinerande åtgärder och krav på de 

arbetssökande och dels av att med tvång få dem att delta i och stanna kvar i det 

arbetsmarknadspolitiska systemet.  

 

Dessa typer av åtgärder är inte en konsekvens av hur Viva resurs arbetar med de 

arbetssökande utan en del av det arbetsmarknadspolitiska ramverk Viva resurs har att förhålla 

sig till utifrån hur arbetslinjen ser ut i dagens samhälle. Även om en aspekt av arbetslinjen är 

att människor ska arbeta och hjälpas ut mot arbetsmarknaden genom exempelvis 

arbetsträning har det också alltid funnits aspekter av arbetslinjen som syftat till att 

disciplinera människor och göra det obekvämt för dem att vara arbetslös (Junestav, 2004).  

 

En av tankarna bakom denna typ av disciplineringsfunktion är att alla människor ska göra sig 

förtjänt av sitt uppehälle och detta gäller även personer inom arbetsmarknadspolitiska 

program (Junestav, 2004). Enligt denna aspekt av arbetslinjen har de som väljer att inte göra 

det de kan för att ta sig närmare ett arbete heller inte gjort sig förtjänta av ekonomisk 

ersättning (Junestav, 2004). I praktiken tar sig detta bland annat uttryck inom Viva resurs 

genom att delar av arbetsledarnas jobb är fylla i och rapportera arbetssökandes närvaro till 

berörda myndigheter och att arbetslösas inskrivning i programmet legitimeras genom att det 

är frivilligt, när det i praktiken är en fråga om tvång.   

 

Samordnings- och utslussningsproblematik 
Eftersom vi i denna uppsats lägger stort fokus på olika typer av problematik associerad till 

samordning och utslussning känner vi att det är av vikt att påpeka att majoriteten av de 

arbetssökande på ett problemfritt sätt rör sig igenom verksamheten. För en del arbetssökande 

uppstår dock problem och dessa problem berörs i följande stycken. 

 

Som tidigare presenterats i uppsatsens resultatdel anser de tillfrågade arbetsledarna att det 

finns en tydlig utslussningsproblematik inom Viva resurs och att denna hör ofta samman med 

samordningsproblematik. Bristande samordning mellan inblandade parter såsom 

försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och Viva resurs kan leda till att 

arbetssökande kommer i kläm eller hamnar i ett slags arbetsmarknadspolitiskt limbo där 

ingen myndighet egentligen har det primära ansvaret för den arbetssökande, med resultatet att 

det ibland saknas system för att fånga upp den arbetssökande efter att den utslussats från Viva 

resurs. 
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Detta kan i sin tur också leda till att arbetssökande fastnar mellan system eller slussas runt i 

systemet för att under tiden regregera i sin arbetsförmåga och vid ett senare tillfälle återigen 

hamna på Viva resurs för arbetsträning. Denna typ av konsekvens kan utifrån Grape & 

Ineland (2014) ses som ett resultat av konflikterande logiker inom det system som omgärdar 

den arbetssökande. Arbetsmarknadspolitiska aktörer såsom försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och Viva resurs tjänar olika ramar och regelverk vilket gör att de har 

olika prioriteringar att förhålla sig till och detta står enligt Grape & Ineland i kontrast mot den 

organisationsflexibilitet som krävs för en god samverkan.  

 

I övrigt berör flera arbetsledare att bristen på samverkan ibland gör att den arbetssökande 

utan förvarning får veta att den kommer slussas ut ur verksamheten. Även detta kan förstås 

utifrån Grape & Inelands tankar kring samordningsproblematik på så vis att olika inblandade 

parter har olika arbetssätt och arbetsuppgifter och att dessa ofta får större prioritering än 

själva samarbetsprojekten. Detta kan för den arbetssökande utmynna i situationen att de 

inblandande parterna inte på ett smidigt sätt kan mötas för att koordinera sina insatser 

gentemot den arbetssökande, vilket i sin tur leder till att beslut tas för fort när ett möte väl 

koordinerats.  

 

På individnivå innebär detta en stor otrygghet för inte bara drabbade arbetssökande utan för 

många andra arbetssökande inom Viva resurs på så vis att de inte i förväg kan avgöra hur 

länge de kommer vara inskrivna i verksamheten. Detta blir i sin tur kontraproduktivt för 

arbetsledarna i det praktiska arbetet med de arbetssökande eftersom de arbetar utifrån ett 

KASAM-inspirerat förhållningssätt (Antonovsky, 1991) för att uppnå Viva resurs 

verksamhetsmål. I detta avseende kan man se otrygghet som en mekanism som påverkar 

begriplighet i negativ riktning. 

 

“Svallvågorna” av snabba avslut i samband med utslussningen sprider sig också till den 

arbetssökandes arbetskamrater vilka även de påverkas av utslussningen. På en plats som Viva 

resurs, där arbetsledarna till stor del arbetar med människans behov av social närvaro och 

sammanhang och använder detta som en “arbetsmotiverande morot” får detta negativa 

konsekvenser på så vis att det dels även här skapar otrygghet och oro och dels på ett teoretiskt 

plan skickar signaler om att den trygghet och sociala band och rutiner man skapat i 

förhållande till sina arbetskamrater är flyktiga och när som helst kan försvinna. Även detta 

resonemang kan ses i ljuset KASAM och begriplighet (Antonovsky, 1991). 

 

Efterfrågade förändringar av verksamheten 
Under de kvalitativa intervjuerna med arbetsledarna på Viva resurs framkom ett antal större 

urskiljbara områden där de tillfrågade efterfrågade en förändring; en större individuell 

anpassning av klientens placering samt utökade utbildningsmöjligheter inom ramen för Viva 

resurs verksamhet. Båda dessa efterfrågade förändringar finns redovisade i uppsatsens 

resultatdel. Även bättre genomförande- och utslussningsplaner har efterfrågats av en av de 

intervjuade arbetsledarna. Denna aspekt har analyserats och redovisats tidigare i detta kapitel. 
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När arbetsledarna efterfrågar en större individuell anpassning av klienternas placering 

motiveras detta med att verksamhetens avdelningar kan ställa väldigt olika krav på de 

arbetssökande. Inom vissa avdelningar bör man t.ex. vara kapabel att hantera en hög 

stressnivå medan andra avdelningar ställer krav på klientens fysik eller teoretiska 

förkunskaper. Om verksamheten fallerar i inslussningsskedet och en arbetssökande får en 

placering inom en avdelning som inte passar denne kan detta leda till onödigt lidande för 

personen i fråga. Om det exempelvis inkommer en arbetssökande på en avdelning och 

platserna inom avdelningen är fullsatta, då måste den arbetssökande skrivas in på någon 

annan avdelning. På så vis kan det alltså också vara en fråga om direkt praktiska hinder inom 

verksamheten som gör att arbetssökande inte hamnar där de vill vara. Denna problematik är 

dock inte en fråga om Viva resurs tillkortakommanden utan bör ses som resultatet av ett 

samspel mellan yttre och inre faktorer då inskrivningarna till verksamheten sköts av andra 

myndigheter och Viva resurs enbart tillhandahåller ett begränsat antal platser per avdelning.  

 

Sett utifrån KASAM kan det tänkas att en dåligt planerad placering leder till ett minskat 

KASAM-värde för klienten då hög stressnivå, bristande kunskaper eller fysisk kapacitet leder 

till en känsla av otrygghet, bristande engagemang etc. (Antonovsky, 1991).  

 

De utökade utbildningsmöjligheterna efterfrågas av flera arbetsledare och man resonerar att 

utbildningen på sikt kan ge de arbetssökande ett bättre självförtroende och självkänsla i takt 

med att klientens kunnande inom ett givet område ökar. En tillfrågad arbetsledare resonerar 

att kunnandet ger ett övergripande mervärde i det praktiska arbetet, vilket får arbetet att 

kännas mer meningsfullt för klienten i fråga. Också denna aspekt är något som går i linje med 

Antonovskys tankar om KASAM och hur en miljö kan främja eller motverka ett starkt 

KASAM hos en individ (Antonovsky, 1991). 

 

Slutsatser 
Viva resurs arbetar med klienter utifrån ett tydligt lösningsfokuserat salutogent perspektiv. I 

sitt praktiska arbete med de arbetssökande använder de sig av mjuka dimensioner av socialt 

arbete i form av individuellt stödåtgärder av olika slag. Det kan röra sig om åtgärder i form av 

praktiska mekanismer såsom möjligheten att ta ett körkort eller att ge de arbetssökande 

arbetserfarenhet. Det kan röra sig om sociala mekanismer i form av att skapa förutsättningar 

för meningsfullhet genom att de arbetssökande får ta del av ett socialt sammanhang och det 

kan röra sig om personliga mekanismer så som att stärka en persons självförtroende och 

självkänsla genom att utmana den i sitt arbete och ge den beröm när den klarar av sina 

arbetsuppgifter samtidigt som man visar att det är okej att misslyckas. På så vis ökar den 

arbetssökandes känsla av trygghet. I sin helhet handlar detta arbetssätt om att ha en 

helhetssyn kring individen och dess förutsättningar och behov.  

 

Samtidigt har arbetsmarknadspolitiska åtgärder även i grund hårda dimensioner i form av 

kontroll- och disciplineringsmekanismer och detta gäller också Viva resurs. Dessa två 

förhållningssätt står i konflikt med varandra. De hårda dimensionerna tvingar in arbetslösa i 

de arbetsmarknadspolitiska systemen, ibland utan individuellt hållbara målsättningar för en 

lyckad utslussning. Eftersom detta tvång är ständigt närvarande är det någonting som 
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arbetsledarna måste förhålla sig till och de problem som tvånget skapar för den arbetssökande 

anser vi vara en konsekvens av hur arbetslinjen tar sig uttryck i det arbetsmarknadspolitiska 

systemet. 

 

Sett utifrån tidigare presenterade teorier kan detta förfarande antas vara skadligt för klienten i 

fråga samt också gå emot verksamhetens målsättningar om att stötta klienter i deras jakt på en 

lämplig sysselsättning. Ovanstående problematik kan ses ur ett arbetsmarknadspolitiskt 

perspektiv där konflikterande logiker inom det arbetsmarknadspolitiska systemet står i vägen 

för god samverkan mellan inblandade parter. I slutändan leder den dåliga samverkan mellan 

placerande myndigheter till ett problem och en otrygghet för individen. Denna otrygghet står 

i kontrast mot arbetsledarnas praktiska stödjande arbete med klienterna då de motverkar de 

grundläggande principerna bakom KASAM. 

 

De intervjuade arbetsledarna identifierar även en utslussnings- och samordningsproblematik 

inom verksamheten och i samarbete med närliggande verksamheter. Denna problematik är 

ofta associerad med bristfälliga uppföljningar inom och utanför verksamheten och oplanerade 

placeringar av vissa arbetssökande. Resultatet innebär att vissa klienter slussas runt i olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan att närma sig arbetsmarknaden. Vidare efterfrågar 

arbetsledarna utökade utbildningsmöjligheter inom verksamheten, bättre anpassade 

placeringar efter klientens individuella behov och arbetsförmåga samt bättre genomförande- 

och utslussningsplaner för de arbetssökande.  

 

Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra Viva resurs verksamhetsmål och hur 

arbetsledarna inom Viva resurs arbetar för att stärka de arbetssökande. I samtal med 

arbetsledarna har det också framkommit ett antal områden som de identifierat som 

problematiska och i behov av utveckling. Nedan följer en diskussion kring detta och annat 

som framkommit i uppsatsens resultatdel. 

 

När arbetsmarknadspolitiska åtgärder ideologiskt sätt styrs av strikta arbetsmarknadspolitiska 

riktlinjer så som arbetslinjen blir resultatet av förhållningssättet att man tittar mindre på 

enskilda individers möjlighet att närma sig arbetsmarknaden och mer på den ideologiska 

övertygelsen att alla inskrivna ska ut i sysselsättning. Resultatet blir att personer som på 

grund av fysiska eller psykiska hinder inte har möjlighet att närma sig arbetsmarknaden ändå 

ska prövas mot den. Det resonemang som ligger bakom detta resultat domineras av samma 

krafter och är strukturerat på samma sätt som de ideologiska krafter som Junestav (2004) 

identifierar ligger bakom arbetslinjens utformning; en blandning av disciplinerande 

perspektiv som präglas av tanken att ingen ska sitta hemma och lata sig, 

uppfostrandeperspektiv, där människan ska aktiveras och lära sig att vara goda medborgare 

och ett rättighetsperspektiv där det är samhällets skyldighet att se till så att alla människor får 

ta del av det (Junestav, 2004). 
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Dessa individer florerar i ett limbo inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utan att 

närma sig en sysselsättning eller anställning. Som tidigare presenterats tar sig detta bland 

annat inom Viva resurs uttryck i att arbetssökande ibland arbetsprövas, går upp 

arbetsförmåga och därefter slussas ut utan att det finns någon åtgärd som tar vid efter att 

individen lämnat verksamheten, ett förfarande som leder till att den utslussade regregerar i 

arbetsförmåga.  

 

När individer behandlas på ovanstående sätt kan det sända en signal till den drabbade om vad 

samhället anser att individen är värd. För arbetsledarna, vilka bland annat arbetar med 

metoder för att stärka individens självkänsla, självförtroende och känsla av sammanhang blir 

dessa signaler kontraproduktiva (Antonovsky, 1991). Den drabbade individen far således illa 

av att hamna i det arbetsmarknadspolitiskt limbo som de konflikterande logikerna och den 

bristfälliga utslussningen kännetecknas av.  

 

Vi vill förtydliga att detta inte bör förstås som en kritik mot olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder i sig utan att den istället bör ses som en kritik riktad mot det arbetsmarknadspolitiska 

förhållningssätt som idag präglas av ett hårdare disciplinerande förhållningssätt gentemot den 

enskilde arbetssökande (Junestav, 2004). Vi menar att denna typ av arbetsmarknadspolitik 

slår hårdast mot de arbetssökande som redan är som mest utsatta, de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden, och att detta är en form av politiskt motiverat tvång mot individen, vilket är 

grundat i det disciplinerings- och förmyndarskapstänkande som till stor del präglar 

arbetslinjen idag, ett resonemang som även det styrks av Junestav, vilken i sin avhandling 

beskriver att det disciplinära perspektivet inom arbetslinjen fått större och större fotfäste inom 

dagens arbetsmarknadspolitik (Junestav, 2004). Att arbetslinjen idag är utformad så att den 

slår hårdast mot de individer som är som vi tidigare visat ingenting nytt, utan kan ses i ljuset 

av Junestavs resonemang om att de olika ideologier som format och fortfarande formar 

arbetslinjen i varierande styrka och grad återkommer genom historien (Junestav, 2004). 

 

Vidare sänder detta även signaler till de kollegor inom verksamheten vilka delat den 

utslussade individens sociala sfär. Vi anser att ett bra avslut spelar en betydande roll både för 

den utslussade och dennes arbetskamrater. Avslutet är viktigt eftersom alla parter då ges en 

möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor och tacka varandra för den tid som har gått och 

att få vetskap om vad som händer för den andra parten i nästa skede. Ett bra avslut påverkar 

begripligheten och hanterbarheten för de inblandade parterna och skapar en trygghet för alla 

inblandade individer. Dessa tankegångar bekräftar Antonovskys (1991) resonemang om 

KASAM, vilket tidigare redovisats i denna studie.  

 

Vidare visar man med ovanstående förhållningssätt att den arbetssökande varit respekterad 

och uppskattad, någonting som ligger i linje med ett teori Y-förhållningssätt gentemot 

människan, där sociala vinster ses som den primära motivationen till att arbeta. I 

förlängningen är detta vidare en fråga om att på sikt bygga klientens självkänsla och att visa 

att den är värdefull inte enbart i sig själv utan även för andra människor i en bredare social 

kontext, vilket återigen kan knytas till KASAM. 
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Vi efterlyser något annat arbetsmarknadspolitiskt alternativ till den dåliga utslussning som 

vissa arbetssökande drabbas av. Vi har inga förslag angående vad en sådan verksamhet skulle 

innebära, hur den skulle fungera eller hur den skulle vara uppbyggd men vi tänker oss att 

detta skulle kunna vara föremål för vidare forskning.  

 

Under arbetets gång har det i samband med vår analysprocess mer och mer framkommit att 

utsatta arbetslösa är föremål för tvivelaktig behandling då de slussats runt i de 

arbetsmarknadspolitiska systemen av ideologiskt baserade förmyndigande och 

disciplinerande principer kring arbetslinjen vilka vi anser har svag eller ingen förankring i 

den praktiska verklighet dessa individer upplever. Som blivande socionomer har vi under 

arbetets gång i växande grad upplevt vikten av att belysa denna process och att synliggöra 

dessa individers situation. Vi anser att denna upplevelse aktualiserar vidare forskning rörande 

socialarbetarens roll inom arbetsrehabiliterande verksamheter.  

 

Slutligen vill vi belysa att vi förstår att denna uppsats bara undersöker en specifik 

arbetsmarknadsåtgärd i en specifik kommun men vi anser att resultatet vi redovisar rör 

allmän problematik relaterad till arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att det således också är 

relevant även i ett större samhällsperspektiv. 

 

Metoddiskussion  
Vi gav oss in i denna studie med en förförståelse av både den undersökta verksamheten och 

arbetsledarna inom den. Denna förförståelse har underlättat vårt arbete då vi i ett tidigt skede 

hade en uppfattning om vilka arbetsledare som vi tillsammans anser har bäst helhetsbild av 

Viva resurs och hur verksamheten arbetar med sina klienter. Ett metodologiskt problem i 

denna studie har varit att vi av anonymitetsskäl inte kunnat redogöra för varför vi valt våra 

intervjupersoner. Anledningen till detta är att vi genom att röja urvalsprocessen skulle röja 

intervjupersonernas identitet för annan personal inom verksamheten, vilket i sin tur står i 

konflikt med anonymitetsprincipen inom det samhällsvetenskapliga fältet.  

 

En negativ aspekt av vår förförståelse och vår personliga relation till de intervjuade är att den 

kan ha påverkat studiens inriktning och utfall. Intervjupersonerna kan på grund av vår 

relation ha lyft fram information de trodde att vi var intresserade av, eller undvikit att lyfta 

fram information som de antog att vi redan hade god kunskap om. Huruvida detta har 

inträffat är svårt att avgöra utan att studien replikeras men vi har försökt minimera risken för 

att detta ska inträffa genom att förhålla oss neutrala i intervjusituationerna, undvika ledande 

frågor och främja ett öppet intervjuklimat. 

 

Vårt användande av programteori har varit en styrka i arbetet med att förstå den funktion och 

de målsättningar som driver verksamheten. Vi gav oss in denna studie med uppfattningen att 

programteori var ett objektivt verktyg att använda sig av i utvärderingsstudier men allt 

eftersom vår kunskap om metoden ökade insåg vi att programteori i värsta fall kan användas 

godtyckligt. Vi anser att ju fler personer som utformar en programteoretisk modell, desto 

mindre är risken att den kommer att vara konstruerad på ett godtyckligt sätt. Med beaktande 

av detta kontrollerades utformningen av den modell vi framställt av utomstående.  Detta 
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gjordes först gentemot vår handledare och sedan av samtliga intervjupersoner. Vetskapen om 

att alla intervjupersoner var överens om att utformningen av våra modeller varit korrekta har 

inneburit en trygghet för oss under uppsatsskrivandet. 

 

Under analys- och kodningsprocessen använde vi oss av Grounded Theory som ett verktyg 

för att låta det empiriska materialet vägleda oss vidare mot den riktning som bäst speglade 

materialet. Vi tänker oss att detta abduktiva sätt att arbeta förmodligen kostat oss mer 

analystid än om vi hade arbetat strikt induktivt dels av ovan nämnda anledning men också på 

grund av att vårt teorimaterial tvingades växa och ändras i takt med att vår analyserade data 

ändrade vår uppsatsriktning. Att arbeta på detta sätt har dock varit värt den extra tid det 

möjligtvis tagit oss att färdigställa vår studie eftersom det på vägen lett till en enligt oss 

djupare förståelse av både det analyserade materialet och de arbetsmarknadsrelaterade 

strukturer och teorier kopplade till studiens slutliga syfte och frågeställningar.  

 

Under arbetet med denna uppsats har vi med få undantag mötts dagligen och tillsammans 

arbetat med uppsatsen. Majoriteten av allt material- från kodningsprocess till teori, analys och 

diskussion har bearbetats tillsammans. I den mån vi skrivit någonting var för sig har detta 

material genomgått extensiva analyser från oss båda för att säkerställa att vi båda varit 

överens om vad som ska stå i texten och hur texten ska vara formulerad. För en mer 

detaljerad ansvarsfördelning, se bilaga 5.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsblad till intervjupersonerna 

 

 
Hej! 

 

 

Vi är två socionomstudenter på termin 6 vid Umeå universitet som just nu arbetar med vår C-

uppsats i Socialt arbete. Vi har valt att skriva ett utvärderingsarbete om Viva resurs och vill 

gärna lära oss mer av hur olika avdelningar inom verksamheten jobbar. Fokus för 

utvärderingen kommer att röra vilka mål Viva resurs har, hur man arbetar för att nå dessa mål 

samt vilka, om några, förändringar kan man göra för att mer effektivt uppnå de uppsatta 

målen. 

 

 

Som en del av detta uppsatsarbete önskar vi genomföra intervjuer med arbetsledare på Viva 

resurs olika avdelningar, samt eventuella gruppledare och i mån av tid frivilliga 

arbetssökande kopplade till avdelningarna. Intervjuerna väntas ta ca 1 timme vardera och 

dessa kommer att utgöra en viktig del av vårt utvärderingsarbete. Detta arbete bygger på 

programteori vilken innefattar element av observationsstudier. Av denna anledning vore det 

önskvärt att få spendera tid på Viva resurs i den utsträckning det är möjligt. 

 

 

Vår förhoppning är att detta uppsatssamarbete Ska vara givande inte bara för oss som 

studenter utan även för Viva resurs. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta 

 

 

Alexander Rathnow 

Tel: 070-3823249 

Email: Hermitoth@gmail.com 

 

 

Joel Olofsson 

Tel: 073-031 54 44 

Email: joel_@live.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
 

Intervjuguide till utskick - Arbetsledare 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat inom Viva resurs? 

Hur hamnade du på Viva resurs? 

Vad har du för tidigare erfarenhet inom fältet? 

Kan du berätta kort om dina vanligaste arbetsuppgifter? 

Berätta kortfattat om Viva resurs. 

 

 

Frågor som rör Viva resurs som verksamhet 

Vilka anser du vara de primära målen för Viva resurs? 

Vilket av dessa mål anser du vara det viktigaste? - Varför det? 

- Hur tycker du att verksamhetens målsättningar kan utvecklas? 

Vad bidrar Viva resurs med i ett samhälleligt perspektiv? 

 

 

Frågor som rör avdelningens utformning 

Vad gör denna avdelning unik i förhållande till andra avdelningar? 

- Vilka specifika utmaningar/hinder finns i avdelningen? 

- Hur omsätts verksamhetsmålen i avdelningens arbete? 

- Vad ser du för utmaningar inför framtiden för din avdelning? 

 

 

Frågor som rör arbetet med de arbetssökande 

Hur stärker/hjälper din avdelning de arbetssökande? 

- Vilken inverkan har tiden på avdelningen på de arbetssökandes liv? (ekonomi, sociala liv, 

hälsa och trygghet med mera) 

För vilka arbetssökande är just din avdelning lämplig? 

Kan du berätta om något tillfälle då en arbetssökande har utvecklats på ett positivt sätt som 

ett resultat av avdelningens arbete? 

- Vad möjliggjorde denna positiva förändring? 

Om man inte når framgång i arbetet med en arbetssökande, vad kan det tänkas bero på? 

När arbetssökande slutar på avdelningen, vad får de med sig från sin tid på avdelningen? 

Hur tycker du att din avdelning kan utvecklas i arbetet med de arbetssökande? 
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Bilaga 3 - Kodningsschema 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Bilaga 4 – Sammanställda koder 
 

Verksamhetens målsättningar: 

(Avgränsning) 

(Människan är viktigast) 

(Beskrivande) 

(Avdelningen som verktyg) 

(Balans mellan trygghet och skarpt läge) 

(Vidare mot arbetsmarknaden) 

(Samarbete mot andra är viktigt) 

(Det är viktigt med god människosyn) 

(Miljömål) 

(Klyfta mellan teori och praktik) 

(Utan de arbetssökande fungerar inte verksamheten) 

(Tudelad verksamhet, Människa - Återbruk) 

(Verksamhetsbeskrivning) 

 

Positiva mekanismer: 

(Miljöarbete genererar positiva mekanismer för den arbetssökande) 

(Insikt kring arbetssökarens förutsättningar på arbetsmarknaden) 

(Att få arbetssökande att tro på sig själva är viktigt) 

(Stärkande att få skörda frukten av sitt arbete) 

(Att få en lön är en ekonomisk morot för att söka arbete) 

(Social gemenskap stärks genom arbete) 

(En god social gemenskap är viktigare än en god fysisk arbetsmiljö) 

(Ramar och struktur stärker de arbetssökande) 

(Stärkande för arbetssökande att bli utmanade) 

(Stor variation i olika arbetssökandes stödbehov) 

(Alla kan gå in i väggen) 

(Stor bredd mellan avdelningar)  

(Viva erbjuder utbildning) 

(Personlig utveckling genererar en positiv mekanismspiral för den arbetssökande) 

(Självbestämmande stärker) 

(Viva erbjuder praktisk kunskap) 

(Viva arbetar hälsofrämjande) 

(Insikt att man är kompetent ger ökad självkänsla) 

(Möjlighet att prova på nya saker) 

(Att arbetssökande är intersektionellt olika är positivt) 

(Det är viktigt att vara en del av ett socialt sammanhang) 

(Det är stärkande med ett meningsfullt arbete) 

(Beröm stärker självkänslan) 

(Arbetssökanden måste själv ha en vilja till förändring) 

(Räkna aldrig ut någon) 

(Lön innebär trygghet) 
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(Man arbetar longitudinellt gentemot de arbetssökande) 

(Det är viktigt med helhetstänkande) 

(Viktigt att få möjlighet att vidga sina vyer) 

(Viktigt att få utforska i sin egen takt) 

(Viktigt att vara ett stöd för den arbetssökande) 

(Det finns en hög grad av acceptans inom Viva resurs) 

(Man får möjlighet att växa som person) 

(Olika arbetssökande har olika förutsättningar) 

(Viva resurs erbjuder jobbreferenser) 

(Viva resurs ger social träning) 

 

Konflikterande mekanismer: 

(Skiftat fokus i verksamhetsmålen) 

(Bristande utslussning leder arbetssökande tillbaka till Arbetsförmedlingen istället för jobb) 

(Svårt att både hålla en produktion och vara stödjande mot de arbetssökande) 

(Både bra och dåligt med ett ojämnt arbetsflöde) 

(Tidsbestämd placering blir en stress för många arbetssökande) 

(Rent statistiskt en träff i protokollen - men grundproblemet kvarstår) 

(Allt för trygg/förlåtande miljö blir ett hinder för utveckling mot arbetsmarknadens behov) 

(Arbetssökande blir placerade, men är inte redo för Viva resurs) 

(Arbetssökande kastas mellan olika myndigheter) 

(Lättare att få gehör för ekonomiskt motiverade förändringar än andra) 

 

Förbättringsområden: 

(Det behövs mer helhetssyn i arbetet med de arbetssökande) 

(Lättare att hjälpa klienter som är ärliga med vad de vill) 

(viva resurs behöver bli bättre på utslussning) 

(Viva behöver bättre anpassade arbetsuppgifter till arbetssökande med särskilda behov) 

(Viva resurs skulle behöva utveckla mer utbildningsinriktad verksamhet) 

(Viva resurs skulle kunna utveckla hälsoarbetet till att bli mer kontinuerligt) 

(Viva behöver mer struktur i samarbetet) 

(Viva resurs behöver utvecklas till att jobba mindre könsstereotypt) 

(Viva resurs skulle kunna utveckla arbetet med att göra de arbetssökande öppna för “fler 

alternativ”) 

(Viva behöver platser med tydligare grundläggande arbetsuppgifter) 

(Vissa avdelningar behöver stabilare placeringar) 

(Viva skulle kunna utveckla sin verksamhet mot välgörande ändamål utanför verksamheten) 

(Stabila placeringar leder till mer jobb externt) 

(Ibland behövs tydligare arbetsplaner och genomförandeplaner) 

 

Problem: 

(Bra målsättningar, men svårt att nå dem) 

(Ibland finns yttre faktorer som styr klientens placering) 

(Vissa arbetssökande skulle må bra av att få ett förbestämt slutdatum) 
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(Många deltidstjänster blir svårt att hantera inom vissa avdelningar) 

(Ett problem är att utomstående parter ibland saknar insikt i kraven som ställs på 

arbetssökande inom en viss avdelning) 

(Bättre beredskap för personer som inte kan komma närmare arbetsmarknaden) 

(Personer som blir placerade på Viva är generellt sett mindre arbetsföra än tidigare) 

(Ibland saknas kompetens hos personal för att identifiera psykisk problematik hos de 

arbetssökande) 

 

Samhälleligt perspektiv: 

(Viva kostar, men vad skulle det kosta om Viva inte fanns?) 

(Viva kan erbjuda anställningar till människor som annars står långt ifrån arbetsmarknaden) 

(Om inte Viva fanns skulle mindre liknande verksamheter ta över) 

(Verksamheten är viktig för att man koncentrerar olika kompetens att hjälpa de 

arbetssökande) 

(Viva hjälper där marknaden misslyckats med att erbjuda sysselsättning) 

(Viva skapar meningsfullhet för många människor) 

(Miljöarbetet inom Viva är en viktig samhällelig funktion) 

 

Miljö: 

 

Vägen in: 

(Inaktivitet är dåligt för arbetssökande) 

(Ekonomiska svårigheter leder till stödbehov) 

(Socialt, psykiskt och fysiskt nedbrytande med arbetslöshet)  

(Stort stödbehov i samhället) 

(Viva jobbar fram underlaget för att eventuellt söka hel- eller del-sjukpension eller 

sjukersättning) 

 

Avdelningsspecifikt: 

(Vissa avdelningar är mer krävande än andra) 

 

Positiv förändring över tid: 

(Positiv förändring över tid) 
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Bilaga 5 - Ansvarsfördelning 
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