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Abstract 

The purpose of this study was to examine participants' experiences and descriptions of a 

municipal activation program, and how participants perceive their opportunities for 

influence on their own needs and requirements. The results are based on statements from 

six semi-structured, individual interviews conducted by the qualitative 

method. Empowerment, paternalism and social capital are among the study's theoretical frame 

of reference. The main results show that more participants are critical of aspects of 

coercion and involuntary willingness in participation. Motivation for participation seems 

to mainly be linked to whether the activity is experienced as meaningful, as well as to 

the attitude of the staff. An individual, affirmative response from the staff seems to be of 

concern to the participants' general experience of the program. The contact with other 

participants interpreted from theory of social capital and collective empowerment. 
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Inledning och bakgrund 

Välfärdssystemen i västvärlden har under de senaste decennierna kommit att förändras mot en 

alltmer arbetsorienterad välfärd med fokus på självförsörjning och arbetssysselsättning. 

Individens eget ansvar för sin försörjning har kommit att betonas, och kraven på 

motprestationer för att beviljas bidrag har stärkts. Reformer och program med fokus på ökad 

”aktivering” av arbetslösa medborgare beroende av de sociala välfärdssystemen kan idag ses i 

stora delar av västvärlden (Lødemel & Trickey, 2000).  Begreppet aktivering används i termer 

av sysselsättning som kan liknas vid lönearbete. Andra typer av åtgärder inom 

aktiveringsprogram kan vara kompetenshöjande åtgärder, vars syfte tänks vara att öka 

individens möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och minska bidragstagandet (Salonen 

& Ulmestig, 2004).  

I Sverige har arbetsmarknadspolitiken historiskt sett i huvudsak varit en uppgift för staten.  I 

och med den ekonomiska krisen i början av 1990- talet förändras detta, och även landets 

kommuner börjar initiera arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa lokala aktivitetsprogram 

har en tydlig koppling till socialtjänsten och socialbidraget, och regleras genom 

socialtjänstlagen (Salonen & Ulmestig, 2004). År 1998 görs förändringar i socialtjänstlagen, 

vilket innebär att kommunerna får rätten att kräva arbetslösa socialbidragstagares deltagande i 

kommunala verksamheter eller program för beviljande av socialbidrag. I lagtexten betonas 

särskilt kommunens befogenheter gällande aktiveringskrav för socialbidragstagande unga 

vuxna under 25 år (4 kap. 4§, Socialtjänstlag 2001:453), men villkoren är i princip desamma 

för övriga arbetslösa socialbidragstagare (Giertz, 2004; Thorén, 2008).  

Problemformulering 

Under 2000- talet har en rad olika program och verksamheter med inriktning på anordnad 

sysselsättning, arbetssökande, praktik och utbildning skapats i landets kommuner för 

målgruppen arbetslösa socialbidragssökande. Kännetecknande för de kommunala 

aktiveringsprogrammen är tvång och krav på deltagande och motprestation för beviljandet av 

bistånd (Giertz, 2004; Milton, 2005; Ulmestig, 2009). Kunskapen om effekterna utav dessa 

kommunala aktiveringsprogram är små, och det är omtvistat huruvida deltagande i dessa leder 

till ökat insteg på arbetsmarknaden eller minskat bidragsberoende.  

År 2010 fick knappt 277 500 personer ekonomiskt bistånd. Det vanligaste försörjningshindret 

var arbetslöshet och berörde 38 procent av de sökande (Socialstyrelsen, 2010). Sedan år 2008 

bedriver Stockholm stad verksamheten Jobbtorg Stockholm. Till Jobbtorg kommer deltagare 
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efter att ha remitterats av socialsekreterare på någon av stadens stadsdelsförvaltningar. Syftet 

med verksamheten är enligt stadens hemsida att genom rådgivning, arbetsträning, praktik och 

kortare yrkeskurser hjälpa deltagarna till att finna arbete. Drygt 10 000 personer var inskrivna 

på Jobbtorg under år 2010 (Stockholm stads hemsida, stockholm.se, 2011-10-04).   

Relevans för socialt arbete 

De flesta kommuner i Sverige har idag någon form av aktiveringsprogram, och det är vanligt 

att närvaro och aktivt deltagande i dessa ställs som krav för beviljande av socialbidrag. 

Argumenten för aktiveringskraven är att de insatser som görs ska förhindra det långvariga 

bidragsberoendet genom att stärka bidragstagarnas självförtroende, samt öka deras kompetens 

och arbetsmoral (Milton, 2006). 

 I Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 1§ står att socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och 

utveckla individens egna resurser och att verksamheten ska bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. I 4 kap 1 § framgår att bistånd ska 

utformas så att det stärker individens möjlighet till ett självständigt liv. I samma kapitel står 

också att de av kommunen anordnade praktiker eller kompetenshöjande verksamheter som 

bidragstagaren kan begäras att delta i ska syfta till utvecklandet av den enskildes möjligheter 

till självförsörjning genom inträde på arbetsmarknaden eller utbildning.  Verksamheten ska 

utformas med ”skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar” (4 

kap 4 §, Socialtjänstlag 2001:453). Teori om empowerment syftar bland annat på att individen 

överförs makt att vara delaktig och påverka i beslut som rör denne (Payne, 1997).  

Hasluck & Green (2007) hävdar att individuell anpassning utifrån deltagarens egna behov och 

önskemål är viktiga faktorer för att uppnå positiv effekt av aktiveringsprogram. Författarna 

anser att motivation och individuellt bemötande är viktiga faktorer för deltagarens upplevelse 

och framgång i aktiveringsverksamheter (a.a.). Svårigheter till dessa faktorer kopplas av flera 

författare till det inslag av tvång och disciplinering som förekommer (bl.a. Ulmestig, 2009; 

Van Aerschot, 2011). Ulmestig (2009) menar att deltagares upplevelser och beskrivningar av 

aktiveringsverksamheter utgör en viktig källa till kunskap för socialt arbete. Då Jobbtorg 

Stockholm är en verksamhet som berör en stor del av de människor i Stockholm som är 

beroende av socialtjänsten för sin försörjning, tänker jag att kunskap om hur deltagare 

beskriver verksamheten och sina möjligheter till inflytande är viktig då den bidrar till en ökad 

förståelse av aktiveringsområdet utifrån ett klientperspektiv. Jag hoppas att min studie, trots 

sin begränsning i omfång, ska kunna vara ett bidrag till kunskap inom området. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka deltagares upplevelser och beskrivningar av 

aktiveringsverksamheten Jobbtorg. Studien avser att undersöka hur deltagarna ser på sina 

möjligheter till inflytande utifrån egna behov och önskemål. Följande frågor har väglett 

arbetet: 

Hur beskriver deltagarna verksamheten? 

Hur ser deltagarna på sina möjligheter till inflytande utifrån egna behov och önskemål? 

Kunskapsområdet  

Sökprocess 

För att hitta relevant forskning och litteratur gjorde jag först sökningar på Socialhögskolans 

bibliotek för att få en uppfattning om vad som skrivits på området.  Jag gjorde därefter 

sökningar i databaserna Libris, ERIC (ProQuest), och Diva- portalen. Sökandet fokuserades  

på avhandlingar och kollegialt granskade forskningsartiklar, men jag har även tagit del av 

rapporter och annat material. Genom att studera referenslistorna i de artiklar och avhandlingar 

som jag fann relevanta, hittade jag ytterligare lämpligt material. Forskare på området gav mig 

tips på litteratur som kunde vara användbar. Mina sökord i biblioteket och på databaserna var: 

socialbidrag, aktivering, aktiveringsprogram, arbetslöshet, workfare, social exlucion, klient, 

activation policy, activation programs, social assistance, program evaluation, empowerment, 

paternalism och socialt kapital. 

Jag har avgränsat mitt material till att framför allt använda mig av studier gjorda på svenska 

förhållanden, då resultat från effektutvärderingar av aktiveringsprogram i USA och 

europeiska välfärdsstater bedöms svårapplicerade på svenska förhållanden (Milton, 2006). 

Likaså har jag fokuserat på litteratur som tar upp kopplingen mellan aktiveringsverksamheter 

och socialbidrag.  

Tidigare forskning 

Synen på arbetslösa socialbidragstagare 

Synen på fattiga har sina rötter i fattigvården, vilken kan härledas bakåt till 1500- talets 

Europa (Giertz, 2004). Centralt för fattigvården under industrisamhällets utveckling var 
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uppdelningen mellan ”värdiga” och ”ovärdiga fattiga”, där de värdiga var de som ansågs ha 

hamnat i fattigdom utan att själva kunna anklagas för det. Viktigt var att dessa ”värdiga” 

fattiga uppträdde och levde moraliskt försvarbart, och att känna skamkänslor för sin situation 

ansågs önskvärt (Giertz, 1998).  De arbetsföra som sökte sig till fattigvården riskerade att 

betraktas som lata eller omoraliska. Villkoret för att få hjälp kunde för dessa vara att tillfälligt 

bo i så kallade fattighus, där de ofta fick arbeta för kommunens räkning med exempelvis 

gaturenhållning och trädgårdsskötsel. Dessa försörjningsinrättningar kom sedan att under 

1900- talet successivt att ersättas av andra typer av institutioner (ibid.,). Thorén (2008) skriver 

att arbetslinjen, med sin starka betoning på normativa aspekter av arbete och självförsörjning, 

bidragit till utformningen av aktiveringsprogrammen och de krav på deltagande i dessa som 

socialtjänsten ofta ställer för beviljande av ekonomiskt bistånd. Thorén anser att bristande 

motivation till arbete och defekta beteendefaktorer hör till de normativa och moraliskt 

betonade föreställningar som återfinns i den svenska kontexten rörande synen på 

socialbidragstagare (ibid.,). 

Ulmestig (2007) menar att arbetslösa som får ersättning från arbetslöshetskassan och vilka 

omfattas av nationella arbetsmarknadsprogram har en starkare ställning än gruppen arbetslösa 

som är beroende av socialtjänsten för sin försörjning.  Den ena ersättningen är 

rättighetsbetonad medan den andra är behovsprövad. Författaren menar att de fackliga 

organisationerna historiskt sett har haft sitt intresse i de nationella 

arbetsmarknadsprogrammen, då facken varit ansvariga för arbetslöshetskassorna. Detta, 

skriver Ulmestig, kan jämföras med den svagare ställning som gruppen socialbidragstagare 

har, vars intressen inte företrätts av intressegrupper på maktpositioner. 

 Lødemel & Trickey (2000) anser att aktiveringsprogram kan betraktas som redskap vilka 

möjliggör kontroll och villkorande för ekonomiskt bistånd. Giertz (2004) och Ulmestig (2007) 

är några av de författare som menar att aktiveringsprogrammen har en tydlig moralisk 

funktion och som drar paralleller mellan den kommunala aktiveringspolitiken och den gamla 

tidens fattigvård.  

Effekter av aktiveringsprogram 

En utav grundideologierna bakom aktiveringspolitiken är att människors beroende av det 

sociala skyddsnätet ska minska och ersättas av en medborgare som är aktiv och 

självförsörjande (Clarke, 2005). Syftet med aktiveringsprogram är således bland annat att 

minska bidragsberoendet.  
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I en metaanalytisk studie analyseras randomiserade effektutvärderingar av totalt 46 

Nordamerikanska program studerade i 102 studier (Smedslund et al, 2006). Drygt 400 000 

deltagare omfattades av studierna, 9 av 10 av dessa var kvinnor. Detta menar författarna beror 

på att programmen riktar sig till gruppen ensamstående föräldrar, vilken till största delen 

utgörs av kvinnor. Faktorer som undersöks är graden av bidragsberoende och effekter på egen 

inkomst efter programdeltagande jämfört med kontrollgrupper som inte deltagit i något 

program. Författarna konstaterar att randomiserade effektutvärderingar övervägande är 

amerikanska studier, och att få sådana studier är gjorda på förhållanden utanför USA. 

Författarna menar att studiens resultat inte kan appliceras på europeiska programförhållanden, 

då välfärdssystemen är för olika i sin utformning. 

Studien visar att frivilliga program pekar i riktning mot att ha mer positiva effektresultat än de 

med tvångsinslag, men författarna betonar att resultaten inte är statistiskt signifikanta.  Lokala 

kontexter tycks, enligt författarna, ha större inverkan på programeffekter, än själva 

programmet. Denna slutsats dras då effekterna av samma program ser olika ut på olika platser 

i landet. Slutsatser i studien är att grupper som fått någon typ av programintervention visar på 

svaga, positiva effektresultat. 

 Kluve (2010) har i en metaanalytisk studie jämfört effekter av arbetsmarknadsprogram 

baserat på sammanlagt 137 kvantitativa programutvärderingar från 19 europeiska länder. 

Kluve skriver att det, till författarens förvåning, inte tycks finnas något systematiskt 

relationsförhållande mellan programeffekt och kontextuella faktorer som omgivande 

makroekonomi och institutionella arbetsmarknadsfaktorer. Författaren menar att det istället är 

typen av arbetsmarknadsprogram som har betydelse för vilka effekter som uppnås. I studien 

framkommer att program inriktade mot privat sektor och program med sanktionsaspekter 

visade signifikant bättre resultat än övriga studerade program. Program som riktar sig till unga 

arbetslösa visar enligt författaren på sämre effektresultat. Nyare studier visar på mindre 

positiva effekter än äldre studier, vilket författaren menar kan bero på att dataunderlaget är av 

bättre kvalitet i studier gjorda på senare tid.  

Van Aerschot (2011) skriver att aktiveringspolitiken i Europa och USA, vare sig den riktas 

mot arbetslösa generellt eller människor som uppbär socialbidrag, i stora drag visar på svag 

effekt kopplad till ökat självförsörjande. Milton (2006) anser att resultat från 

effektutvärderingar av aktiveringsprogram i USA och europeiska välfärdsstater är 

svårapplicerade på svenska förhållanden, då välfärdssystemen skiljer sig åt markant. Enligt 
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författaren bör studier från norra Europa utgöra säkrare underlag för jämförelser med svenska 

förhållanden på området. Salonen & Ulmestig (2004) undersöker genom bland annat 

kvantitativ enkätmetod hur det som författarna kallar ”aktiveringslandskapet” ser ut i 204 av 

Sveriges kommuner. Författarna skriver att de lokala aktiveringsprogrammen inte sällan 

saknar tydliga målformuleringar, är vaga i sina innehållsbeskrivningar samt att 

verksamheternas resurs- och tidsmässiga ramar ofta är oklara. Studien visar att rutiner 

gällande uppföljning och utvärdering av verksamheterna ofta är bristfälliga eller till och med 

obefintliga. Bristen på systematisk kunskap är enligt författarna genomgående inom 

aktiveringsområdet. I svensk kontext visar de effektutvärderingar som gjorts ingen signifikant 

effekt vad gäller programdeltagande och koppling till minskat bidragsberoende (Giertz, 2004; 

Milton, 2006; Ulmestig, 2009). 

I en metastudie gällande interventioner riktade till arbetslösa grupper i England redogör 

Hasluck & Green (2007) för vilka faktorer som tycks påverka resultatet av 

aktiveringsprogram. Då trenden mot aktivering kan ses i hela västvärlden, kan studiens 

resultat vara av intresse även för förståelse av aktivering i svensk kontext (Ulmestig, 2009). 

Hasluck & Green betonar vikten av individualiserad hjälp och ett entusiastiskt och 

motiverande bemötande från personal som viktiga komponenter för framgång i programmen. 

Flexibilitet och anpassning till deltagarnas individuella behov från personalens sida är av stor 

betydelse för deltagarens upplevelse av programmet. Deltagarens motivation spelar enligt 

författarna en avgörande betydelse för framgången i arbetssökandet, och de anser att 

deltagande kopplat till tvång underminerar deltagarens motivation och engagemang. Vänligt 

bemötande och en trivsam miljö är inte bara önskvärda inslag i verksamheten, utan kan ha 

avgörande betydelse för dess resultat, hävdar författarna. 

Deltagares beskrivningar av aktiveringsprogram 

Ekström (2005) har i en utvärdering av en aktiveringsverksamhet i Stockholm genomfört 

kvalitativa intervjuer med personal och deltagare. Verksamhetsbeskrivningen som personalen 

ger och respondenternas beskrivningar skiljer sig kraftigt åt. Deltagarna är överlag kritiskt 

inställda till verksamheten, vilken upplevs som meningslös och kränkande. Ekström menar att 

deltagarna anser att valfriheten är begränsad och kopplad till kontroll och krav, vilket 

författaren analyserar utifrån fattigvårdsbegreppet. Deltagarna, skriver Ekström, upplever inte 

att verksamhetens fokus ligger på motivation och stöd, så som det uttrycks i 

verksamhetsbeskrivningen för aktiveringsverksamheten. 
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Angelin (2009) studerar utifrån teori om marginalisering och social exlusion gruppen unga 

vuxna som under lång tid varit arbetslösa och socialbidragstagande. Resultaten i avhandlingen 

bygger på tre empiriska studier; en longitudinell studie av drygt 100 000 individer samt 

enkätstudie och intervjustudie baserad på 74 respondenter. Den longitudinella studien 

undersöker hur stor andel av de unga som var arbetslösa och socialbidragstagande under 

1990- talet och som blivit kvar i den situationen, samt deras bakgrund och 

levnadsförhållanden. Enkät- och intervjustudierna ger en fördjupad bild av målgruppen och 

problematik kopplad till arbetslöshet och socialbidrag utifrån intervjupersonernas utsagor. I 

Angelins studie, liksom i Ekströms (2005), är deltagarnas erfarenheter av kommunala 

aktiveringsprogram överlag kopplade till upplevelser av disciplinering, förlust av egenmakt 

och känslor av meningslöshet. I Angelins studie beskrivs en rundgång mellan 

arbetsförmedling, praktikplats och socialtjänst, vilken författaren menar leder till känslor av 

utnyttjande och besvikelse med nedbrytande konsekvenser för individen. Angelin bedömer att 

mer än hälften av deltagarna i hennes intervjustudie klassade känslor av skam som det som 

upplevts som mest plågsamt med att vara arbetslös och i behov av socialbidrag.  

Ulmestig (2009) studerar genom intervjuer och observationer deltagare och personal i ett 

kommunalt aktiveringsprogram, och hur dessa agerar och talar om verksamheten. Författaren 

gör detta utifrån ett relationellt och strukturellt perspektiv med teori om erkännande och makt 

som centrala begrepp.  Det individualiserade arbetssätt som personalen säger sig arbeta utifrån 

överensstämmer inte med deltagarnas beskrivningar av verksamheten, skriver Ulmestig. 

Författaren menar att personalens möjlighet att villkora erkännandet av deltagarna genom 

tvingande och disciplinerande åtgärder skapar gränser mellan parterna, vilket leder till 

maktobalans och kommunikationsproblem. Ulmestig argumenterar för att tvångsaspekten i 

dessa typer av verksamheter motverkar deltagarnas motivation och reella inflytande. 

Utifrån teori om gräsrotbyråkrati studerar Thorén (2008)  två kommunala aktiveringsprogram 

och hur socialsekreterare och personal implementerar och reproducerar aktiveringsideologiska 

idéer i interaktionen med klienter och deltagare. I studien påpekas att i stort sett alla som 

mottog socialbidrag i de berörda kommunerna hänvisades till aktiveringsprogram, vilket går i 

strid mot tankar om individuell avvägning och lämplighetsbedömning. Thorén skriver att 

deltagare som av personalen ansågs omotiverade eller inaktiva i sitt jobbsökande kunde  

rapporteras till berörd socialsekreterare, vilken fattade beslut om eventuell åtgärd eller 

sanktion. Närvaro var obligatorisk och ogiltig frånvaro kunde utgöra underlag för ekonomisk 

sanktion för deltagaren. 
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I en kvantitativ enkätstudie undersöker Martinson & Sibbmark (2010) hur deltagare inskrivna 

på det nationella arbetsmarknadsprogrammet Jobbgarantin för ungdomar beskriver 

programinnehåll och upplevelser av deltagandet. Programmet riktar sig till unga mellan 16- 

24 år, och som varit inskrivna på arbetsförmedlingen i tre åtföljande månader (a.a.). I studien 

jämförs svar från deltagare som går programmet inom Arbetsförmedlingens regi med svar 

från deltagare som medverkar i programmet genom en så kallad kompletterande aktör. Den 

senare, skriver författarna, kan betraktas som en privat arbetsförmedling som exempelvis ett 

studieförbund eller ett bemanningsföretag. 

Bland resultaten av studien framkommer att tidsåtgången till programaktiviteter är mycket 

sparsam enligt deltagarna, vilket författarna påpekar går emot de målsättningar som finns 

uppsatta för programmet. Deltagarna beskriver att den huvudsakliga aktiviteten inom 

programmet är jobbsökande. Författarna skriver att deltagarna i begränsad omfattning tagit 

del av studie- och yrkesvägledning inom programmet, 56 % uppger att de aldrig gjort det. 

Detta är något som Martinson & Sibbmark kritiserar, då de menar att vidareutbildning och 

slussning till studier utanför Arbetsförmedlingens regi är en av målsättningarna med 

programmet.  

Majoriteten av deltagarna som svarat på enkäterna ansåg att programmet till hög (29%) eller 

viss (43%) del erbjudit dem stöd i tillräcklig omfattning, och att aktiviteterna som de deltagit i 

varit mycket bra (17%) eller ganska bra (46%). Deltagare som gått i programmet via de 

kompletterande arbetsförmedlingarna beskriver i större utsträckning programdeltagandet i 

positiva bemärkelser än de, som deltagit via Arbetsförmedlingen. Detta, menar författarna, 

kan bero på att de kompletterande arbetsförmedlingarna har en mindre mängd deltagare per 

coach och handläggare. Handledning och coachning både individuellt och i grupp var 

vanligare hos de kompletterande arbetsförmedlingarna än hos Arbetsförmedlingen. Martinson 

& Sibbmark skriver att deltagare inom den förstnämnda gruppen i större utsträckning var 

nöjda med programmet, och att de upplevde sig ha fått tillräckligt med stöd och hjälp. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Jag har använt mig av både internationell och svensk forskning på området. I den 

internationella forskning som jag använt analyseras aktiveringspolitik och effekterna utav 

denna. De svenska studierna jag behandlat belyser aktiveringspolitik i en svensk kontext, med 

huvudfokus på deltagares upplevelser av aktiveringsprogram. Genomgående för den 

forskning som jag refererat till är att den för en kritisk diskussion till de tvångsinslag som 
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kännetecknar aktiveringsprogrammen, och problematiserar de konsekvenser som en sådan 

verksamhet får för deltagare utifrån bland annat diskussion om motivation, individuell 

anpassning och rättsäkerhet. 

Teoretiska begrepp och perspektiv 

Den forskning som jag berört studerar fenomenet aktiveringsprogram utifrån en rad olika 

teoretiska utgångspunkter. Marginalisering och social exlusion används som teoretisk ram av 

Lødemel & Trickey (2001), Giertz (2004) samt Angelin (2009). Maktteorier är frekvent 

återkommande i forskningen. Ulmestig (2009) och Angelin (2009) använder sig av begreppen 

erkännande och makt i sina studier.  Van Aerschot (2011) studerar aktiveringsprogram utifrån 

ett rättighetsperspektiv. Fattigvårdsbegreppet återfinns ibland annat Ekström (2005), Ulmestig 

(2007), Salonen och Ulmestig (2004) och Milton (2006). Thorén (2008) använder sig av 

gräsrotbyråkratiskt perspektiv som teoretisk ansats i sin avhandling. Paternalism behandlas av 

bland annat Milton (2006) och Van Aerschot (2011).  

Empowerment 

Van Aerschot (2011) menar att empowermentbegreppet syftar på förflyttandet av makt till 

individen, genom att denne ges ökat inflytande och delaktighet i beslut som rör personen. 

Författaren anser att begreppet syftar på ökandet av självkänsla, individens färdigheter och 

kritiska medvetenhet om sin situation. Payne (1997)  skriver att individens upplevelse av 

delaktighet skapar en starkare känsla av personligt ansvar, vilket leder till bättre 

förutsättningar för att en insats ska ge gott resultat.  

Askheim & Starrin (2007) menar att idéer om kollektiv empowerment kan ses i exempelvis 

brukarorganisationer och andra klient- eller patientsammanslutningar. Genom att stärka och 

stödja varandra inom gruppen strävar man efter att återta makt över sin tillvaro och få vara 

delaktiga på samma villkor, skriver författarna. Kollektiv empowerment bygger enligt 

författarna på synen att kollektivet, genom att organisera kunskap, kraft och 

uppfinningsrikedom för att nå sina mål, tillsammans kan skapa mer än vad den enskilda 

individen kan göra. 

Van Aerschot (2011) hävdar att empowerment och delaktighet har paternalistiska drag, på så 

vis att utrymmet för empowerment är beroende av vilka värderingar och beteenden som 

organisationen och dess representanter anser acceptabla. Klienten måste på så sätt förhålla sig 

till de värderingar och förväntningar som existerar i exempelvis aktiveringsprogrammen. Van 
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Aerschot hävdar att krav på ett visst tidsmässigt schemalagt deltagande i en verksamhet, som 

är så pass svagt kopplad till anställningsliknande förhållanden, strider mot individens rätt till 

självbestämmande och integritet. ”And indeed, how could these goals be logically combined 

with benefit penalties? How can, in particular, the self- determination of the client be 

respected if his/her decisions may lead to punishment?” (Van Aerschot, 2011, s. 76). Ulmestig 

(2009) menar att aktiveringsprogrammens motstridiga syften, med dels disciplinering och 

kontroll å ena sidan, och motivations- och resurshöjande ambitioner å andra sidan, försvårar 

för deltagarna att ha ett verkligt inflytande över verksamheten. 

Socialt kapital 

Begreppet socialt kapital syftar bland annat på individens behov av utveckling, trygghet, 

integration i ett socialt sammanhang och en identitet som är socialt accepterad (Øvrelid, 

2007). Øvrelid menar att vår välfärdspraxis utgår från ett individfokus, med  individuellt 

anpassade bidrag och insatser. Detta, skriver författaren, får konsekvensen av att människan i 

klientrollen står ensam i dennes förhållande till samhället och dess omsorgsinstanser. I 

klientpositionen ställs människan utanför sin sociologiska och mänskliga grupp, genom att 

dennes många samhälleliga rollfunktioner reduceras. Individens brister så som avsaknad av 

materiella tillgångar och kunskaper blir kännetecknande för den identitet som klientrollen 

skapar, skriver Øvrelid. Detta i sin tur kan väcka känslor av skam, menar författaren. 

Människans sociala kapital minskar således i och med klientifieringsprocessen. Då 

arbetslöshet också kan innebära att individen utesluts från sociala områden, förstärks förlusten 

av socialt kapital för arbetslösa klienter (a.a.). 

Paternalism 

Johansson & Hornemann Møller (2009) redogör för vad de anser kännetecknar ett 

paternalistiskt synsätt inom social- och arbetsmarknadspolitiken. Detta synsätt, hävdar 

författarna, ser aktiveringstvång som något som ligger både i den arbetslöses eget intresse, 

liksom i samhällets. Medborgarens skyldigheter gentemot staten betraktas som 

grundläggande, och genom dessa har staten rätt att aktivera individer som bedöms vara 

passiva eller ”lata”. Detta paternalistiska synsätt jämför Johansson & Hornemann Møller med 

vad de kallar aktiveringsargumentet, vilket författarna hävdar kännetecknas av en syn på att 

staten inte bara har en uppgift att stödja människor ekonomiskt, utan även att hjälpa dem 

utveckla sina kompetenser och färdigheter. Enligt aktiveringsargumentet bör staten inta en 

aktiv roll gällande interventioner, men att dessa ska utformas utifrån hänsyn till individens 
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egna önskemål och förutsättningar. Rättigheter och skyldigheter i förhållandet mellan stat och 

medborgare betraktas således olika utifrån dessa två perspektiv, menar författarna.  

Med uttrycket den nya paternalismen syftar Mead (1997) på ett förflyttande från betoning av 

individens rättigheter till betoning på dennes skyldigheter och beteendemässiga faktorer. 

Författaren hävdar att tvångsinslag kännetecknar den nya typen av paternalism i det sociala 

arbetet med människor i behov av ekonomiskt bistånd. Vad som ligger i individens intresse 

blir således en sak som myndigheterna har rätten att avgöra, liksom rätten att kräva hur 

individen ska leva sitt liv. På så vis menar Mead att rätten till bistånd och hjälp villkoras 

utifrån om den hjälpsökande uppvisar ett accepterat beteende. Således följer på detta ett behov 

av att kontrollera att dessa krav uppfylls. Författaren anser att den kanske största skadan som 

denna form av paternalism kan orsaka är den att människor misstros i fråga om att kunna ta 

tillvara på sina egna intressen. 

Börjesson (2010) skriver: ”Det centrala begreppet i sammanhanget är det lilla ordet 

ansvar…kring detta begrepp och denna föreställning- individen har själv ett ansvar för sin 

situation och därtill egna möjligheter att förändra sin livssituation. Om han/ hon ”tar sitt 

ansvar”. Detta är en helt central fråga i socialt arbete…Det vore naturligtvis ödesdigert om vi 

betraktade de människor som anlitar socialtjänsten som oförmögna och utan ansvar. Men det 

finns ett negativt sätt att se på en människa som ansvarig- då betraktar vi henne som skyldig 

till sin situation. Då ”ställer vi henne till svars”, kräver och kontrollerar. Det är en himmelsvid 

skillnad mellan detta sätt att använda ordet ansvar som en positiv uttydning, en tolkning där 

att ha ett ansvar betyder att ha möjligheter.”(a.a., sid. 155). 

Forskningsmetod 

Vald metod 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera deltagares upplevelser och 

beskrivningar av verksamheten Jobbtorg. Jag har därför valt att använda kvalitativ 

forskningsmetod med en abduktiv ansats. Det kvalitativa undersökningsförfarandet har fokus 

på individens tolkningar och upplevelser av sin verklighet (Backman, 2008). Den abduktiva 

forskningsstrategin kan ses som en kombination av deduktivt och induktivt förhållningssätt. 

Det innebär att forskaren både härleder begrepp och mönster utifrån den insamlade empirin, 

samtidigt som teoretiska perspektiv även styr frågeområden i studien (Larson, 2005). 
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Hermeneutisk tolkningsmetod innebär att söka en djupare förståelse för en texts innehåll och 

mening. Texten tolkas dels utifrån sina delar och sin helhet, vilket möjliggör för en djupare 

förståelse av textens mening. Uttolkarens förkunskaper är centrala i denna tolkningsmetod 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I analyserandet av intervjuerna har jag sökt förstå 

respondenternas utsagor med fokus på meningsskapande. Genom att ta del av tidigare 

forskning och teoribildning inom området fördjupade jag mina förkunskaper på området inför 

intervjugenomförandet och analysarbetet. 

Urval och avgränsningar 

Jag har gjort kvalitativa intervjuer med sex personer som deltar eller har deltagit i Jobbtorg. 

Genom att via mail kontakta samtliga Jobbtorg i Stockholm fick jag via personal kontakt med 

fyra personer, som var inskrivna deltagare på verksamheten vid intervjuernas genomförande. 

De andra två intervjupersonerna fick jag kontakt med via bekanta. Ett viktigt urvalskriterium 

för min studie var att intervjupersonen varit inskriven på Jobbtorg så pass länge att denne 

anser sig kunna svara på frågor rörande verksamheten. 

Då en studie på så få respondenter inte kan generaliseras, har jag inte gjort urval utifrån 

faktorerna kön och ålder. Eftersom jag inte avsett att göra en jämförande studie ansåg jag det 

vara ovidkommande om respondenterna hade erfarenheter från samma Jobbtorg eller inte. 

Insamling av data 

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009) är lämplig för mig att 

använda, då den fokuserar på intervjupersonens egna beskrivningar av fenomen i sin vardag. I 

intervjuguiden kommer jag att fokusera på att ställa frågor om vissa teman och områden som 

jag bedömer relevanta för mitt syfte. För att uppnå en hög validitet är det viktigt att 

överrensstämmelsen mellan forskarens teoretiska begrepp och de operationella indikatorerna 

är god (Esaiasson et. al., 2003). Genom att ställa konkretiserande frågor som exempelvis: Vad 

gör du om du behöver hjälp? Kan du tala med personalen om synpunkter gällande ditt 

deltagande i verksamheten? försökte jag att operationalisera begreppen empowerment, 

inflytande och delaktighet. Intervjuerna spelades in i sin helhet. 

Intervjupersoner 

Intervjupersonerna i min studie hade erfarenheter från deltagande i Jobbtorg som sträckte sig 

mellan fyra månader och drygt två år. Några av intervjupersonerna hade varit inskrivna 

periodvis, beroende på hur deras möjlighet till självförsörjande sett ut. Intervjupersonerna var 
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mellan 31 och 58 år gamla, fem män och en kvinna. Då flertalet av respondenterna i min 

studie valdes ut av personal på Jobbtorg (ej den kvinnliga respondenten) väljer jag att inte 

närmare beskriva deras bakgrund. Detta för att deltagarnas svar inte ska kunna härledas utav 

berörd personal på det Jobbtorg där jag genomfört mina intervjuer. 

Bearbetning och analys av empiri  

De inspelade intervjuerna transkriberas i sin helhet. Genom att organisera empirin efter teman 

blir den möjlig att överskåda (Backman, 2008).  Strukturering och kodning av materialet 

bidrar till en djupare förståelse av empirin. I analysen försöker jag koppla begrepp utifrån 

mina teoretiska utgångspunkter till empirin för att relateras till studiens syfte och 

frågeställningar (Aspers, 2007). 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitetsbegreppet syftar till huruvida forskningen undersöker det som den uppger att den 

studerar (Esaiasson et. al., 2003).  I min intervjuguide utformade jag frågor utifrån mina 

operationaliseringar av begreppen empowerment, inflytande och delaktighet. Genom att lägga 

intervjuguiden som bilaga får läsaren möjlighet att själv bedöma kvalitén på 

operationaliseringarna, och på så vis validiteten i detta avseende. Min ambition var att 

genomföra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, vilka kännetecknas av fokus kring bestämda 

teman genom öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). I efterhand kan jag konstatera att 

flera av mina frågor kunde varit mer öppna, och att jag ibland kom att ställa frågor som skulle 

kunna anses ledande. I resultatdelen har jag försökt att göra mitt material transparant för 

läsaren genom att beskriva eller, där jag funnit det nödvändigt eller lämpligt, citera mina egna 

frågor/ följdfrågor/påståenden.  

Larsson (2005) menar att den kvalitativa intervjusituationen är paradoxal på så viss att 

forskaren å ena sidan bör sträva efter insamlande av förutsättningslösa beskrivningar, 

samtidigt som denne behöver ha förkunskaper om ämnet. Det faktum att jag själv både 

insamlat och analyserat datamaterialet skulle kunna påverka studiens validitet, då det är 

tänkbart att mina förkunskaper påverkat mitt sätt att ställa frågor och eventuellt gjort dem 

ledande. 
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Genom att söka förståelse utifrån olika aspekter i mina teoretiska referensramar har jag strävat 

efter att tolka och förstå intervjupersonernas utsagor från olika synvinklar, vilket är en viktig 

aspekt avseende validiteten i en studie (Kvale & Brinkmann, 2009, Larsson, 2005).  

Byström (2005) hävdar att reliabilitetsbegreppet syftar på noggrannheten i undersökningens 

genomförande. Tillförlitlighet i forskningsresultat är avhängig huruvida resultatet kan 

reproduceras av andra forskare. Intervjuarens sätt att ställa frågor och hantera utskrivet 

material påverkar studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag spelade in intervjuerna 

i sin helhet för att kunna göra så välgrundade tolkningar som möjligt. Inspelningskvalitén 

kontrollerades genom att innan intervjun testa ljudnivå, för att undvika missuppfattningar vid 

transkriberingen. Vid transkriberingen var jag uppmärksam på den effekt som exempelvis 

kommatecken och punkter har för tolkning och uppfattning av en text (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Kvale & Brinkmann (2009) hävdar att fylliga kontextuella beskrivningar och en tydlig 

argumentation från forskarens sida är faktorer som möjliggör generalisering inom kvalitativ  

forskningsmetod. Genom att ges en tydlig beskrivning av tillvägagångssätt och material kan 

läsaren skapa sig en egen uppfattning om huruvida resultaten är överförbara på en annan 

situation, menar författarna.  Jag har av hänsyn till deltagarnas anonymitet valt att inte 

redogöra närmare för deras bakgrund och tidigare erfarenheter, då detta skulle kunna göra det 

möjligt för personal på Jobbtorg att härleda citaten. En effekt av detta skulle kunna vara att 

läsarens förmåga att skapa sig en uppfattning om sammanhangets kontext påverkats negativt. 

Jag har på vissa ställen valt att ta med mina frågor i citatdelen. Min förhoppning med detta är 

att läsaren på så sätt ges ökad möjlighet att placera deltagarens utsaga i ett kontextuellt 

sammanhang. Jag har strävat efter noggrannhet i beskrivandet av mina resonemang och 

argumenteranden samt i kopplingarna och slutsatserna till empiri och tidigare forskning. 

Etiska överväganden 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll tillhör de centrala punkter som forskaren behöver ta ställning till rörande 

de etiska övervägandena i sin studie. Jag informerade respondenterna om syftet med min 

studie före jag genomför intervjuerna, samt om rätten att avbryta sitt deltagande i studien. 

Intervjupersonernas svar har behandlats anonymt. Om intervjupersonen började tala om andra 

saker som inte var relevanta för studien försökte jag vara respektfull i mitt lyssnande i 
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stunden. Den information från intervjuerna som jag bedömt vara irrelevant för studiens syfte 

har inte används. 

Resultat och analys 

Då mer än ett ord tagits bort i citaten har detta ersatts med punkter (…) Utfyllnadsord har 

tagits bort, och citaten har, där jag ansett det nödvändigt, korrigerats grammatiskt.  

Deltagarnas beskrivningar av verksamheten Jobbtorg 

Deltagarnas åsikter om Jobbtorgets lokaler 

Hasluck & Green (2007) menar att lokalen och miljön där verksamheten är förlagd spelar en 

viktig roll för chanserna att uppnå goda resultat. Författarna hävdar att en trivsam miljö är 

nödvändig för att verksamheten ska kunna bli framgångsrik. För att kunna söka arbeten på ett 

smidigt sätt behövs bland annat tillgång till viss teknisk utrustning. Jag frågade deltagarna om 

hur de upplever miljön på Jobbtorgets lokaler och tillgången till nödvändigt material och 

teknisk utrustning. 

”Det finns många datorer, skrivare, kopiator. Man kan ringa. Det fungerar jättebra här. Allt 

finns.” (Deltagare 6) 

”Lokalen är bra. Det är fint och nära till tunnelbana och buss… Kanske att det skulle 

behövas större lokal…” (Deltagare 5) 

”Det är bra, det är inte så mycket folk när jag är här. Jag vet inte hur det ser ut på 

eftermiddagarna.” (Deltagare 3) 

Flera utav deltagarna tog upp att det kunde bli trångt i lokalerna när många deltagare var på 

plats samtidigt. Datorplatserna delades då in i olika tidspass, så som Deltagare 1 och 

Deltagare 2 beskriver, vilket begränsade tillgången till datorerna:  

”Jag har varit på tre Jobbtorg och alla har haft datorer och så. Men ibland, eftersom det kom 

mycket folk, fanns det inte så mycket plats. Alla kunde bara sitta en timme vid datorn. Och en 

timme för att ringa. Och sen byta.” (Deltagare 1) 

”Vi skulle vänta tills deras tid tog slut, sen fick vi gå och sitta.” (Deltagare 2) 

Deltagare 2 menar att utseende och funktion av Jobbtorgets lokal inte var viktigt för henne, 

men hon beskriver att hon upplevde obehag när många deltagare var på plats samtidigt: 
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” För mig spelade det ingen roll, jag tänkte inte på miljö och sådant. Jag tänkte bara på att 

hitta ett jobb till mig. Det var fullt med folk där…dom bara fyller det med folk, när man 

kommer in, man kan inte komma fram, inte andas…” (Deltagare 2) 

Deltagare 1 ger uttryck för att tillgång till material och lokalens utseende spelade en mindre 

betydande roll för hans upplevelse av verksamheten: 

”Miljön, ja fräscht och allt. Lokalen var bra, men det är tråkigt i alla fall att gå där.” 

(Deltagare 1) 

De flesta deltagare berättade att det fanns god tillgång till sådant material som de behövde för 

att kunna söka arbeten i Jobbtorgets lokaler. Några beskrev att det kunde bli trångt i lokalerna 

då många deltagare var där samtidigt. Detta innebar att möjligheten att sitta vid dator ibland 

begränsades till vissa anvisade tider. Deltagare 2 beskrev att hon fann det obehagligt att vistas 

på Jobbtorget när det var trångt i lokalen. Några deltagare menade att miljömässiga faktorer i 

lokalen, så som lokalens fräschör och utseende spelade en undanskymd roll i deras upplevelse 

av verksamheten. Hasluck & Green skriver att upplevelsen av miljön i verksamheten kan 

spela en central roll för dess resultat. Intervjupersonerna beskriver att de har tillgång till 

nödvändig utrustning för att söka arbete, vilket skulle kunna tolkas som en faktor som talar 

för positiv upplevelse av verksamheten. Trängsel och begränsningar av datoranvändandet kan 

påverka upplevelsen av verksamheten. Likaså kan några av respondenternas svar tolkas som 

att det är andra faktorer än lokalens miljömässiga utseende som spelar en mer avgörande roll i 

hur verksamheten kommer att upplevas av deltagarna. 

Kontakten med andra deltagare 

Intervjupersonerna tillfrågades om de hade kontakt med andra deltagare på Jobbtorg. Flera av 

dem beskrev att de pratade med och lärde känna andra deltagare, och att detta blev tillfällen 

för socialt umgänge:  

”… det var trevligt faktiskt. Vi hade en kaffemaskin där, som man fick betala för. Och satt och 

snackade med kompisar och drack kaffe, gick ut och rökte. Jag hade några skolkamrater som 

gick där och så träffade jag några nya kompisar där.” (Deltagare 1) 

”Jag kommer hit, träffar en kompis, umgås och så…jag tycker det är bra att man kommer hit 

en timme och försöker, träffar nya människor och pratar om jobb, praktik, var man kan få 

jobb eller gå en utbildning eller kurs... Annars sitter man hemma hela tiden. Speciellt när 

man blir färdig med Sfi-skolan.” (Deltagare 6) 
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Flera av intervjupersonerna uttryckte att kontakten med andra deltagare kunde ha en stöttande 

och hjälpande funktion vad det gällde bland annat arbetssökande, datoranvändning och 

praktikplatser: 

”När man sitter i datasalen pratar man med varandra om till exempel datorerna, så lär man 

känna varandra. Man kan tipsa varandra om olika jobb och hjälpa varandra med det.” 

(Deltagare 3) 

”Jag lärde känna många, man blev kompis genom att de också kände hur det är att söka jobb, 

vi hjälpte varandra. Vi frågade varandra hur man går igenom, hur man söker jobb. Genom 

folket pratade man också, kanske någon visste om ett jobb som den inte ville ha eller som 

skulle passa…Jag kände mig inte ensam. Jag tänkte att det var många, inte bara jag… och så 

träffade jag personer som jag kände igen också.” (Deltagare 2) 

”… jag kan fråga någon ”hur går det för dig då?...och dom säger ”Nja, det går inget vidare” 

och då säger jag ” jo, du hittar säkert något”…Jag hjälpte en kvinna som pratade (angett 

språk borttaget)…, jag såg ett jobb där dom ville ha någon som pratar (angett språk 

borttaget)…, och då talade jag om det för henne…hon har gått vidare och fått en praktik nu, 

så förhoppningsvis får ju hon ett jobb nu. Vilket jag också hoppas på.” (Deltagare 4) 

Deltagare 5 ansåg att det inte var bra att prata med andra deltagare på Jobbtorg, då det kunde 

störa arbetssökandet både för honom själv och för andra deltagare: 

 ”Nej, det är inte bra att prata. Jag pratar bara om jag behöver fråga om hjälp.” (Deltagare 

5) 

Øvrelid (2007) skriver att individen har behov av att interagera i ett socialt sammanhang. 

Citaten ovan visar att Jobbtorget för vissa deltagare kunde fylla en social funktion. Under 

timmarna då de var i lokalen träffade de gamla och nya bekantskaper, vilka de umgicks och 

samtalade med. Utifrån beskrivningarna kan den sociala aspekten av deltagandet tolkas som 

någonting positivt, då kontakten med andra deltagare kan erbjuda tillfälle till socialt 

interagerande. Genom det kan individens sociala kapital stärkas, menar Øvrelid.  

Att stärka och stödja varandra inom gruppen är kännetecknande för kollektiv empowerment 

(Askheim & Starrin, 2007). Intervjupersonerna beskriver att kontakten med andra deltagare på 

olika sätt utgjorde ett stöd för dem. Genom att hjälpa varandra med datorerna och tipsa om 

arbeten och utbildningar stöttade de varandra i arbetssökandet.  Kontakten med andra på 
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jobbtorg kan, så som Deltagare 6 berättar, bidra till minskad isolering för deltagaren. Att vara 

både arbetslös och klient kan leda till starka skamkänslor (Øvrelid, 2007). Interagerandet och 

utbytandet av tankar och erfarenheter med andra deltagare, kan bidra till att känslan av att 

vara ensam i sin situation minskar, så som Deltagare 2 ger uttryck för. 

Regler på jobbtorg 

Registrering och obligatorisk närvaro 

Respondenterna ombads att beskriva hur en dag på Jobbtorg kunde se ut för dem. Samtliga  

berättade om att de registrerade sig när de kom till Jobbtorg, och när de gick för dagen. De 

flesta intervjupersonerna poängterade att närvaron på Jobbtorg var ett krav för att få 

socialbidrag. Lødemel & Trickey (2000) menar att aktiveringsprogrammen kan ses som 

redskap vilka möjliggör kontrollen och villkorandet för ekonomiskt bistånd.  

”Först kommer jag och skriver in namn och personnummer…Det är lätt, man behöver inte 

skriva på papper. Man kan göra det själv.” (Deltagare 5) 

”Innan Sfi gick jag dit varje morgon…. Man måste alltid stämpla in när man kommer, och 

när man går…Man behövde vara där tre timmar, om jag inte minns fel. Ja, vara där på plats. 

Men vi gjorde ingenting faktiskt. Bara sökte jobb.” (Deltagare 1) 

”När man kommer loggar man in med personnumret, så vet handläggaren och 

socialsekreteraren att jag har varit där.”  (Deltagare 3) 

”När man söker socialbidrag, då måste man komma hit och söka jobb… annars får man inga 

pengar.” (Deltagare 6) 

”Man skriver sitt personnummer i datorn, och det här personnumret går direkt till 

socialsekreteraren, att du inte har skolkat.” (Deltagare 2) 

Milton (2006) skriver att paternalistiska inslag är kännetecknande för kommunala 

aktiveringsprogram. Deltagare 2 berättar i citatet nedan om sin första dag på Jobbtorg. Här, 

liksom i citatet ovan, beskriver Deltagare 2 Jobbtorgets verksamhet i skolmässiga 

språktermer, vilket skulle kunna förstås utifrån teori om paternalism: 

”När jag gick dit första gången, då undrade jag vad Jobbtorg var för något, vad ska dom 

göra med mig där? När jag kom in så tittade jag på folket som var där, jag registrerade mig. 

Folk satt i grupper, vi fick sitta och vänta tills dom kallade på oss med våra namn. Sen var det 
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upprop, nästan som i skolan. Och sen frågade dom varför man var där. Jag sa att jag var 

arbetslös.” (Deltagare 2) 

Processen med att registrera sig genom att logga in vid ankomsten var något som deltagarna 

inledde med att berätta när jag bad dem beskriva hur en dag på Jobbtorget kan se ut för dem. 

Min tolkning av detta är att kravet på att registrera sig var något som deltagarna upplevde som 

centralt då de skulle beskriva sitt deltagande i verksamheten. Att närvaro på Jobbtorg var ett 

krav för att beviljas socialbidrag togs upp av i stort sett samtliga deltagare. Van Aerschot 

(2011) menar att kravet på obligatorisk närvaro kan ifrågasättas utifrån individens rätt till 

integritet och självbestämmande.  

Ekström (2005) och Angelin (2009) beskriver hur deltagares upplevelser av 

aktiveringsprogram ofta innefattar känslor av att vara utsatt för kontroll och disciplinering. 

Deltagare 4 ger uttryck för den typen av känslor kopplat till kravet på närvaro och registrering 

och han ifrågasätter de krav som socialtjänsten ställer. Deltagare 4 uttrycker önskemål om att 

kunna få söka arbete hemifrån och efterfrågar samma slags regler som dem han stött på hos 

Arbetsförmedlingen tidigare. Där kunde han påvisa aktivt arbetssökande på annat sätt än 

genom närvaro: 

”Sen går jag ju här, för att gör jag inte det så får jag ju inga pengar, säger dom…Det är ren 

inloggningsdator, man skriver in sitt personnummer när man kommer och så skriver man in 

det när man går. Och då kan dom sitta och titta på socialkontoret att : X har varit där, och 

gjort det han ska göra…Nej, det tycker jag är fel.…när jag var arbetslös förut och gick på 

Arbetsförmedlingen, då pratade man med dom och dom såg att man sökte jobb. Då tyckte 

dom att eftersom jag hade dator hemma, så räckte det om jag kom en gång i veckan och 

redovisade vad jag hade sökt. Då slapp man att komma varje dag…Jag måste komma hit 

varje dag. Vilket jag ser som en brist, för om dom ser att jag är aktiv... Och det ser ju min 

coach, han säger det…Jag tycker ju personligen att det är lite dumt, för ser dom att man är 

aktiv då kan dom ju lika gärna säga att man kan komma en gång i veckan och redovisa vad 

man sökt för jobb. Men det kan man inte, man måste komma hit…Så man är helt och hållet i 

händerna på socialen, hela tiden. Dom ställer krav, gör det, det och det…Det är ju fel 

någonstans…tycker jag. Från deras sida, eftersom dom inte förstår… jag har aldrig velat 

vara arbetslös över huvud taget…Jag menar, dom ställer så mycket krav och direktiv. Det ska 

vara jobbplaner och så vidare som dom ska ha på socialkontoret.” (Deltagare 4) 
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I Ekström studie (2005) framkommer att deltagarna i det studerade aktiveringsprogrammet 

upplevde verksamheten som meningslös och kränkande. Deltagare 2 uttrycker frustration över 

kravet på närvaro, då hon upplever att det känns som slöseri med tid att vara på Jobbtorget: 

”Det känns som att man slösar sin tid när man kommer hit. Jag frågade om man kan få sitta 

hemma istället och söka jobb, att det skulle vara bättre än alla timmar som man kommer hit. 

Dom sa ”tyvärr du kan inte göra det, det går inte för då skriver vi rapporter om att du har 

skolkat, och då får du inga pengar från socialen”. Jag frågade hur jag ska göra för att 

bevisa, jag kommer hit men ni hjälper mig inte, det känns bara som att jag slösar min tid, 

deras tid också. Massor av människor som kommer dit…Jag har pratat med min handläggare 

också, men tyvärr, hon lyssnar inte. Hon säger att det är regler, du måste gå dit.…Många 

gånger så frågade folk varför dom skulle sitta där en timme… Det känns som att man inte 

mår bra av det…När man vet att det inte finns jobb…Dom blev arga, så många år som dom 

kommit dit och inte hittat jobb. Dom har gjort många praktiker också, praktik, praktik, 

praktik. Dom blir trötta…” (Deltagare 2) 

Citaten från Deltagare 4 och Deltagare 2 ger uttryck för ett missnöje kopplat till att inte själva 

kunna få bestämma varifrån de söker arbete, vilket skulle kunna ses som uttryck för 

upplevelse av disciplinering och omyndiggörande (Mead, 1997). En tolkning utifrån deras 

utsagor är att närvarokravet på Jobbtorg fick dem att uppleva sin rätt till att själv bestämma 

över hur och var de söker arbete som begränsad. Det skulle kunna betraktas motsägande några 

av de grunder som socialtjänstens verksamhet ska bygga på; människors rätt till 

självbestämmande och integritet. (1 kap 1 §, Socialtjänstlag 2001:453).  

Samtala och prata i telefon 

När jag frågade respondenterna om hur deras kontakt med andra deltagare såg ut, uttryckte 

några av dem att det fanns regler som syftade på att deltagarna skulle vara tysta i lokalerna. 

Deltagare 2 beskriver det som att hon och de andra deltagarna höll utkik efter personal för att 

se när de kunde prata med varandra: 

”Vi pratade jätte, jätte tyst. Du kollade, ingen där, jag gick fram och pratade eller en person 

kom fram och pratade med mig.  

E: Så du upplevde att när personalen eller coacherna var där, då kändes det inte ok att prata 

med varandra? 

Deltagare 2: Nej, som att man sitter i fängelse. Det var så. Det var inte roligt för oss.  
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E: Nej.. sa dom till er då att ni skulle vara tysta eller… 

Deltagare 2: Ja. 

E: Om man pratade? 

Deltagare 2: …Första gången du gick dit, då berättade dom att det finns regler. Då sa dom 

att ni får inte använda mobil, det här är en arbetsförmedling…ni kommer hit för att söka 

jobb, inte för att sitta och dricka kaffe eller sitta och prata med varandra eller i telefon. Dom 

sa att det var reglerna…Om dom kollade, om dom var där måste du gå ut eller böja dig ner, 

prata tyst så att dom inte skulle höra dig.” (Deltagare 2) 

Deltagare 3 tänkte att det kanske mest var människor som nyss börjat på Jobbtorg som pratade 

med varandra i lokalen: 

”Ibland…finns det folk som sitter och pratar i lokalerna, de loggar in och sen sitter dom och 

pratar.  

E: Blir du störd då? 

Deltagare 3: Ja, ibland men inte så ofta. Dom kanske är nya på Jobbtorg…” (Deltagare 3) 

Några deltagare menade att de inte fick använda sin privata mobiltelefon när de var på 

Jobbtorg: 

”När man kommer måste man stänga av mobilen, ljudlös. När man slutar kan man ringa 

privatsamtal.” (Deltagare 5). 

Restriktionerna och reglerna skulle kunna betraktas som ett uttryck för kontroll och 

paternalism i verksamheten. Genom de regler som beskrivs styrs deltagarna till att uppvisa ett 

accepterat beteende, vilket Mead (1997) menar är kännetecknande för paternalism i det 

sociala arbetet med ekonomiskt bistånd. När Deltagare 3 säger att det kanske är nykomna 

deltagare som pratar med varandra på Jobbtorg, tänker jag att en möjlig tolkning är den att de 

som nyss börjat på Jobbtorg ännu inte lärt sig/ anpassat sig till de regler som finns i 

verksamheten. En konsekvens av att deltagarna begränsas att samtala med varandra skulle 

kunna vara att möjligheterna till kollektiv empowerment och ökandet av deltagarnas sociala 

kapital försämras (Askheim & Starrin, 2007; Øvrelid, 2007).  
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När Deltagare 2 behövde låna lokalens telefoner för att kontakta arbetsgivare beskrev hon att 

hon först frågade sin coach om lov för det: 

”…och så fick du gå till din coach och säga att du har skrivit ut det här jobbet, får jag ringa? 

Och då sa dom ”ja, gå och se hur det är eller ge mig så ska jag ringa och sen informera dig 

om hur det gick.” (Deltagare 2) 

Coachen, så som Deltagare 2 beskriver det, är den som bestämmer huruvida deltagaren själv 

ska kontakta arbetsgivaren, eller om det är en uppgift för coachen. Jag tänker att citatet ovan 

visar på att Deltagare 2 inte bedöms att själv kunna avgöra huruvida hon ska ta kontakt med 

en arbetsgivare eller inte, eftersom hon behöver få coachens godkännande för detta. Mead 

(1997) hävdar att en allvarlig risk med paternalism i det sociala arbetet är den att människor 

misstros i fråga om att kunna ta tillvara på sina egna intressen. En annan möjlig tolkning av 

citatet ovan är att deltagaren på så sätt fråntas sina möjligheter till inflytande över sitt 

deltagande i verksamheten, vilket är en grund för empowerment (Van Aerschot, 2011). Enligt 

Payne (1997) är en förutsättning för att en insats ska ge gott resultat den att individen 

upplever känslan av personligt ansvar. Den känslan, menar Payne, uppstår då individen är 

delaktig. Att coachen enskilt tar kontakt med arbetsgivaren och sedan rapporterar hur det gick 

till deltagaren tänker jag kan ses som ett uteslutande och omyndiggörande av deltagaren.  

Utifrån tanken om att empowerment syftar på ökandet av individens självkänsla och 

färdigheter (Van Aerschot, 2011) kan man ifrågasätta om ovan nämnda agerande bidrar till 

sådana resultat för deltagarna på Jobbtorg. 

Tankar och erfarenheter om praktik 

Praktiken som kompetensutvecklande 

Att praktisera på arbetsplatser utgör en grundkomponent i Jobbtorgets verksamhet, utöver 

arbetssökande och utbildning. Respondenterna hade olika erfarenheter utav praktikplatser, de 

flesta hade praktiserat minst en gång under sin tid på Jobbtorg. Beskrivningarna och åsikterna 

om praktikarbete skiljde sig åt mellan deltagarna. Deltagare 5 och Deltagare 3 uttrycker att 

praktiserandet på arbetsplatser bland annat ökat deras språkkunskaper: 

”Praktik är bra, det har hjälpt mig med språket och att få nya ord.” (Deltagare 5) 

” Jag tycker att det var jättebra, som butiksbiträde gick jag en teorikurs och fick ett intyg. 

Man kan själv försöka hitta vilken praktik man vill ha, annars kan coacher hjälpa en med 

kontakter. Jag tycker det är jättebra. Min svenska var dålig…det hjälpte mig att se hur den 
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svenska arbetsmarknaden ser ut. Och språket också, man lär sig olika ord från olika 

praktiker, namn på varor och så. Det har hjälpt mig med språket, och den svenska 

marknaden.” (Deltagare 3) 

Deltagare 3 och Deltagare 5 ser praktiken som något som varit positivt för dem. Båda betonar 

att de genom praktikplatsen har fått möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. Deltagare 3 

beskriver att praktikplatsen varit värdefull för honom då kontakten med kollegor och kunder 

på arbetsplatsen utgjort ett tillfälle för honom lära sig och träna på svenska språket, samt att 

det gett honom inblick i hur den svenska arbetsmarknaden kan se ut. Jag tolkar utsagorna som 

att de tycker att praktiserandet lett till ökat självförtroende och kompetens, vilket Milton 

(2006) menar är ett av aktiveringsverksamheternas syften. Deras utsagor kan också förstås 

som att praktikplatserna erbjudit dem tillfälle att integreras i ett socialt sammanhang, vilket 

Øvrelid (2007) menar är centrala aspekter för ökandet av individens sociala kapital. 

Deltagare 5 förklarar att det är krav på deltagande i praktik eller utbildning, men att han anser 

sig ha möjlighet att välja dessa utifrån egna önskemål: 

” Ja, kurs eller praktik. Det måste man gå, men bara det som passar för mig… jag får 

bestämma själv. Dom frågar mig vad jag vill göra… förra veckan gick jag och tittade på X-

kursen, och jag sa att jag ville gå den.” (Deltagare 5)   

Jag frågade Deltagare 5 vilken reaktion han tror att han hade fått om han tackat nej till en 

praktikplats: 

”Då kanske dom hittar och visar mig något annat. Men man måste gå. Jag vet inte. Men jag 

vill alltid göra det. Praktiken hjälper mig. Jag bestämmer vilken som passar mig, och så går 

jag på den.” (Deltagare 5) 

Utsagorna från Deltagare 3 och Deltagare 5 är i linje med de aktiveringsargument som 

Johansson & Hornemann Møller (2009) presenterar. Enligt författarna inhyser 

aktiveringsargumentet tankar om att staten bör inta en aktiv roll gällande interventioner, men 

att dessa ska utformas utifrån hänsyn till individens egna önskemål och förutsättningar. 

Deltagare 5 säger att det är krav på att han praktiserar, men han ger inte uttryck för att detta 

krav skulle vara någonting negativt för honom. Snarare beskriver Deltagare 5 att 

praktiserande är något som han vill göra, och han upplever sig ha möjlighet att bestämma och 

påverka valet av praktikplats. 
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 Att tacka nej till en praktikplats 

Som jag tagit upp i kapitlet om tidigare forskning hävdar flera författare att tvång och krav på 

deltagande och motprestation för beviljandet av bistånd är kännetecknande för de kommunala 

aktiveringsprogrammen (Giertz, 2004; Milton, 2005; Ulmestig; 2009). Liksom Deltagare 5 

gett uttryck för i avsnittet ovan, uttrycker även Deltagare 6 att det inte är möjligt att tacka nej 

till en praktikplats. De ger dock uttryck för olika inställning till kravet på att praktisera. 

Deltagare 6 berättar att han önskade praktisera på en arbetsplats inom en bransch som han 

hade erfarenhet från, men nekades detta och fick acceptera en praktikplats inom ett annat 

område:  

”… dom sa på Jobbtorget att det är jättesvårt att få praktik inom den branschen. Därför 

måste jag välja någon annan bransch som jag kunde praktisera inom… även om man säger 

att det är svårt, att man har utbildning från sitt hemland, eller att man utbildat sig inom 

någon annan bransch, men det spelar ingen roll. Man får inte tacka nej. 

E: Så du var tvungen att göra praktik? 

Deltagare 6: Ja, nästan, det kan man säga. 

E: Om din coach eller matchare har ett förslag, kanske en praktikplats eller något, och sen så 

tycker du att ”nej, jag är inte intresserad av det” eller ”nej, jag vill något annat”. Kan du 

säga det då? 

Deltagare 6: Nej. Man får inte tacka nej.” (Deltagare 6) 

Vid ett tillfälle valde Deltagare 6 att tacka nej till en föreslagen praktikplats, vilket ledde till 

att han fick avdrag på socialbidraget: 

”…det hände mig förut, att jag tackade nej till en praktikplats som låg en och en halv timme 

från mig. Jag tackade nej till den, och sa att jag kan inte åka så långt för att praktisera, det är 

ett tungt arbete också. När jag tackade nej, då betalade socialen bara min hyra och ingenting 

mer. Det var som ett straff.” (Deltagare 6) 

Jag frågade Deltagare 6 om han hade varit medveten om att valet att tacka nej till en 

föreslagen praktikplats kunde få konsekvenser på socialbidraget: 

” Förut, när jag tackade nej, då sa min coach ingenting till mig. Bara, ok, vill du inte 

praktisera så spelar det ingen roll, då försöker vi hitta en annan praktikplats till dig. Men 
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efter en vecka så ringde min socialsekreterare till mig och sa att jag hade tackat nej till en 

praktikplats, därför sänker vi ditt socialbidrag. 

E: Men då visste inte du att det påverkade? 

Deltagare 6: Nej, nej. Jag visste ingenting om det. Det var som en överraskning.” (Deltagare 

6) 

Jag frågade Deltagare 6 vad han tänkte om det: 

”Jag tänkte att det var orättvist. För att det är svårt, till exempel att dom tvingar personer till 

tunga arbeten, eller dåliga arbetsgivare.” (Deltagare 6) 

Deltagare 6 väljer att tacka nej till en föreslagen praktikplats då han anser att arbetet är för 

tungt och ligger för långt ifrån hans bostad. Han” straffas” för detta genom avdrag på 

socialbidraget. En möjlig tolkning är att Deltagare 6 genom att tacka nej till en praktikplats, 

inte uppvisade ett ”värdigt” och moraliskt försvarbart beteende, vilket förväntas av en 

människa som uppbär socialbidrag. Hans val skulle kunna betraktas som ett utslag av lathet 

och brist på arbetsmotivation (Giertz, 1998; Johansson & Hornemann Møller, 2009; Thorén, 

2008).   

Deltagare 6 berättar att han gör valet att inte diskutera eller kommentera beslutet med sin 

coach eller sin socialsekreterare: 

”Deltagare 6: Nej, jag sa ingenting. 

E: Varför? 

Deltagare 6: För att det skulle inte spelat någon roll om jag skulle ha pratat med henne eller 

inte.” (Deltagare 6) 

Van Aerschot (2011) menar utrymmet för empowerment är beroende av vilka värderingar och 

beteenden som organisationen och dess representanter anser acceptabla, och att klienten är 

tvungen att förhålla sig till de värderingar och förväntningar som existerar i exempelvis 

aktiveringsprogrammen. Deltagare 6 gör bedömningen att en diskussion med personal eller 

socialsekreterare inte skulle påverkat beslutet om sänkt socialbidrag, så han väljer att lämna 

saken okommenterad. Min tolkning är att Deltagare 6 genom de konsekvenser som hans 

avböjande fick, erfor vilka förväntningar och beteenden som Jobbtorget och socialtjänsten 
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hade på honom som deltagare. Hans sätt att förhålla sig till dessa insikter skulle kunna 

betraktas som ett passivt accepterande av situationen. 

Förhoppningar på  praktikplatsen 

Angelins studie (2009) visar att deltagare i aktiveringsprogram ofta beskriver praktiserandet 

på arbetsplatser utifrån känslor av besvikelse. Några av deltagarna som jag intervjuade 

uttryckte att de tänkt sig få en anställning på arbetsplatsen som de praktiserade på. Beröm och 

kommentarer från kollegor på arbetsplatsen kunde inge förhoppningar, som sedan inte 

infriades:  

”De var alltid nöjda, jag trodde att jag skulle få jobb där efteråt. Men man får inte jobb där 

egentligen, de hade egen fast personal. Och vi fick bara pengar från socialen, därför skickade 

dom oss dit. Det var bara praktik… dom sa ingenting till mig, så jag trodde att jag skulle få 

det. Men sen, efter några månader, förstod jag att jag inte skulle få det. Och när praktiken var 

slut, var jobbet också slut.” (Deltagare 1) 

Deltagare 6 ger uttryck för liknande tankar: 

”Jag tänkte att jag skulle få jobb där…för att personalen sa hela tiden att jag var jätteduktig, 

att jag kan svenska, jag jobbar bra, att dom tyckte att jag skulle få jobb direkt efter 

praktiken… jag frågade dom om jag kunde fortsätta jobba där, deltid eller flera timmar, eller 

som vikarie. Men dom sa, nej tyvärr, det kunde jag inte…Ja, man kan säga att det…jag var 

lite ledsen… Jag kan prata svenska, jag kan jobba, jag är aktiv, jag passar tiderna…ingenting 

fel, varför får jag då inte jobb? Men, i alla fall…man har fått lite erfarenhet om man till 

exempel i framtiden söker jobb inom den branschen…då har man fått lite erfarenhet genom 

praktiken.” (Deltagare 6) 

Det går naturligtvis aldrig att helt förutsäga om en praktikplats kan leda till vidare anställning 

eller inte.  Jag tänker att tydligare information till deltagarna gällande praktikplatsers 

möjligheter och begränsningar kanske skulle kunna förebygga en del av den besvikelse som 

uteblivandet av vidare anställning på praktikplatsen kan innebära. 

Att känna sig utnyttjad 

Flera av deltagarna uttryckte missnöje kopplat till praktik på arbetsplatser. Deltagare 2 

berättar att hon föreslogs praktik med städarbeten, vilket fick henne att känna sig ”smutsig” 

och ” som en slav”. Hon upplevde att hennes uttryckta önskemål om vilka områden hon var 
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intresserad av att arbeta inom negligerades. När hon avböjer den erbjudna praktikplatsen 

beskriver hon att hennes coach på Jobbtorget blev upprörd: 

”Till exempel sa dom att det finns ett miljonärhem, som städerska, du ska gå och städa deras 

hus och dom hade hundar också…jag sa nej, det här jobbet passar inte mig, jag är ingen slav. 

Det känns som en slav. Jag sa att mitt hus det räcker för mig, men om du vill kan du skicka 

din dotter eller din fru. Sen sa han ”du har inte rätt, du kommer hit, det vi vill att du ska göra 

måste du göra, du får inte bestämma hur du vill. Jag sa, det är jag som kommer hit, du får lön 

för mig, men det betyder inte att du ska behandla mig så här. Ibland när jag kom ut grät jag 

mycket också, jag blev ledsen… som att dom utnyttjade folket, inte bara mig… Man känner 

sig smutsig, förstår du? Därför sa jag nej, du får aldrig, aldrig bestämma om det här jobbet 

för mig.” (Deltagare 2) 

I Ekströms studie (Ekström, 2005) framgår att många av deltagarna finner 

aktiveringsverksamheten kränkande, då de utsätts för kontroll och begränsas i sin valfrihet. 

Deltagare 2 säger att hon vid flera tillfällen blivit ledsen på Jobbtorget, då situationer där fått 

henne att känna sig utnyttjad.  Jag tänker att coachens ord, utifrån hur Deltagare 2 återger 

dem, kan ha uppfattats som hotfulla och tvingande.  Utifrån hennes beskrivning och reaktion 

tolkar jag det som att hon upplevt sig ha blivit kränkt i verksamheten. 

Jag frågade Deltagare 2 om hon tror att hon hade reagerat annorlunda om den föreslagna  

praktikplatsen hade presenterats för henne på ett annat sätt: 

”E: Tror du att dom, det här att dom presenterar ett annat jobb, än vad du är intresserad av, 

skulle du ha reagerat på ett annat sätt om det hade presenterats annorlunda? Om dom kanske 

hade berättat det på något annat sätt, eller pratat med dig, att nu har vi inte hittat något 

HÄR, men vi har hitta det HÄR. Jag vet att det inte är sådant som du har sökt, men det här 

finns i alla fall. Om det hade presenterats på ett annat sätt, hade du känt att du hade reagerat 

annorlunda då tror du? 

Deltagare 2: Ja, då hade jag tänkt ”ok, dom har inte hittat det, jag har också kämpat och inte 

heller hitta något. Jag ska prova det här nu, det är nytt för mig, jag kan ju prova och se hur 

det är.”  

E: Så att mycket blir också HUR det presenteras kanske? 

Deltagare 2: Ja.” (Deltagare 2)  
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Enligt Hasluck & Green (2007) spelar deltagarens motivation en avgörande betydelse för 

framgång i arbetssökandet, och författarna hävdar att deltagande kopplat till tvång 

underminerar deltagarens möjligheter till att känna engagemang och motivation. Författarna 

anser att vänligt bemötande från personal är av central betydelse för goda resultat i 

verksamheten. Jag tänker att citaten ovan belyser dessa aspekter. I det första citatet ger 

Deltagare 2 uttryck för att ha känt sig tvingad att acceptera anvisad praktik, och att coachen på 

Jobbtorg i sitt sätt att bemöta henne fått henne att känna sig kränkt och utnyttjad. I det andra 

citatet ger Deltagare 2 uttryck för att hennes inställning till den föreslagna praktikplatsen hade 

kunnat se annorlunda ut, om förslaget hade presenterats för henne på ett annat sätt: ”Jag ska 

prova det här nu, det är nytt för mig, jag kan ju prova och se hur det är.” En möjlig tolkning 

utav detta skulle kunna vara att coachen misslyckades i sitt sätt att motivera Deltagare 2 till att 

se eventuella fördelar med den anvisade praktikplatsen. För mig väcker detta resultat tankar 

om hur människors upplevelse av tvångsaspekter påverkas av sitt sammanhang, i det här fallet 

bemötandet från personalen.  

Deltagare 2 berättar också om att hennes coach tilltalade henne inför de andra deltagarna på 

ett sätt som fick henne att känna obehag. Hon beskriver att coachens agerande upplevdes som 

skrämmande: 

… du sitter bredvid datorn och dom ställer sig bredvid, dom säger inte ursäkta utan bara till 

exempel ”X! Jag har hittat det här jobbet, kom följ med mig!” Man blir såhär…rädd 

också…Han sa bara ”X, kom! Följ med mig”. Vi gick och satte oss i hans kontor… Jag tycker 

att man måste komma fram och fråga ”har du tid? Ok, kan du följa med mig när du är klar, 

jag ska prata med dig om ett jobb? Det hade varit trevligt. Inte bara stå där och ropa, så att 

alla får veta vad jag heter och så…Och så går du dit, och då ” Ok! Berätta! Vad har du hittat 

för jobb? Nej…”varför har du inte hittat något, genom vänner, genom att kolla i 

tidningar?…Då sa jag ”Jag ska ställa den frågan till dig, du ska inte ställa den frågan till 

mig. Du är min coach, det här är en arbetsförmedling, du ska hjälpa mig.” (Deltagare 2) 

Ulmestig (2009) anser att personalen, genom tvingande och disciplinerande åtgärder, har 

möjlighet att villkora erkännandet av deltagarna. Det i sin tur skapar gränser mellan parterna, 

vilket Ulmestig menar leder till kommunikationsproblem och maktobalans. Coachens 

oförmåga att bemöta Deltagare 2 på ett respektfullt sätt skulle kunna betraktas som att denne 

brister i sitt erkännande av henne som person. Utsagan kan också förstås utifrån resonemang 

kring olika synsätt på individens ansvar för sin situation (Börjesson, 2010).  Börjesson menar 
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att en negativ betraktelse av individens eget ansvar ligger i synsättet att denne själv ses som 

skyldig till sin situation, och att individen utifrån denna skuld utsätts för att ställas till svars 

och kontrolleras. Sättet som Deltagare 2 beskriver att coachen tillfrågade henne på skulle 

kunna betraktas som ett uttryck för kontrollerande. Jag tänker att en möjlig tolkning utav att 

coachen frågar henne varför hon inte lyckats finna ett arbete skulle kunna vara att coachen 

anser att Deltagare 2 inte tagit ansvar för sin situation, och därför ställer henne till svars för 

detta.  

Angelin (2009) skriver att rundgången mellan arbetsförmedling, praktikplats och socialtjänst 

kan skapa känslor av utnyttjande och besvikelse, vilket författaren menar får nedbrytande 

konsekvenser för individen. Deltagare 1 berättar att han hade instegsjobb på en praktikplats, 

men att det uppstod problem då arbetsgivaren inte tecknat nödvändig försäkring för honom. 

Deltagare 1 ifrågasätter varför han fick börja på praktikplatsen innan arbetsgivaren och 

Jobbtorg kommit överens om vilka regler som skulle gälla: 

”Jag förstår bara inte… arbetsplatsen, när dom söker genom Arbetsförmedlingens sida, då 

måste dom veta alla regler. Och min handläggare måste berätta alla regler för arbetsgivaren 

också. Dom måste först komma överens, och sen kan dom skicka personal dit. Jag vet inte hur 

dom gjorde, men i alla fall. Jag jobbade där i tre månader någonting. Efter tre månader 

slutade jag där, för att Jobbtorget sa att arbetsgivaren måste göra en försäkring… 

arbetsgivaren tyckte att det var lite dyrt, men dom hade sin egen försäkring, dom sa att vi 

kunde använda den istället…Så det blev en krock mellan arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen 

och Jobbtorget.” (Deltagare 1) 

Situationen som uppstod fick Deltagare 1 att bli missnöjd med sin handläggares agerande, då 

han upplevde att hon inte följde upp hur det gick för honom på arbetsplatsen: 

”… hon sa ingenting till mig. Hon sa att hon skulle komma till min arbetsplats… men hon 

gjorde inte det. Och sen, efter tre månader, ringer hon och frågar mig varför jag jobbar där. 

Hallå, du skickade mig dit, därför jobbar jag där. Har du sagt X, jobba inte?...du skickade 

mig och du sa att jag måste jobba. Därför jobbade jag där. Ja, det blev fel i 

kommunikationen, och efter tre månader slutade jag där.” (Deltagare 1) 

Efter en tid får Deltagare 1 erbjudande om ett nytt instegsjobb på en annan arbetsplats. Han 

berättar att han uttryckte oro för att den nya arbetsgivaren skulle vara oseriös på samma sätt 

som den tidigare, men att detta avfärdades:  
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”Hon sa, nej, nej, absolut, dom är seriösa. Jag sa, jaja hoppas…Och sen, efter en eller två 

veckor, ändrade min chef mina arbetstider. Jag hade jobbat på dagen, men sen skrev hon 

bara upp mig på nattpass…. Jag ringde till Arbetsförmedlingen och Jobbtorget, men min 

handläggare svarade inte. Hon ringde inte tillbaka heller. Så jag började jobba en vecka, två 

veckor. Jag ringde henne igen och gick till Jobbtorget för att försöka prata, men hon var inte 

där.,. Jag undrade varför hon inte ringde. Sen fick jag tag i henne och sa ”hallå, det var 

länge sedan. Nu har jag jobbat två-tre månader här och vi har inte haft kontakt…Det kändes 

som att hon var lite sur på mig. 

E: Varför då? 

Deltagare 1:…varför jag hade ringt så många gånger... Men jag hade problem med 

arbetsplatsen…jag jobbade bara natt och jag fick ingen ob, ingenting. Jag visste inte vad jag 

skulle göra. Det var därför jag frågade, vad tycker du, eftersom du skickat mig dit? Du måste 

visa mig vägen lite, hjälpa till istället. Inte bara hitta jobb, och sen… jag visste inte vad jag 

skulle göra…Jag började berätta allt, och hon lyssnade faktiskt. Och sen sa hon till mig ”ja 

ja, ok, ok. Du kan berätta allt det för din nya handläggare.” Jaså, sa jag... På sex månader 

fick jag ingen information, ingenting. Och jag ringer och ringer henne, men hon svarar inte. 

Och sen säger hon att du kan berätta för din nya handläggare. Och när fick jag den då? Ja, 

sen blev jag sur… (Deltagare 1) 

Hasluck & Green (2007) menar att individualiserad hjälp och ett entusiastiskt och 

motiverande bemötande från personal är viktiga komponenter för framgång i 

aktiveringsprogram. Deltagare 1 ger uttryck för att han inte fick det stöd från handläggaren 

som han ansåg sig behöva. Han beskriver att hon inte kommit och besökt honom på 

arbetsplatsen, trots löfte om detta. Enligt honom negligerar handläggaren den oro som han 

känner inför arbetsplatsens pålitlighet. När det sedan uppstår problem på arbetsplatsen är 

handläggaren svår att få tag i och återkopplar inte till Deltagare 1. Utifrån den beskrivning 

som Deltagare 1 ger tolkar jag det som att han inte upplevt sig fått ett individuellt och 

engagerat bemötande från sin handläggare. Jag tänker att när Deltagare 1 säger ”…Inte bara 

hitta jobb, och sen…” så är det ett uttryck för dennes känsla av att bli behandlad och betraktad 

som en i mängden och som något som ska klaras av så fort som möjligt. Situationen runt  

instegsjobbet fick honom att känna sig utnyttjad i dubbel bemärkelse; av den frånvarande 

handläggaren på Jobbtorget och av den nya, oseriösa arbetsgivaren. 
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Deltagarnas beskrivningar av stöd, hjälp och bemötande  

Kontakten med personalen 

Intervjupersonerna fick frågor om hur de upplevde kontakten med personal på Jobbtorg. 

Frågorna fokuserade på deltagarnas upplevelser av bemötande, stöd och hjälp samt möjlighet 

till påverkan. Några beskrev att de hade en nära kontakt med personal på Jobbtorg, och att de 

upplevde att dessa hade god inblick i deltagarens situation: 

”Och så träffas man ju varje dag och då kommer coachen fram och frågar hur det är och 

man förklarar och berättar om några jobb man sökt och så… den coachen som jag har nu, 

han är bra tycker jag.” (Deltagare 4) 

”Jag har mest kontakt med min coach och min handledare… mest med min coach eftersom 

den känner mig bäst och vet vad jag håller på med…Dom ringer mig och frågar hur det går, 

och när dom ser mig i datasalen kommer dom fram och frågar hur det går. Dom berättar om 

en kurs eller en praktik. Det är bra.” (Deltagare 3) 

”Dom är snälla, hjälper alltid till. Jag kan säga till om jag behöver hjälp och då kommer 

dom. Varje dag när jag sitter här kommer min matchare fram och frågar hur det går, och 

efter en kurs eller en praktik har jag tid hos dom och då pratar vi om hur det har gått. Och så 

skriver vi en ny jobbplan. Min coach hjälper mig med att söka jobb, och visar mig jobb jag 

kan söka…Dom hjälper mig alltid att söka jobb, med praktik, datorerna, om man behöver 

skriva cv, eller om man vill lära sig svenska.” (Deltagare 5) 

”Dom är jättesnälla och försöker att hjälpa människor. Dom gör vad dom kan, men tillslut 

beror det på personen om dom kan göra något för den eller inte.” (Deltagare 6) 

Citaten ovan visar på positiva beskrivningar av kontakten med personal på Jobbtorg. Flera av 

deltagarna anser att personalen är snäll, engagerad och hjälpsam, vilket Hasluck & Green 

(2007) lyfter fram som avgörande komponenter för att aktiveringsprogrammen ska uppnå 

goda resultat. Deltagare 3 upplever att han alltid har blivit tillfrågad när det gäller beslut som 

rör honom, och att han har möjlighet att påverka dessa: 

”Om den här idén är bra har jag alltid varit positiv till den. Om dom skulle säga att jag måste 

göra något som jag inte kan, då skulle jag säga nej. Men dom frågar alltid mig, om det passar 

mig eller om jag orkar med det.” (Deltagare 3) 

Deltagare 2 upplevde att egna förslag och idéer bemöttes positivt av personalen på Jobbtorg:  
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”Dom blev faktiskt nöjda och glada, och sa ”bra, att du kommer med idéer och förslag, bra 

att du kommer fram och berättar det. Kanske vi kan hjälpa dig att göra någonting åt det.” 

(Deltagare 2) 

Payne (1997)  hävdar att individens upplevelse av delaktighet skapar en starkare känsla av 

personligt ansvar, vilket leder till bättre förutsättningar för att en insats ska ge gott resultat. 

Deltagare 2 och Deltagare 3 uttrycker att personalen efterfrågar och uppmuntrar deltagarna att 

ta egna initiativ, vilket skulle kunna tolkas som att de upplever att personalen på Jobbtorg 

uppmuntrar dem till att vara delaktiga. 

Deltagare 2 berättar att personal på Jobbtorg uttryckte förvåning över att hon inte fått ett 

arbete, vilket hon upplevde som positivt samtidigt som det gjorde henne nedstämd: 

”Vi satt i grupp och skulle lära oss hur man gör jobbintervju, för att lära oss när vi söker 

jobb. Det tyckte vi var en bra idé… Dom sa att jag var mycket duktig, dom hade ingenting att 

klaga på. Dom sa att dom inte kunde förstå varför jag inte fick jobb… 

E: Vad tänkte du när dom sa så? 

Deltagare 2: Jag blev faktiskt glad, samtidigt ledsen också.  

E: Tyckte du att det blev ett stöd för dig att dom sa så?  

Deltagare 2: Ja. Det känns som att man får stöd när någon säger att man gjort någonting, 

inte bara puttar på en.” (Deltagare 2) 

Personalen berömmer Deltagare 2 i den simulerade arbetsintervjun. De säger att hon är duktig 

och är förvånade över att hon ännu inte lyckats få ett arbete. Deltagare 2 säger att hon blir 

glad av att uppmärksammas för något hon presterat. Samtidigt uttrycker hon att personalens 

kommentar också gjorde henne ledsen. Jag tolkar det som att personalens uttalade förvåning 

kring varför hon ännu inte fått ett arbete återspeglade tankar och funderingar som hon själv 

hade tänkt och ställt sig. Det skulle kunna ses som att hon genom personalens uttalande får 

bekräftelse i dessa känslor. Ett annat sätt att se på personalens uttalande är att det ger uttryck 

för en uppgivenhet. På så vis tänker jag att personalens uttalande kan tolkas både som 

stöttande och bekräftande, men också som motivationssänkande och ångestväckande. 
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Stressad personal 

Några av deltagarna upplevde det som att personalen var stressad och inte hade tid att hjälpa 

dem. Det kunde visa sig genom att personalen inte hade tid att prata eller hjälpa till, så som 

Deltagare 4 och Deltagare 1 beskriver: 

”Men det är ju vissa, sådana matchare, som har så mycket att göra så dom hinner ju inte 

prata med en i alla fall. Bara: ”Tjena! Nej, jag har inte tid ” och sen sticker dom iväg. Så jag 

tycker det verkar vara lite.. ja, det tycker jag är fel faktiskt. Dom har för mycket klienter, det 

borde vara fler matchare tycker jag. ” (Deltagare 4) 

Deltagare 1 upplevde att handledaren undvek kontakt med deltagarna då denne enligt honom 

inte ville ta ögonkontakt och mest höll sig inne på sitt kontor: 

” När jag tittade på henne snurrade hon, alltså det kändes, hon tittade inte direkt i våra 

ansikten, det kändes som att hon var rädd för att vi skulle fråga någonting till henne.  

E: Hur då menar du? När hon var i lokalen? 

Deltagare 1: Ja, när hon var i lokalen. Hon gick alltid in på sitt kontor, hon kom inte ut. Hon 

såg, vi såg när vi satt vid datorn. Vi såg henne då därifrån.  

E: Ni såg henne inne i kontoret? 

Deltagare 1: Ja. Hon tittade inte så mycket, och när jag gick och frågade någonting då sa hon 

”jag har inte tid nu, kanske sen, sen, sen.” Och sen blev jag sur och gick aldrig och frågade 

henne något mer.” (Deltagare 1) 

Citaten ger uttryck för att deltagarnas upplevelse av bemötandet påverkades av om personalen 

var stressad eller hade ont om tid för att hjälpa dem. Deltagare 4 beskriver att personal ibland 

inte har tid att prata med honom när han hälsar, vilket han tänker beror på personalbrist. 

Genom att hänvisa till tidsbrist nekade en personal Deltagare 1 stöd då han frågade efter det. 

Jag tolkar hans uttryck som att förtroendet för personen skadades i och med detta, vilket fick 

som konsekvens att han slutade be henne om hjälp. 

Personalen som referens 

Deltagare 1 och Deltagare 3 berättade om sina tankar kring att söka arbete som nyss inflyttad i 

Sverige. Båda hade erfarenheter av att det var svårt att få in en fot på arbetsmarknaden och att 

kontakten med potentiella arbetsgivare kunde vara problematisk, då dessa ofta efterfrågade 

referenser:  
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”…dom som går på Jobbtorget, de har ofta nyligen kommit till Sverige. De kan inte, eller 

även om dom kan svenska, så betyder det att dom inte har jobbat i Sverige. De har precis 

kommit till Sverige. Och nästan alla företag frågor om du har jobbat i Sverige…Ibland 

hjälpte dom på Jobbtorget, de sa att det fanns en restaurangmässa…. Jag gick dit, flera 

gånger…nästan alla frågade samma sak…”Har du jobbat i Sverige?”. Hallå, jag har nyss 

kommit till Sverige, jag måste börja någonstans. Någon måste ge en chans…Jobbtorg och 

personal där, dom måste hjälpa så att man kan komma in.” (Deltagare 1) 

”När jag sökte jobb innan jag kunde svenska, då gick jag runt till olika ställen, visade cv och 

så. Då frågade dom om det var via Arbetsförmedlingen... jag vet inte, men jag tror att om jag 

går och söker jobb själv och arbetsgivaren inte känner igen mig, inte vet vem jag är eller vad 

jag har gjort, vilken utbildning jag har. Ok, det står i min cv, men dom vill också ha… Nu om 

jag säger via Jobbtorget, då vet dom. Det är bra tycker jag, då vet praktikplatsen eller dom 

när man söker jobb. 

  E: Du upplever att arbetsgivaren tycker det är bra att man kommer från Jobbtorg? 

Deltagare 3: Ja.” (Deltagare 3) 

Deltagare 3 beskriver att han i sitt arbetssökande ser det som en fördel att kunna hänvisa till 

Jobbtorg. Han fick hjälp med referens från Jobbtorg, vilket han upplevde som värdefullt: 

Deltagare 3: Ja, om dom känner dig, vem du är och så, då kan dom hjälpa till och vara 

referens…När dom ringer och säger att dom ringer från jobbtorget, då hjälper dom mig att 

komma in på det jobbet… det här jobbet som jag har nu, det var min gamla handläggare på 

jobbtorg som blev referens för mig. När jag ringde till det här projektet och sa att jag var 

intresserad av jobb där, då frågade dom mig om jag hade en referens…. Jag ringde till min 

gamla handläggare och frågade om hon kunde vara referens, och det kunde hon.” (Deltagare 

3) 

Deltagare 3 uttrycker att personalen på Jobbtorget hjälpte honom genom att ställa upp som 

referens, vilket gjorde det möjligt för honom att få börja i ett projekt som intresserade honom. 

Deltagare 1 berättar att han vid flera tillfällen efterfrågade att personalen på Jobbtorg skulle 

ha hjälpt till med att ringa och ta kontakt med arbetsgivare, men att han inte fick gensvar för 

detta när han frågade:  
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”…när jag pratade med dom sa jag alltid samma sak. Kanske ni kan ringa…? kanske ni kan 

hjälpa mycket bättre så. Säg ”vi har personal”. Varför gör ni inte det?”… jag frågade dom 

tusen gånger… säga att vi har en personal som har jobbat flera år inom 

servicebranschen…dom sa nej, ni måste ringa. 

E: Så du föreslog för personalen att dom skulle ringa och rekommendera er, eller, dig? 

Deltagare 1: Ja, det kanske skulle varit mycket bättre tror jag i alla fall. (Deltagare 1) 

Deltagare 1 och Deltagare 3 har, som citaten ovan belyser, olika erfarenheter av att kunna ta 

hjälp av personal på Jobbtorg som referens i arbetssökande. Deltagare 3 beskriver att han fick 

gehör för sina behov och uttryckta önskemål, vilket Deltagare 1 inte fick. Detta, menar 

Hasluck & Green (2007) är viktigt för deltagarens upplevelse och prestation i 

aktiveringsprogrammet. Deltagare 1 och Deltagare 3 beskriver något som skulle kunna 

betraktas som liknande situationer och förhållanden, men som personalen på Jobbtorg 

bemöter på två helt olika sätt. Utsagorna skulle kunna betraktas som indikatorer på att 

personalen arbetar utifrån ett individuellt förhållningssätt gentemot deltagaren, vilket kan 

anses positivt (Hasluck & Green, 2007). Men jag tänker att det också är oroväckande att 

samma typ av efterfrågade stöd kan bemötas på så helt olika sätt så som citaten ovan belyser. 

Studievägledning och utbildningar 

Att finna möjliga studier och utbildningar för deltagarna är en annan central uppgift för 

verksamheten i Jobbtorg, bland annat genom studievägledning. I Martinson & Sibbmarks 

studie (2010) framgår att deltagarna i begränsad omfattning tog del av studie- och 

yrkesvägledning inom programmet, 56 % uppgav att de aldrig gjort det. Detta är något som 

kritiseras av författarna, då de menar att vidareutbildning och slussning till studier utanför 

Arbetsförmedlingens regi är en av målsättningarna med programmet.  

Liksom i avsnittet ovan gällande möjligheten att använda personal på Jobbtorg som referens, 

skiljer sig beskrivningarna av studievägledning på Jobbtorg åt. Deltagare 6 säger sig inte ha 

träffat någon studievägledare på verksamheten, utan fått reda på en utbildning genom en 

bekant: 

”E: Har du träffat studievägledare, sådan som hjälper en med studier, kurser, om man vill 

studera?  
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Deltagare 6: Nej, jag hörde från en vän att man kan söka den här utbildningen själv.” 

(Deltagare 6) 

Deltagare 3 anser sig ha fått god hjälp med studievägledning på jobbtorg: 

”Jo, studievägledare. Det var bra. Dom har erfarenhet att fråga om hur man tänker om 

framtiden, att hjälpa en på rätt väg. Dom frågar vad jag har gjort och studerat i mitt 

hemland, frågar vad jag har för dröm i framtiden, och sedan hjälper dom en hur man ska 

komma fram till det målet. Det fick jag hjälp med av dom.” (Deltagare 3) 

Även här är det Deltagare 3 som tycks vara mest lyckosam vad det gäller att ha fått stöd, i 

detta avseende gällande studieinformation. 

Några av intervjupersonerna efterlyste ett större utbud av kurser och utbildningar på 

Jobbtorget: 

”.. ja, dom hjälper. Men med vissa saker, som att skriva personligt brev till exempel, eller cv. 

Sådant kan dom hjälpa till med.  

E: Vad är det som dom inte hjälper till med, som du har frågat om? 

Deltagare 6: Att få utbildningar. Då säger dom att man måste kontakta och prata med 

Arbetsförmedlingen, dom hjälper inte till med det.” (Deltagare 6) 

” Det skulle vara bra om det fanns kurs för att ta busskort här. Jag frågade socialen, men jag 

kan inte få det.” (Deltagare 5) 

Negativa erfarenheter av personalens bemötande 

Att känna sig dum när man behöver hjälp 

En del av de intervjuade gav uttryck för att de efterfrågade en annan typ av stöd än vad de 

upplevde att de fick på Jobbtorg, samt att personalens bemötande och sätt att hjälpa till skulle 

varit annorlunda. Några av deltagarna upplevde att de var till besvär när de bad personalen om 

hjälp: 

”… varje gång ”ursäkta, ursäkta” det kändes.. Alltså, ja, vi fick hjälp, men… Man ser, det 

känns dumt, som att dom blev trötta på oss… därför ville man inte säga ”ursäkta” eller fråga 

någonting. 

E: Det kändes som att dom tyckte det var jobbigt då eller? 
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Deltagare 1: Ja. Och då tyckte jag själv också att det var jobbigt. ”(Deltagare 1) 

Deltagare 2 uttrycker liknande känslor av att vara till besvär: 

”Dom sa välkomna, dom visade sig glada. Efter några veckor, en månad, då vågar du inte gå 

fram och ställa frågor eller säga någonting. Dom blir så här, aggressiva, det syns på ansiktet, 

som dom tänker du har inte lärt dig än, du kommer fortfarande hit och varför frågar du så 

mycket, ställer så mycket frågor.” (Deltagare 2) 

Deltagare 1 berättar att han önskat mer stöd och hjälp från sin coach på Jobbtorg: 

”… jag vet inte varför det finns coacher… han sa alltid ”ok, så där, så där, så där” men 

ingenting annat… han ska visa för mig, vad jag ska göra. Det är därför han är där, tror jag. 

Visa väg, rätt väg. … Jag vet inte, jag fick ingenting från coachen… Han skulle ha sagt, 

”kanske du kan gå den här skolan istället” eller ”vi kan söka tillsammans”…”vad vill du 

göra i framtiden?” eller ”vilket yrke vill du ha”, eller någonting …eftersom  många, som jag, 

dom kan inte, dom vet ingenting hur eller vad man ska göra. Någon måste lära en, någon 

måste fråga också…Jag har inte gått i skolan, ingenting…Min coach, när han gav råd, då 

skrev han på papper, såhär och så här, gå till internet, gör det här och det här. Han visade 

vägen, men jag var inte bra med datorer. Jag sa tusen gånger till honom, ”vi kanske kan gå 

tillsammans till datorn och göra det här, skriva det tillsammans…Nu när vi har en 

timme…lika mycket som att du skriver allt på papper kan vi gå igenom i datorn istället. Det 

tar ju lika lång tid. Hjälpa lite istället… Jag kanske inte är smart, ska du inte hjälpa mig om 

jag inte är smart eller? Du skriver, skriver. Ok, du kanske är smart, du är duktig…men alla 

behöver inte vara lika smarta som du är…någonting sånt, tycker jag faktiskt.”  (Deltagare 1) 

I citatet ovan uttrycker Deltagare 1 att han i kontakten med sin coach inte fick det stöd och 

den hjälp som han behövde. Coachens arbetssätt räckte inte för de behov som han hade, vilket 

fick honom att känna sig mindervärdig. En möjlig förklaringsmodell till coachens ovilja att gå 

Deltagare 1 tillmötes gällande önskemålet om att coachen skulle sitta tillsammans med honom 

vid datorn, skulle kunna vara att coachen ansåg Deltagare 1 förmögen att klara detta utan 

hjälp. Det är möjligt att coachen, genom att låta Deltagare 1 få klara sig själv vid datorn, 

ansåg att denne på så viss skulle utveckla sina färdigheter och öka sin självkänsla genom att 

behärska situationen på egen hand (Van Aerschot, 2011). Det skulle kunna vara så att coachen 

genom sitt sätt att bemöta Deltagare 1 avsåg att få honom att känna sig delaktig, och på så vis 

öka hans känsla för sitt personliga ansvar i deltagandet (Payne, 1997). Coachens nekande 
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skulle på så sätt kunna förstås som att denne avsåg att arbeta utifrån idéer om empowerment. 

Resultatet blev dock att coachen fick Deltagare 1 att känna sig dum och mindervärdig. 

Deltagare 1 upplevde inte att coachen anpassade sig efter hans önskemål och uttryckta 

hjälpbehov, vilket ledde till att han upplevde verksamheten negativt (Hasluck & Green, 2007). 

Att bli illa bemött 

Deltagare 2 berättar om ett för henne uppslitande möte med sin coach på Jobbtorget: 

”…sista dagen när jag var där, var det inte bra. Han var inte så snäll, eller vad man ska 

säga…Jag var där, jag hade ont i nacken…Jag hade mycket värk och ont, en läkare hade gett 

ett sånt skydd till mig för nacken…Han sa ”vad är det du har på dig? Jag svarade att jag har 

värk och att jag inte kan röra mig…Han sa: ” nej, jag tror inte att du är så där sjuk, du hittar 

bara på”…Jag kände mig påverkad, jag blev så arg och, här, i mitten, blir man så…man vill 

gråta, men jag stoppade mig, jag ville inte ta ut det framför folket. Att någon inte förstår dig, 

att det inte är lätt för mig. Att jag är en person som brinner för att jobba, jag vill verkligen 

jobba. Men du som coach ska hjälpa mig, kämpa så att det blir bra för mig, hitta jobb till mig 

istället för att skrika eller klaga på mig.”  (Deltagare 2) 

Deltagare 2 beskriver att hon inte blir betrodd eller tagen på allvar av sin coach, då han 

ifrågasätter hennes problem. Hennes upplevelse av detta är att ha blivit kränkt, vilket 

överensstämmer med resultaten i Ekströms studie (Ekström, 2005). Deltagarna, skriver 

Ekström, upplevde inte att verksamhetens fokus låg på motivation och stöd, så som det 

uttrycktes i verksamhetsbeskrivningen för aktiveringsverksamheten. Jag frågade Deltagare 2 

hur hon hade önskat att coachens bemötande skulle sett ut: 

” Jag skulle velat att han skulle vara snäll och lugn, inte skrika och höja rösten till mig… att 

han kunnat prata, frågat vad jag har för problem, hur kan vi hjälpa dig, vad kan vi göra för 

dig. Om dom verkligen ser att man är mycket trött, att man känner sig svag, då skulle dom 

kunna skriva till socialsekreteraren ”ok, den här personen orkar inte, hon har varit här i åtta, 

nio månader, hon hittar inte något jobb. Att den här personen sakta går ner…Han kunde inte 

hjälpa mig på ett lugnt sätt, sitta i lugn och ro, utan istället höjde han rösten mot mig och 

skrek.” (Deltagare 2) 

Deltagare 1 ser samband i det som han uppfattar som otrevligt bemötande från personalen 

med sitt eget agerande. Hans uttalande kan tolkas som att han inte fann verksamheten 

meningsfull (Angelin, 2009; Ekström, 2005), vilket gjorde honom på dåligt humör. Han 

upplever också att det inte leder till något att ge uttryck för sin åsikt: 
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”…ibland var dom lite trevligare mot andra. Kanske var det för att jag inte var trevlig, dom 

såg att jag såg sur ut. Eftersom varje gång när jag gick så var det samma sak. Och när dom 

inte hjälpte, då blir man bara sur. Varför kommer vi hit, undrar man. Det hjälper ingenting. 

Då kan jag gå till skolan istället…Man blev trött …Det blir jobbigt. Därför blir man bara sur, 

det kanske är därför som dom var otrevliga mot mig. Ok, jag gjorde inget dåligt, respektlöst 

eller så…Jag säger alltid vad jag tycker. Men jag säger till mig själv, och jag lyssnar själv, 

ingen bryr sig.” (Deltagare 1) 

Lärande och personlig utveckling 

Kompetenshöjande åtgärder i aktiveringsprogrammen syftar bland annat till att öka individens 

möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden och minska bidragstagandet (Salonen & 

Ulmestig, 2004). Syftet med Jobbtorg är att genom rådgivning, arbetsträning, praktik och 

kortare yrkeskurser hjälpa deltagarna till att finna arbete (Stockholm stads hemsida, 

stockholm.se, 2011-10-04).  Intervjupersonerna tillfrågades om de ansåg att de hade lärt sig 

något eller utvecklats genom sitt deltagande på Jobbtorg.  

”E: Tycker du att du har ökat dina kunskaper på Jobbtorg, har du lärt dig någonting? 

Deltagare 6: Nej…jag tror att det är svårt… jag har inte fått någonting genom mina 

kompisar, men här har jag kanske…jag har fått en praktikplats, och förhoppningsvis en 

utbildning. Så det blir bättre tror jag.” (Deltagare 6) 

Deltagare 2 berättar att hon fick göra en simulerad arbetsintervju, vilket hon fann lärorikt: 

”E: Så du tycker det var bra att träna arbetsintervju, sådana saker? Skulle du ha velat göra 

mer sådana typer av träningssaker? 

Deltagare 2: Man ville det, men dom sa att vi bara fick göra det en gång. 

E: Men sådana saker var bra tycker du? 

Deltagare 2: Ja. ” (Deltagare 2) 

Deltagare 1 anser att deltagandet i Jobbtorg inte har utvecklat honom, men att han genom 

Jobbtorg fick arbeten som gav honom arbetslivserfarenhet i Sverige: 

”Ingen skillnad, men dom hjälpte mig med att hitta jobb. Jag fick två jobb genom dom… 

första gången jag började tjäna pengar, där arbetsgivaren betalade mina pengar…jag lärde 

mig lite saker om restaurangbranschen i alla fall….” (Deltagare 1) 
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Deltagare 5 och deltagare 3 anser sig ha fått nya kunskaper genom sitt deltagande i 

verksamheten: 

” Ja, jag har lärt mig mer här. Jag hade inte lärt mig något om datorer i mitt hemland, men 

här har jag lärt mig bra. Först gick jag en datorkurs, det var bra. Då lärde jag mig hur 

internet fungerar… Och så har jag gått till andra datakurser också. Och söka jobbkurs…” 

(Deltagare 5) 

”Första året praktiserade jag på många ställen genom Jobbtorg, butik, dagis. Då fick jag 

träna språket. Jag gick på språkcafé också.” (Deltagare 3) 

Deltagare 4 anser sig inte ha förändrats genom sitt deltagande på Jobbtorg. Han har dock fått 

ökad insikt i vilket område han är intresserad av att arbeta inom: 

”Jag är nog som jag är…jag har fått höra att jag lär mig datorer snabbt här, och jag skulle 

vilja jobba inom det.” (Deltagare 4) 

Citaten visar att samtliga intervjupersoner ansåg sig ha ökat sina kunskaper genom sitt 

deltagande i Jobbtorg, om än i varierande grad. Även om Deltagare 1 och Deltagare 6 svarar 

nej på frågan om de anser sig ha lärt sig något genom sitt deltagande, så ger de uttryck för att 

de möjligtvis har kunnat ha en viss nytta av deltagandet. 

Förväntningar, förhoppningar och besvikelse 

Flera utav respondenterna ger uttryck för känslor av besvikelse och grusade förhoppningar 

kopplade till sitt deltagande i Jobbtorg. I mina ögon andas citaten nedan meningslöshet och 

sorgsenhet på samma vis som många av de beskrivningar som presenteras i studierna av 

Angelin (2009) och Ekström (2005). 

”Socialen idag ställer så jävla hårda krav, att du ska söka jobb! Jag kan ju söka jobb hur 

mycket som helst…Sen om jag får något, det är en annan femma… jag menar, chanserna för 

mig att få ett jobb idag, dom är nog…jag kan ju gå här till jag får pension i princip, om jag 

inte får något jobb.” (Deltagare 4) 

Deltagare 2 uttrycker besvikelse över att deltagandet inte ledde till vad hon hoppats att det 

skulle göra: 

”Ja, dom första månaderna var jag glad att gå till Jobbtorg, jag tänkte att jag skulle söka 

jobb och hoppades att jag skulle hitta någonting. Men efter det här sista, nej… Jag frågade 
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mig själv varför jag har slösat min tid, på vintern, i det kalla vädret, en timme att gå och en 

timme att komma tillbaka, för tomma händer och ingenting. Otacksamt… 

E: Så från början tänkte, hoppades du att det skulle hjälpa dig någonting? 

Deltagare 2: Ja. att jag skulle få hjälp, att jag skulle få ett jobb, göra någonting. 

E: Så om jag förstår dig rätt så blev det som en besvikelse att du såg sen vad det inte var? 

Deltagare 2: Ja, precis. Det blev inte som jag ville…man går dit och söker jobb, men det finns 

inte. Det är inte som att gå till arbetsförmedlingen och ja, att dom hjälper dig. Nej…Sedan 

skickar jag och ringer, då säger dom ja, det var intressant, tack för din intresseanmälan. Men 

tyvärr, inget jobb. Då känner man att man går bakåt…Det var några andra deltagare som 

berättade att dom gått där i två år utan att hitta jobb. Jag tänkte att jag som bara har varit 

där i några månader… hur ska dom hjälpa mig?”... Många blev aggressiva, många klagade, 

många bråkade med dom.” (Deltagare 2)  

Deltagare 1 ger uttryck för att deltagandet på Jobbtorg var monotont, och att stressen som han 

kände inför sin arbetssituation förstärktes då han befann sig på Jobbtorget: 

”…det är varje dag samma, samma, samma. Man blir trött på att ringa, ringa, ringa…Alla 

tyckte samma sak. Eftersom bara gå, komma, ingenting annat. Ingen skillnad, samma sak 

varje dag… När jag gick där blev jag mer besviken… mer orolig. Jag tänkte ”varför kommer 

vi hit?” Vi ska aldrig hitta jobb, och dom hjälper inte heller till… Man blir bara mer stressad. 

Eftersom man bara går, kommer och inte gör någonting. Det är tråkigt. Och när dom inte 

heller hjälper så blir det extra tråkigt. Man vet inte vad man ska göra. ” (Deltagare 1) 

Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur deltagare på aktiveringsverksamheten 

Jobbtorg upplever och beskriver verksamheten och sina möjligheter till inflytande utifrån 

egna behov och önskemål. Frågeställningarna har besvarats genom analys av utsagor från 

kvalitativa intervjuer med sex personer som är eller har varit deltagare på Jobbtorg. Analysen 

har utgått från de teoretiska begrepp som tas upp i den tidigare forskningen, med fokus på 

teori om empowerment, socialt kapital och paternalism. Jag kommer här att redogöra för 

studiens huvudsakliga resultat samt diskutera hur dessa förhåller sig till den tidigare 

forskningen på området som presenterats.  
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Miljön 

Hasluck & Green (2007) hävdar att upplevelsen av miljön i verksamheten kan spela en central 

roll för dess resultat. Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att Jobbtorget var väl utrustat 

med datorer och annat material som de behövde för att kunna söka arbete, vilket är ett av 

verksamhetens huvudsyften. Resultatet skulle kunna ses som en faktor som talar för positiv 

upplevelse av verksamheten i detta avseende. Vissa av intervjupersonerna menade att trängsel 

i lokalerna kunde påverka tillgången till sittplaster vid datorerna, samt även orsaka ett fysiskt 

obehag.  Trängsel och begränsningar av datoranvändandet skulle kunna anses påverka 

upplevelsen av verksamheten negativt. Några av deltagarna ansåg att lokalens utseende och 

materiella utrustning var av underordnad betydelse för deras generella upplevelse av 

verksamheten. 

Socialt kapital och kollektiv empowerment 

Att samtala med andra deltagare var något som i stort sett alla intervjupersonerna upplevde 

som någonting positivt. Informanterna beskrev att kontakten med andra deltagare innefattade 

att hjälpa varandra i arbetssökandet och med datorer samt att tipsa varandra om lediga 

tjänster, utbildningar eller praktikplatser. Att träffa andra deltagare beskrevs bland annat som 

ett tillfälle för social samvaro och som ett sätt att bryta isolering och minska känslor av 

utanförskap och ensamhet. Resultaten skulle kunna tala för att kontakten med andra deltagare 

på Jobbtorg erbjuder tillfälle till socialt integrerande, vilket Øvrelid (2007) menar är en faktor 

för ökande av individens sociala kapital. Detta skulle kunna verka som en motvikt till 

klientifieringsprocessen och det utanförskap som denna ofta kan medföra (a.a.). 

Intervjupersonerna beskriver också att kontakten med andra deltagare har en stödjande 

funktion och att den möjliggör för utbytande av kunskaper och erfarenheter, vilket skulle 

kunna betraktas som ett uttryck för kollektiv empowerment (Askheim & Starrin, 2007). Några 

av deltagarna beskrev att regler på Jobbtorg begränsade deras möjligheter att samtala med 

andra deltagare, vilket jag tolkat utifrån teori om paternalism (Mead, 1997). Jag tänker att en 

effekt av att begränsa deltagarnas tillfällen till att interagera och samtala med varandra skulle 

kunna vara att deras möjligheter till ökande av sitt sociala kapital och till kollektiv 

empowerment försämras.  

Tvång 

En stor del av den tidigare forskningen som behandlas i uppsatsen för en diskussion kring 

tvångsaspekten i deltagandet. Flera författare menar att kravet på deltagande för beviljandet 

av ekonomiskt bistånd är kopplat till kontroll och disciplinering av arbetslösa 

socialbidragstagare (bl. a. Salonen & Ulmestig, 2004; Giertz, 2004; Milton, 2005). I flera 
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studier framkommer att kravet på deltagande påverkar deltagarnas upplevelse av 

verksamheten, vilken ofta upplevs som kränkande och meningslös (bl.a Angelin, 2009; 

Ekström, 2005; Ulmestig, 2009). 

Även i den här studien gav deltagare uttryck för kritiska åsikter gällande kravet på deltagande. 

Flera utsagor talade för att deltagare upplevt sig ha blivit kränkta i verksamheten på grund av 

den kontroll som de beskrev sig ha blivit utsatta för. Några informanter ansåg att de 

begränsades i sin frihet genom att inte kunna få välja varifrån de sökte arbete, eller genom att 

inte kunna påverka valet av praktikplats eller tacka nej till anvisad sådan. Resultatet kan anses 

strida mot socialtjänstlagens principer gällande människors självbestämmanderätt och 

integritet (1 kap 1§ Socialtjänstlag 2001:453).  

Motivation och inflytande 

En annan aspekt att studera kravet på närvaro i den här typen av aktiveringsverksamheter är 

utifrån vilken inverkan det har på deltagarnas motivation och inflytande. Flera författare 

hävdar att tvångsaspekten underminerar dessa faktorer (bl.a. Hasluck & Green, 2007; 

Ulmestig, 2009; Van Aerschot, 2011). Flera av intervjupersonerna i den här studien var 

förvisso kritiska till närvarokravet, men det i sig verkar inte vara av avgörande betydelse för 

deltagarnas motivation. För respondenterna tycktes graden av motivation snarare vara kopplad 

till framtidsförhoppningar om att finna arbete, liksom om de fann verksamheten meningsfull 

för dem eller inte. De intervjupersoner som upplevde att deltagandet utvecklat dem 

kunskapsmässigt tycktes vara mest motiverade till deltagande. Det var också dessa 

respondenter som inte uttryckte kritik gentemot kravet på närvaro i verksamheten. Personalen 

på Jobbtorg tycks spela en viktig roll i detta avseende, vilket jag ska resonera kring under 

följande rubrik. 

Motivation och inflytande kopplat till personalens bemötande 

I socialtjänstlagen står att kommunens aktiveringsverksamheter för människor som uppbär 

försörjningsstöd ska utformas med ”skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål 

och förutsättningar” (4 kap 4 §, Socialtjänstlag 2001:453). Hasluck & Green (2007) hävdar att 

individuell anpassning utifrån deltagarens egna behov och önskemål samt ett individuellt 

bemötande är viktiga faktorer för deltagarens upplevelse och framgång i 

aktiveringsverksamheten (a.a.). Inflytande, delaktighet samt ökande av självkänsla och 

färdigheter utgör faktorer för empowerment (Payne, 2008; Van Aerschot, 2011).  
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Resultat i den här studien visar på att personalens bemötande tycks ha betydelse för 

deltagarnas motivation och upplevelse av att kunna påverka och ha inflytande i sitt 

deltagande. De informanter som uttryckte att personalen var lyhörd för deras åsikter och 

eventuella hjälpbehov tycktes mer positivt inställda till deltagandet än de som upplevt sig 

blivit illa bemötta eller inte fått gehör för sina förslag, synpunkter eller hjälpbehov. Några 

deltagare gav uttryck för att personalens sätt att bemöta deras hjälpbehov på ett för dem 

felaktigt sätt resulterade i känslor av mindervärde och skadad självkänsla, vilket påverkade 

deras motivation och lust till att ta initiativ negativt. 

I beskrivningarna framkom att personal kunde ringa och ta kontakt med arbetsgivare, vilket 

skulle kunna ses som förminskande av personens egna förmågor, men också som att 

personalen var lyhörd för deltagarnas behov. Flera intervjupersoner uttryckte sig positivt till 

att personal på Jobbtorg tog kontakt med arbetsgivare innan deltagaren gjorde det. Deltagarna 

hade olika erfarenhet av att få den här typen av hjälp från personalen, vilket bidrog till deras 

olika uppfattningar om möjligheterna att få eftersökt hjälp i verksamheten.  

De som var positivt inställda till verksamheten gav uttryck för att ha fått ett individuellt 

bemötande, där innehållet i deras deltagande utgick ifrån deras behov. De intervjupersoner 

som upplevde sig ha blivit obekräftade av personalen, där denne inte tagit hänsyn till deras 

önskemål eller behov, tycktes se mindre fördelar med deltagandet än de som uttryckte 

motsatsen. Att personalen upplevdes som stressad och inte hade tid för deltagaren beskrevs av 

flera informanter som en bidragande faktor till sådana negativa upplevelser. Personalens 

förmåga till att se och bekräfta deltagaren tycks alltså påverka dennes motivation och 

upplevelse av inflytande i deltagandets utformning. 

Praktiserandets för- och nackdelar 

Upplevelser och erfarenheter kopplade till praktiserande på arbetsplatser skilde sig åt bland 

deltagarna i studien. Några av de negativa aspekter som framkom i intervjupersonernas 

beskrivningar var att praktiserande inte var frivilligt och att vissa deltagare inte upplevde sig 

ha möjlighet att påverka valet av praktikplats. Upplevelser av att känna sig utnyttjad förekom 

framför allt i utsagor kopplade till praktiserande. Praktiserandet kunde också leda till känslor 

av besvikelse, då det inte ledde till fortsatt anställning på arbetsplasten. Liknande resultat 

presenteras av Angelin (2009). Bland de positiva beskrivningarna som framkom kring 

praktiserande framhölls att praktiserandet varit en hjälp i utvecklandet av språkkunskaper 

samt att det bidragit till insyn i hur den svenska arbetsmarknaden kan se ut. Resultatet kan 
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tänkas ge stöd för de aktiveringsargument som Johansson & Hornemann Møller (2009) 

presenterar. 

Metoddiskussion 

Syftet med min studie var att undersöka deltagares upplevelser av verksamheten Jobbtorg, 

vilket jag anser att den valda metoden lämpade sig väl för. Min intervjuguide var 

halvstrukturerad och berörde de områden som jag ansåg viktiga att informanterna samtalade 

kring. Jag fann att några intervjupersoner hade svårt att förstå vissa av mina frågor. Det 

problemet skulle eventuellt ha kunnat undvikas om jag hade genomfört en testintervju, vilken 

skulle kunna belyst detta problem för mig i ett tidigare skede. Nu kom jag att i viss grad 

anpassa och utveckla frågorna utifrån erfarenheter jag drog från de första 

intervjusituationerna. Några av deltagarna behärskade inte svenska språket väl, vilket 

begränsade dem i deras möjligheter att ge rikliga och levande utsagor (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jag ser detta som en brist i min studie, då fylligheten i respondenternas utsagor 

varierade markant. I och med att fyra av intervjupersonerna valdes ut av personal på Jobbtorg, 

hade jag ingen möjlighet att gardera mig mot problemet mer än att uttrycka önskemål om att 

tilldelas intervjupersoner som behärskade svenska någorlunda väl. I december 2010 var 29 % 

av samtliga inskrivna deltagare på Jobbtorg studerande inom Sfi (Stockholm Jobbtorg 

Årsredovisning 2010). Jag tänker att det är av stor vikt att även deltagare som har språkliga 

hinder får komma till tals och ge sin syn på verksamheten. I en studie som bygger på 

analyserandet av deltagares beskrivningar och upplevelser blir det dock problematiskt om 

intervjupersonen på grund av språkförbistringar inte kan utveckla eller resonera kring sina 

tankegångar på grund av ett begränsat ordförråd. 

Två av intervjupersonerna hade tidigare erfarenhet av deltagande i Jobbtorg, och fyra stycken 

var inskrivna på Jobbtorg vid intervjuernas genomförande. Intervjuerna med de sistnämnda 

genomfördes i enskilda rum på Jobbtorgets lokaler. Om eller på vilket sätt detta hade någon 

betydelse för resultatet är diskutabelt. Det var inget som jag tillfrågade respondenterna om, 

vilket kan ses som en svaghet i studien. Det är möjligt att intervjupersonernas benägenhet att 

ge utförliga beskrivningar, samt att deras upplevelse av intervjusituationen påverkades av 

detta.  

En tänkbar bieffekt gällande att intervjua personer som var inskrivna på Jobbtorg vid tillfället 

för intervjuernas genomförande skulle kunna vara att dessa respondenter eventuellt befarade 
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att kritiska uttalanden kopplade till verksamheten skulle kunna leda till repressalier eller andra 

negativa konsekvenser för personen. Denna eventuella rädsla kan ha hämmat deltagarna i 

deras berättande. Det är svårt att avgöra hur pass väl intervjupersonerna uppfattade syftet med 

min studie och att de medverkade anonymt. Innan jag genomförde varje intervju var detta 

något som jag förklarade för respondenten, men det går inte att bortse från det faktum att 

någon annan än jag själv tillfrågade och valde ut deltagare för min uppsats. I efterhand tänker 

jag att det skulle ha varit bra om jag hade frågat respondenterna om vilken information de fått 

gällande studiens syfte, anonymitet och så vidare utav personalen på Jobbtorg. Detta är något 

som kan ha påverkat reliabiliteten i min studie.  

Förslag på vidare forskning  

Ett av syftena med kommunala aktiveringsprogram är att få människor självförsörjande, eller 

åtminstone se till att de kan försörja sig på ett sätt som inte belastar den kommunala budgeten 

(Ulmestig, 2009). I denna sakens natur ligger således ett intresse från kommunens sida att 

prioritera de bidragstagare som ligger närmare den reguljära arbetsmarknaden, så kallad 

”creaming” (Hasluck & Green, 2007; Lödemel & Trickey, 2001; Van Aerschot, 2011). 

Thorén (2008) tyckte sig i sin undersökning kunna se hur deltagare som bedömdes vara 

motiverade till att arbeta och som bedömdes ha god arbetskapacitet fick större stöd i 

arbetssökande och erbjöds fler möjligheter till exempelvis praktik eller utbildningsprogram än 

deltagare som inte ansågs tillhöra denna kategori. Dessa fick också större friheter i sitt 

arbetssökande och övervakades inte lika hårt som andra deltagare. Det skulle vara intressant 

att studera hur deltagare som bedöms tillhöra den här kategorin upplever och beskriver 

verksamheten, och jämföra deras utsagor med dem från deltagare som anses ligga långt ifrån 

den reguljära arbetsmarknaden. Skiljer sig deras utsagor åt gällande bland annat upplevelser 

av kontroll och möjligheter till inflytande? 

Resultat i min uppsats pekar på att det obehag som tvång kan medföra till stor del är kopplat 

till personalens bemötande. Det väckte mina funderingar kring vilken betydelse bemötande 

och empatisk förmåga har för hur människor upplever tvångsaspekter, vilket skulle vara 

intressant att studera. 

Det skulle också vara intressant att närmare undersöka hur kontakten med andra deltagare kan 

utvecklas, exempelvis utifrån teori om socialt kapital och kollektiv empowerment som jag 

tagit upp i den här studien.  Hur dessa aspekter av deltagandet i aktiveringsverksamheter 
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liknande den som studerats i den här uppsatsen kan utvecklas och tillvaratas är enligt mig ett 

intressant område för fortsatta studier. 

En studie liknande denna men större i sin omfattning skulle kunna ge mer fylligt underlag för 

slutsatser kring deltagares upplevelser av den här typen av aktiveringsverksamhet. 
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Bilaga Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du deltagit på Jobbtorg? 

Har du tidigare erfarenhet av ett liknande arbetsmarknadsprogram? Eventuella likheter/ 

skillnader. 

Innehåll 

Vad tänkte/ visste du om Jobbtorg innan du började? 

Vad gör/ gjorde du på Jobbtorg? 

Beskriv en dag på Jobbtorg, hur ser den ut? 

Miljö 

Beskriv miljön på Jobbtorg. Hur upplever du den? Välkomnande, inspirerande? 

Hur upplever du att tillgången till material som datorer, skrivare, internet etc. är? 

Utbildning/ praktik 

Har du träffat studievägledare/ gått utbildning genom Jobbtorg? 

Har du praktiserat genom Jobbtorg? Tankar, upplevelser. 

Kontakt med andra deltagare 

Hur ser din kontakt med andra deltagare ut? 

Hur upplever du att deltagare behandlas? 

Bemötande 

Hur upplever du personalens bemötande? 

Kan du fråga personal om du behöver hjälp med något? 

Hur skulle du beskriva kontakten med din coach och övrig personal? 

Påverkan 

Har du varit med i planeringen av ditt deltagande? På vilket sätt? 

Har du kunnat påverka vad du gör på Jobbtorg? På vilket sätt? 
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Har personal och coach frågat dig om din arbetssituation och dina tankar/ idéer/ problem 

kopplade till denna? 

Om du har en idé som du berättar om för personalen, hur upplever du att den bemöts? 

Om du vill göra på ett annat sätt än vad din coach eller annan personal föreslår, vad gör du 

då? Vad händer? 

Personlig utveckling 

Har deltagandet ökat dina kunskaper inom något område? På vilket sätt?  

Skulle du haft en annan uppfattning om något i programmet varit annorlunda? 

 

 

 


