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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie i form av sju semistrukturerade intervjuer var att undersöka 
hur olika aktörer arbetar för att stödja sina klienter mot en positiv framtid. Avsikten var att 
belysa klienternas behov, hur väl dessa stämmer överens med det stöd aktörerna erbjuder samt 
att undersöka om detta stöd har likheter med det sätt på vilket studie- och yrkesvägledare 
arbetar. Resultatet visar att klienternas behov är komplexa men till stor del handlar om stöd i att 
skapa en bättre självbild och stöd i samverkan mellan olika instanser. Detta stämmer väl 
överrens med det stöd verksamheterna erbjuder. Inom samtliga verksamheter används också för 
studie- och yrkesvägledare `typiska´ aktiviteter. Slutsatsen blev därför att denna yrkesgrupp i 
hög grad har de kompetenser som krävs för att stödja aktörernas klienter mot en positiv framtid. 
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Abstract 

The purpose of this qualitative study in the form of seven semi-structured interviews was to 
investigate how different actors in the Swedish society work to support their clients towards a 
positive future. The intention was to highlight the needs of clients, how well those needs match 
the support the actors offer and to investigate whether this support has similarities with the way 
in which career counselors are working. The results show that clients' needs are complex but 
largely involves support in creating a better self-image and support regarding collaboration 
between different actors. The support offered by the actors matches those needs well. The 
support offered also has great similarities with the way in which career counselors are working. 
It was therefore concluded that these professionals have the skills necessary to bolster the actors' 
clients towards a positive future. 
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1. Inledning 

Under första kvartalet 2013 låg arbetslösheten i Sverige på 8,6 procent (SCB, 2013). Arbetslös-
het är ett problem som drabbar både individen i fråga och samhället i stort. Ekonomiskt sett 
förlorar staten skattemedel och individen förlorar inkomst men förutom den omedelbara eko-
nomiska förlusten tillkommer psykisk ohälsa vilken generellt är ett vanligt resultat av en längre 
tid av arbetslöshet (Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, 2011:17). Psykisk ohälsa är kost-
samt både ekonomiskt och ur folkhälsoperspektiv. Den psykiska ohälsan har ökat de senaste 
åren (Scb, 2013) och det finns forskning som visar att de personer som byter arbetsplats ofta 
löper mindre risk att drabbas av utmattningssyndrom (Gullstrand, Lundberg, 2006). Detta hör 
ihop med att de som vågar byta arbete när de inte trivs eller känner att arbetet kräver för mycket 
väljer att lyssna till sitt inre och att letar något som passar dem bättre. Således blir de inte ut-
mattade lika lätt.   

En omdebatterad anledning till rådande arbetslöshet är dålig matchning mellan arbetsmark-
nadens efterfrågan och den arbetskraft som finns att tillgå (Konjunkturinstitutet, 2012). Man 
menar att arbetssökande måste få bättre vägledning mot de jobb där det råder brist, samt företa-
gen mot att hitta rätt arbetskraft (Arena för tillväxt, 2012). Personer i arbetslöshet är i behov av 
stort stöd och adekvat vägledning för att komma vidare i sitt liv (ELGPN, 2011). Oavsett om 
man uppsöker Arbetsförmedling, Socialtjänst, Försäkringskassa eller coacher står man inför 
vägval i livet. Då är det viktigt att man erbjuds professionell hjälp och stöd för att komma vidare 
och hitta en ny väg i livet.  

1.1 Problemområde 

Stödjande samtal används av många aktörer som strävar mot att hjälpa människor i förändring. 
Trots detta verkar det enligt vår erfarenhet bland allmänhet och arbetsgivare finnas ganska be-
gränsad kunskap om hur man med hjälp av olika samtalmetoder kan stödja människor i behov 
av utveckling. Ur en studie- och yrkesvägledares perspektiv är just kunskap i många olika alter-
nativ av samtalsmetoder en tillgång, var metod har sin tid och sin plats. I få verksamheter utan-
för skolvärlden verkar dock dessa färdigheter betraktas som speciellt viktiga eller värdefulla när 
det gäller personlighetsutvecklande arbete. Om synen på samtalet som redskap förenklas är 
risken att det förringas. Detta i sin tur kan leda till att användningen av detta så viktiga verktyg 
kanske reduceras och ersätts, snarare än att kompletteras, av andra arbetssätt såsom analys-
verktyg eller snabb-coachning som inte har samma djup som ett professionellt samtal. Riskerna 
med detta är att krav på kompetens inom det professionella samtalet minskar och att människor i 
behov av förändring lämnas ut till mindre djuplodande metoder och verktyg. Resultatet kan bli 
att de människor som är i behov av att komma framåt i sin personliga utveckling för att komma 
ur ett oönskat tillstånd eller beteende inte får den hjälp de behöver för att kunna nå bättre själv-
uppfattning och känna till sina alternativ vilket krävs för att man ska kunna göra medvetna 
realistiska val (Lindh, 1997). 
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För arbetslösa i samhället idag är flexibilitet ett måste, tempot är högt och många drabbas av 
utmattningssyndrom (Theorell, 2003) och behöver hitta nya vägar i livet vad gäller 
sysselsättning. Vid dessa situationer behövs ofta vägledning, stöd och professionell hjälp i form 
av samtal. Ändå visar våra erfarenheter från praktik att aktörer utanför skolväsendet som arbetar 
med människor i arbetslöshet i mycket liten utsträckning använder sig av utbildade studie- och 
yrkesvägledare eller de samtalsverktyg som dessa använder. Detta kan ses som resursslöseri och 
i de fall aktörerna inte kräver någon kompetens alls i det professionella samtalet kan detta bidra 
till att fel karriärval görs, något som kostar både individen och samhället onödiga resurser. I 
media har debattvågorna senaste åren gått höga om stora satsningar på jobbcoacher som i vissa 
fall är snabbt utbildade i någon coachningsmodell och inte alls kompetenta nog att hjälpa 
individer med komplexa problem (Krafft, 2012). Detta formar allmänhetens tro på coaching i 
negativ riktning och i förlängningen skadar det hur man ser på både seriösa coacher och 
vägledare i allmänhet, båda riskerar att tappa trovärdighet. Vi kan också se att studie- och 
yrkesvägledarens kompetens skulle komma väl till användning i andra sammanhang där det 
handlar om att stödja och bistå människor i kriser eller vid arbetslöshet. Även i dessa 
sammanhang möter vi dock frågande blickar när vi talar om vikten av kunskap i det samtals-
metoder eller vägledningsteorier. Det är synd att en så användbar och viktig kompetens ges så 
låg prioritet. Om den slösas bort på grund av okunskap blir resultatet även här kostnad för 
individ och stat. 

Allt detta sammantaget ger en bild av att kompetenskraven hos aktörer som arbetar med 
människors förändringsprocesser är mycket varierande. Detta gjorde oss intresserade av att 
undersöka vilken bild några aktörer som arbetar med människor som står inför valsituationer 
och förändringar har av stödjande arbete. Är det okunskapen om det professionella samtalet som 
ligger till grund för att det ofta ges så låg prioritet? Eller är det så att kunskapen finns men 
metoderna inte anses kunna tillföra något inom de verksamheter vi ville undersöka? Eller ligger 
problemet på ett annat plan? 

1.2 Förförståelse 

Den yrkesgrupp som vi tillhör, studie- och yrkesvägledare, är förhållandevis liten och anonym. 
Kompetensen hos denna är till stor del social och sociala kompetenser är svåra att mäta och 
beskriva (Eliasson, Ragnar, 1989). Under studie- och yrkesvägledarutbildningen ges kunskap 
och praktiska färdighet inom en mängd karriärutvecklingsteorier, vägledningsmodeller och 
samtalsmetoder som kan användas för att stödja individer i valsituationer. Vidare studeras 
sociologiska perspektiv, socialpsykologi, etik samt behov av stöd hos individer med särskilda 
behov. Allt för att öka förståelsen för den mängd kontextuella faktorer som formar och påverkar 
oss som individer i vår utvecklingsprocess. Få andra utbildningar verkar enligt vår uppfattning i 
lika hög grad fokusera på just bemötande av människor i behov av stöd. Under den valbara 
kursen ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” i nämnda utbildning ges kunskap i motiverande 
samtal, MI. Enligt vad vi erfarit verkar denna samtalsmetod vara en av de få som används inom 
statliga myndigheter, vård och kommunala verksamheter vars uppgift är att verka för att stödja 
människor. För utbildade studie- och yrkesvägledare är MI dock bara ett av en lång rad verktyg 
som kan användas för att bistå individer i behov av stöd och just rikedomen av verktyg ser vi 
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som en tillgång. Vi ser därför en brist att MI verkar vara allenarådande metod inom många 
verksamheter i samhället.  

Under praktik och i arbetslivet men även privat har vi hos olika aktörer stött på vad vi ur vårt 
perspektiv upplever som bristfälliga kunskaper och rent av okunskap om hur man kan verka 
stödjande genom samtal. Vi har också hört individer vittna om hur de känt sig kränkta av hur de 
blivit bemötta vid de situationer då de sökt stöd hos olika aktörer. Även i media har vi tagit del 
av kritik mot jobbcoachers och tjänstemäns bemötande av klienter. Detta har gett oss en bild av 
att stödjande samtal överlag ges låg prioritet i många verksamheter i samhället. Denna bild tror 
vi skulle förändras till det bättre om dessa aktörer hade bredare kunskaper i de teorier, modeller 
och metoder rörande stödjande samtal som faktiskt finns att tillgå. En alltför snäv och 
enkelriktad syn på hur man hjälper människor i behov av stöd utgör en fara på så sätt att det kan 
resultera i bristfälligt och rutinmässigt bemötande. I förlängningen kan detta leda till att många 
som behöver hjälp och stöd i olika situationer drar sig för att söka det eller väljer att avstå på 
grund av dessa brister. Dessa omständigheter formar den förförståelse vi har för 
problemområdet och hur vi ser på det. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur olika verksamheter arbetar med att hjälpa sina klienter 
att skapa en positiv framtid. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vad behöver de olika aktörernas klienter för stöd i att skapa en positiv framtid? 

 På vilka sätt bistår aktörerna sina klienter i att skapa en positiv framtid? 

 Finns det i undersökta verksamheter `typiska´ aktiviteter för studie- och yrkesvägledares 
arbetsfält? 

1.5 Avgränsningar 

Med forskningsfrågor och praktisk genomförbarhet som utgångspunkt hade studien vissa 
avgränsningar (Johannessen & Tufte, 2003). Den ger inga anspråk på att ge en heltäckande bild 
hur av alla verksamheter i samhället arbetar med att stödja sina klienter i att skapa en positiv 
framtid. Studien ger inte heller en fullständig bild av de verksamheter vi valt att undersöka då vi 
endast hade för avsikt att studera den del i verksamheterna som rör direkt stöd av individer som 
behöver skapa en positiv framtid. De begränsningar som fanns i form av tid och ekonomi 
påverkade också urvalet av respondenter (Marshall, Rossman, 2010). Det var vår ambition att få 
en fördjupad insyn i hur enskilda individer som arbetar i några olika vanligt förekommande 
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verksamheter kan tänka kring det stöd de ger klienter snarare än alla inom en verksamhet. 
Studien kan således ej ge svar på hur alla som arbetar inom respektive verksamhet resonerar 
kring dessa frågor. Resultatet kan därför inte betraktas som generaliserbart. Det kan dock ge en 
indikation och överförbarhet på hur enskilda yrkesverksamma inom verksamheterna ser på 
respektive verksamhets klientstödjande arbete. I studien togs ingen hänsyn till respondenternas 
kön, ålder eller etnicitet. 

1.6 Kunskapssyn 

Att byta sitt eget perspektiv till en annan människas är en utmaning men valet av perspektiv har 
stor betydelse för vilken verklighet man ser och kan göra att man ser problemområdet med nya 
ögon (Johannesen & Tufte, 2003). Varje individs upplevelser och referensramar är formade av 
en kontext i form av socialt sammanhang, kulturell tillhörighet och andra faktorer i en 
konstruerad verklighet som påverkar dennes bild av vad sanningen är (Backman, 1998). Vid 
forskning är det därför viktigt att ha ett objektivt sätt att se på andra individers upplevelser. Man 
måste försöka förhålla sig saklig och fördomsfri efter bästa förmåga. Det var därför viktigt att 
intervjuerna skedde på ett naturligt sätt varför vi försökte skapa en förtroendeingivande relation 
vid intervjutillfällena genom att bemöta respondenterna med respekt och öppenhet för att de 
utifrån sitt perspektiv har sitt personliga sätt att se på verkligheten. 

Med utgångspunkt i den hermeneutiska traditionens tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009) togs 
utifrån det material som intervjuerna utgjorde hänsyn till helheten såväl som de enskilda delarna 
samt hur dessa relaterar till varandra. Som tolkare måste man vara medveten om att det inte 
finns någon sådant som förutsättningslös tolkning. Som studerande på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet är vi präglade av den förståelse för problemet vi har. Vi har därmed 
vår personliga förförståelse och denna präglar oss i högsta grad. Förförståelse är en fördel på så 
sätt att den innebär att man har förkunskap, den kan dock även innebära att man bär på fördomar 
vilket kan leda till att missförstånd uppstår. Ambitionen var dock att genomgående vara 
medvetna om vår egen förförståelse, att den riskerade färga det sätt som det insamlade 
materialet tolkades på. Därmed försökte vi förhålla oss mottagliga för nya samband som vi inte 
kunnat förutspå. Enligt den hermeneutiska traditionen krävs kunskap i ämnet varför vi under 
studiens gång tog del av så mycket relevant, anknytande litteratur och forskning som möjligt var 
inom de tidsramar som fanns. I och med det växelspel den hermeneutiska cirkeln (Thurén, 
2007) utgör kunde på detta sätt den erfarenhet och kunskap i ämnet som förvärvades under 
studiens gång utmynna i större förståelse för problemområdet. Detta ledde till att finare nyanser 
i materialet kunde uppfattas och att vår förståelse kunde växa. 

1.7 Begrepp 

I uppsatsen finns begrepp som vi här valt att beskriva närmare för att underlätta för läsaren:  

Aktivitetsersättning ersatte 2003 det som tidigare vid tillfällig nedsatt arbetsförmåga på grund av 
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sjukdom kallades sjukbidrag och vid permanent sådan förtidspension.  

Arbetslivsinriktad rehabilitering riktar sig till människor som av sociala, medicinska eller 
liknande skäl har svårt att erhålla eller behålla ett arbete. Syftet är att stärka dessa individers 
ställning på arbetsmarknaden (Sou 2006:107). 

Karriär – med detta begrepp avses i denna studie den resa genom utbildning, arbete, yrke och 
livsform en individ gör genom livet. Enligt den definition som används här behöver denna inte 
vara linjär eller stegrande.  

Kompetenser är en gemensam benämning på en persons utbildning och erfarenhet men också 
lämplighet genom egenskaper (Berglund, Schelin, 2010).  

Positiv framtid syftar i denna studie på positiv framtid ur individens perspektiv. Beroende på 
individens problematik behövs förändringar för att personen ska frångå sin nuvarande situation. 
Det kan till exempel gälla att förbättra sin hälsa eller ekonomi.  

Samtalsverktyg är ett samlingsbegrepp för kunskap om olika samtalsmetoder och hur man kan 
arbetar med dem. 
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2. Bakgrund 

Under första kvartalet 2013 var totalt 433 000 personer i Sverige arbetslösa vilket utgör 8,6 
procent av arbetskraften. Detta innebär att det är tredje kvartalet i rad som arbetslösheten ökar 
signifikant. Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som varit arbetslösa 27 veckor eller mer, 
uppgick till 125 000 personer. Av dessa hade var femte person varit arbetslös 52 veckor eller 
mer (Scb, 2013). Enligt Konjunkturinstitutets prognos i mars 2013 kommer liknande siffror 
bestå under de närmaste åren. En tydlig vändning förväntas märkas först år 2015 för att nå 
jämvikt först två år senare vilket innebär sammanlagt åtta års förhöjd arbetslöshet. Inte bara 
Sverige utan hela Europa och även andra delar av världen i stort är sedan flera år i en svacka 
konjunkturmässigt (Konjunkturinstitutet, 2013). Bland samtliga trettiofyra OECD-länder är 
dock Sverige är det land där inkomstklyftorna och den ekonomiska ojämlikheten ökat snabbast 
det senaste dryga decenniet (OECD, 2013). 

Att de senaste årens konjunkturnedgångar drabbat ungdomar speciellt svårt har 
uppmärksammats extensivt i media de senaste åren. I ledare, debattartiklar och granskningar i 
dags- och kvällstidningar samt på TV pågår en ständig diskussion kring den höga ungdoms-
arbetslösheten, dess konsekvenser samt vilka insatser som görs för att bemöta den. Enligt 
Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) har den relativa arbetslösheten bland 
unga mellan 15 och 24 år de senaste fyra åren varit drygt fyra gånger högre än bland äldre (Scb, 
2013). Svenskt Näringslivs kartläggning av ungdomars förutsättningar och tillvaro Europeiskt 
ungdomsindex (2011) visar att var fjärde person i Sverige mellan 15 och 24 år står utan arbete. 
Detta innebär att Sverige har den tionde högsta ungdomsarbetslösheten av samtliga EU-stater. 
Varje år är det cirka 17 000 unga individer i åldrarna 16 till 19 som varken arbetar eller studerar 
och många av dessa har sociala problem eller psykiska funktionsnedsättningar. I dagsläget ser 
det stöd dessa ungdomar får olika ut från kommun till kommun. Undersökningar visar också att 
den tid det tar innan stödet sätts in varierar mycket beroende på vilken kommun man bor i. 
Överlag tar det dock alldeles för lång tid. Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för 
dessa ungdomar är oklar och behöver förtydligas för att rätt insatser ska kunna sättas in i rätt tid 
(Sou: 2013:13). 

Här finns också ett stort mörkertal, nämligen de ungdomar som arbetslöshetsstatistiken missar. 
Arbetsförmedlingens rapport Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden visar att antalet unga 
mellan 16 till 29 år som varken arbetat eller studerat tre år i rad uppgår till cirka 77 000 eller 4,5 
procent av befolkningen. I vissa kommuner är procentandelen högre än så, upp till 8 procent. I 
vissa stadsdelar 13 procent. Av riksgenomsnittet har drygt 20 000 varken varit inskrivna som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller haft kontakt med sin kommun eller 
Försäkringskassan. Detta betyder att närmare var tredje ung i denna grupp saknar känd aktivitet. 
Frågan hur dessa individer försörjt sig går inte att besvara. Dessa siffror tyder på att många unga 
har mycket stora etableringsproblem på arbetsmarknaden och därmed riskerar att  bli utanför 
arbete och studier under lång tid framöver. Kanske hamna permanent utanför samhället 
(Arbetsförmedlingen, 2013). 
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2.1 Arbetslöshetens konsekvenser för individen 

Förutom de ekonomiska konsekvenser arbetslöshet innebär för samhälle och individ tillkommer 
ofta socialt utanförskap för den som inte har ett arbete eller annan sysselsättning att gå till. Att 
arbetslöshet ofta påverkar både karriären och hälsan är väl känt. Det finns en klar 
överrepresentation av huvudvärk, sömnbesvär, trötthet, nedsatt psykiskt välbefinnande, 
självmordstankar, avsaknad av emotionellt stöd och lågt socialt deltagande bland unga 
arbetslösa jämfört med yrkesarbetande eller studerande dito (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Arbetsmiljöverket har i en rapport (2011:11) tittat på den befintliga forskning som finns om 
hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till 
ekonomisk nedgång. En stor del av studierna visade på ökad psykisk ohälsa vid arbetsförlust, 
speciellt under fasen strax före och efter uppsägning. Man fann också att det tycks finnas ett 
samband på så sätt att bättre psykisk hälsa ökar chansen för ny anställning och tvärtom. Det 
fanns även klara indikationer på att höga arbetslöshetsiffror korrelerar med en förhöjning av 
starkt stressrelaterade hälsoutfall. Stora ökningar i arbetslöshet gav också klart ökat antal 
självmord och fall av alkoholrelaterad död men även mord. Arbetsförlust har också statistiskt 
kunnat kopplas till alkohol- självskade- och trafikrelaterade sjukhusinläggningar (Eliason & 
Storrie, 2009a, 2009b). 

Även de som själva inte blir uppsagda men arbetar i verksamheter med personalneddragningar 
påverkas negativt. Forskning pekar på att detta bland kvarvarande anställda skapar ökad 
otrygghet och försämrade arbetsrelationer vilket ger sämre engagemang och tillfredsställelse i 
arbetet men även ökad psykisk ohälsa (Quinlan & Bohle, 2009). 

2.2 Psykisk ohälsa 

Om den omfattande arbetslösheten får stort utrymme i media gäller detta i lika hög grad den 
ökande psykiska ohälsan som upplevs i samhället. Ofta är det just också de som är arbetslösa 
som drabbas mest av psykisk ohälsa. Bakom 60 procent av alla nya ansökningar om 
aktivitetsersättning står psykisk ohälsa vilket gör detta till den enskilt vanligaste orsaken till att 
individer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Begreppet psykisk ohälsa är vitt 
omfattade men kan beskrivas som psykiska symptom som är mer eller mindre plågsamma för 
individen som har dem men som inte kan klassas som psykisk sjukdom. Socialstyrelsen (2013a) 
beskriver psykisk ohälsa som  

[…] psykiska symptom som hindrar känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling och 
delaktighet i vardagsaktiviteter. Symtomen kan komma till uttryck som inåtvända problem, 
till exempel i form av oro och nedstämdhet, eller som psykosomatiska symtom som 
huvudvärk och magont. Det är symtom som individer själva upplever besvärande men inte 
alltid kan förmedla till omgivningen. Det finns inga entydiga kriterier för att skilja mellan 
vad som kan uppfattas som normala eller adekvata reaktioner på en belastning och vad som 
kan uppfattas som psykisk ohälsa. Det är snarare ett kontinuum mellan det normala och det 
avvikande (Ibid.). 
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Ofta omfattar begreppet psykisk ohälsa även neuropsykiska funktionsnedsättningar såsom 
exempelvis Aspergers syndrom och ADHD. Socialstyrelsens definition av psykisk 
funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2013b) utgår från den målgrupp som Nationell 
psykiatrisamordning definierat: 

[…] personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas 
komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna kan bestå av funktionshinder, det vill 
säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning 
och brister i omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen. 

Enligt OECDs rapport Mental Health and Work: Sweden (2013) kostar den psykiska ohälsan, 
inräknat förlorad produktivitet och utgifter för vård och omsorg, svensk ekonomi nära 8 
miljarder euro om året. De unga verkar vara de som drabbas mest. Var fjärde 16-18-åring lider 
av psykisk ohälsa och mest förekommande är den bland de som varken arbetar eller studerar. 
Sedan början av 2000-talet har ungdomars ansökningar om aktivitetsersättning fyrdubblats, en 
ökning som inte motsvaras i något annat OECD-land. OECD menar att denna onda cirkel av 
svag förankring på arbetsmarknaden och dålig psykisk hälsa måste brytas (OECD, 2013). Enligt 
en ny rapport är unga i åldern 19-23 som uppbär aktivitetsersättning en grupp som mer än 
fördubblats mellan åren 1995 till 2005. Vanligaste orsak är psykiska diagnoser (Alexanderson, 
Jonsson, Kjeldgård & Mittendorfer-Rutz, 2013). Bland dessa individer har suicid och 
suicidförsök mer än fyrdubblats under samma period. Detta är oerhört alarmerande siffror då 
suicidalt beteende markerar allvarlig psykisk ohälsa. Det krävs, menar författarna till rapporten, 
såväl omedelbara som långsiktiga åtgärder från hälso- och sjukvården och från övriga berörda 
aktörer. För att säkerställa att dessa unga får de insatser de är i behov av behövs bättre rutiner 
och verktyg. Mer vetenskapligt baserad kunskap om dessa hälsoproblem samt vilka 
konsekvenser aktivitetsersättning medför för individen efterlyses också, detta för att dessa 
konsekvenser ska kunna identifieras och förebyggas. Denna grupp av unga människor har 
dessutom oftast ringa eller obefintlig arbetslivserfarenhet (Ibid.). Detta innebär ytterligare 
hinder för att få in en fot på arbetsmarknaden. 

1995 infördes den så kallade psykiatrireformen på försök (Socialstyrelsen, 2004). Denna syftar 
till att förbättra villkoren i samhället för de med psykiska funktionshinder. Detta genom ökad 
delaktighet, bättre vård och socialt stöd. En del i reformen var att införa Case Management 
genom personliga ombud vilka skulle ha ett klart definierat ansvar för att den enskildes behov 
och för att samordning av olika insatser fungerade. Socialstyrelsens utvärderingar visade att 
Case Management gav tydliga positiva resultat vad gäller dessa individers hälsa och sociala 
situation och år 2000 blev så verksamheten permanent ute i landets kommuner (Ibid.). De 
personliga ombuden arbetar bland annat med empowerment. Empowerment har definierats som 
”att uppnå kontroll över det egna livet och att påverka den organisatoriska och sociala struktur 
man lever i” (Segal, 1993) och består av ett flertal dimensioner som är relaterade till kontroll 
över livssituationen. Dessa inkluderar självkänsla, självbestämmande, att uppnå mål och social 
handlingsförmåga (Rogers et al., 1997). Inom Empowerment betonas resurser och förmågor hos 
individer, något som är nog så viktigt hos psykiskt funktionshindrade som ofta upplever sig som 
stigmatiserade i samhället, inte minst i form av diskriminerande bemötande från arbetsgivare. 
Denna upplevelse leder inte sällan till minskad livstillfredsställelse och låg självkänsla. Det stöd 
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de personliga ombuden gav resulterade i att upplevelsen av diskriminerande och nedvärderande 
attityder från omgivningen hos de psykiskt funktionshindrade minskade på grund av att relativt 
hög grad av empowerment, bättre livskvalitet och större tillfredsställelse med det sociala 
nätverket. Även behovet av vård och därmed ekonomiska kostnader för samhället minskade 
(Socialstyrelsen, 2004). 

I Rekreation och psykisk ohälsa (Norling, 2001) betonas betydelsen av rekreation i form 
av aktiviteter och miljöer som friluftsliv, trädgård, samvaro med djur, umgänge med 
andra människor, kultur, hobbies och musik vid psykisk ohälsa. Denna form av rekreation 
sägs här till 70 procent dominera orsaksmönstret när det gäller psykisk hälsa och allra 
störst betydelse har den för de som är arbetslösa. Detta innebär således att det är oerhört 
viktigt att rekreationen fungerar bra i en människas liv, långt viktigare än arbete och 
materiella faktorer visar mycket av den forskning Norling refererar till. Svenska 
folkhälsoundersökningar som studerat jämförelser av de med bättre och de med sämre 
psykisk hälsa visar enligt denna rapport att de med bättre psykisk hälsa ägnade sig mer åt 
naturbaserade, aktiverande aktiviteter såsom exempelvis friluftsliv och trädgård. De med 
sämre psykisk hälsa däremot ägnade sig istället huvudsakligen åt mer passiverande 
aktiviteter, exempelvis TV och spel. Enligt den omfattande hälsoforskning 
undersökningen hänvisar till behöver vi vara allsidigt aktiva både psykiskt, socialt och 
fysiskt i tillräcklig omfattning för att klara påfrestningar och fungera optimalt både 
psykiskt och fysiskt. Vidare poängteras här vikten av att se psykiska, sociala, 
fysiologiska, fysiska och ekonomiska effekter som viktiga länkar i den kedja av orsaker 
inom en och samma process som formar en individs hälsa, livskvalitet och välmående. 
Med bättre sinnesstämning kommer bättre immunförsvar, gemenskap och integration 
vilket leder till minskat vårdberoende och lägre vårdkostnader för samhället (Ibid.).  

2.3 Vägledning och samtalet som verktyg 

Begreppet vägledning har kommit att användas för att beskriva en rad olika aktiviteter i 
verksamheter i samhället som syftar till att ge individer stöd. Enligt en definition antagen av 
Europeiska unionens råd (2004) samt i den här studien syftar dock vägledning på 

 [...] en lång rad aktiviteter1 som gör att individer i alla åldrar och när som helst i livet ska 
kunna identifiera sin kapacitet, kompetens och sina intressen, fatta meningsfulla beslut om 
utbildning och yrke och själva styra sina individuella val i fråga om utbildning, arbete och 
annat där denna kapacitet och kompetens inhämtas och/eller utnyttjas. Vägledning kan 
förmedlas i flera olika miljöer: utbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknad, samhällsliv och 
privat. 

                                                      

1 Exempel på sådana aktiviteter är bland annat information och rådgivning, 
vägledning, kompetensbedömning, handledning, stöd, undervisning i beslutsfattande och 
yrkesplanering. 
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Det finns en mängd olika karriärutvecklingsteorier som försöker förklara människors 
utvecklingsprocess och varför människor väljer att följa olika vägar under sina yrkesliv. Dessa 
vilar på discipliner som psykologi, pedagogik, sociologi och ekonomi. Olika 
vägledningsmodeller i sin tur illustrerar vad som sker mellan en vägledare och en klient i ett 
möte och rör främst olika valsituationer som en individ kan stå inför. Vid dessa möten och 
situationer är det professionella samtalet det främsta verktyget.  

2.3.1 Det professionella och institutionella samtalet 

Det professionella och institutionella samtalet kännetecknas till skillnad från andra typer av 
samtal av att syftet är att åstadkomma någon form av förändring eller utveckling. Denna form av 
samtal präglas också starkt av de syften och konventioner, det vill säga det institutionella 
ramverk, som finns inom specifik verksamhet (Nordberg, 1988). Institutionella samtal inom 
vägledning sker genom ett samarbete mellan exempelvis en vägledare alternativt annan 
professionell och en individ i behov av stöd. Enligt Lindh (1997), som behandlar samtalet i 
studie- och yrkesvägledningsprocessen, är det en interaktionsprocess där vägledaren bistår 
individen att utifrån sina unika problemställningar lösa och hantera problem inför val av 
utbildning, yrke, arbete och livsform. Hon beskriver det som en pedagogisk situation med en 
särskild uppgift som begränsas av yttre faktorer. I samtalet ska man försöka verkligen förstå vad 
den andra säger. Dock kan missförstånd lätt uppstå vilka kan göra det svårt att tillgodose 
individens behov.  

Det finns mönster i samtalet som formas av olika påverkande faktorer, samma faktorer som kan 
ha bidragit till de beteendemönster individen har. Lindh har skapat ett ramverk till samtalet som 
ger både möjligheter och begränsningar. I varje samtal finns en inre dynamik som fyller upp 
tomrum och möjligheter innanför dessa ramar. Samtalet formas också av båda parternas 
intentioner och av språklig vana samt såväl inre som yttre faktorer. För att en individ ska kunna 
få hjälp ur sitt eget perspektiv är det därför viktigt att vägledaren besitter god kommunikativ 
kompetens. Lindh klargör att de modeller man lär sig under studie- och 
yrkesvägledareprogrammet i Sverige är eklektiska och med det menas att man valt ut de mest 
vedertagna och bästa delarna ur olika vägledningsmodeller och sedan satt samman dem i nya. 
En av dessa modeller som ofta används innehåller fem olika steg.  

1. Utreda och klargöra problemsituationen 

2. Vidga perspektiv  

3. Formulera mål och delmål  

4. Upprätta handlingsplan och genomföra den  

5. Utvärdera och följa upp 

Denna modell vilar på en beslutsmodell som är traditionellt uppbyggd med en början i att 
identifiera problem för att avslutas med konkret handling. Den har använts som grund för flera 
andra modeller men oavsett vilken modell man väljer är relationen i samtalet av största vikt 
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(Lindh, 1997).  

De båda legitimerade psykologerna och lärarna Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa har 
angett en modell för hur ett professionellt samtal kan vara uppbyggt och vilka färdigheter och 
förhållningssätt som krävs i varje fas av samtalet (Hägg & Kuoppa, 2007). Enligt dem är 
vägledarens uppgift att skapa en respektfull kontakt och stötta klienten när den berättar. För att 
få en bra uppfattning av klientens berättelse ska man vara klargörande och lyhörd. Man måste 
också hjälpa klienten att formulera en handlingsplan och sedan gemensamt utvärdera samtalet.  

Hägg och Kuoppas modell består av tre faser. Fas ett handlar om att klargöra situationen ur 
klientens perspektiv. Samtalsledaren ställer öppna frågor – det vill säga frågor utan 
färdigformulerade svar - och lyssnar tålmodigt för att kunna sätta sig in i klientens upplevelse. 
Tempo och språk anpassas till klientens och man bör inte avbryta eller rätta denne i detta skede. 
Fasen avslutas med en sammanfattning som klienten kan rätta om den upplevs felaktig, det är 
endast klientens liv och problem som står i fokus. I fas två är syftet att vidga perspektiv och 
sätta upp mål och detta är den mest krävande fasen för samtalsledaren. Man arbetar här med att 
åskådliggöra nya möjligheter, hinder och begränsningar. För att klara detta måste 
samtalsledaren ha god självkännedom och kunskap om människan samt kunskaper i olika 
metoder för att kunna vidga perspektiv. Även kunskap i psykologiska, pedagogiska och sociala 
teorier krävs samt kulturkompetens och samhällskunskap både ur köns- och klassperspektiv. 
Samtalsledaren behöver också ett visst mått av kreativitet, känslighet och mod för att klara av att 
genomföra denna fas med ett fruktsamt resultat. Fas två avslutas med att samtalsledare och 
klient tillsammans sätter upp av klienten frivilligt valda mål. Dessa ska vara realistiska, 
specifika och konkreta. Fas tre behandlar handlingsplanen och här är samtalsledarens stöd till 
genomförande viktigt. Nu är det klienten som ska ledas in i att vara kreativ, ansvarsfull, konkret 
och realistisk och samtalsledaren ska uppmuntra till kreativitet och egna förslag från klienten. 
Slutligen ska överenskommelsen utvärderas. Det är därför av vikt att denna är så tydlig att den 
enkelt och på ett lättsamt sätt kan utvärderas. 

2.3.2 Motiverande samtal 

MI står för Motivational Interviewing och brukar på svenska översättas till motiverande samtal. 
Denna professionella samtalsmetod har i Sverige och andra länder mer och mer kommit att 
användas inom en mängd olika verksamheter som arbetar med förändring av människor, 
däribland psykoterapi, rådgivning, sjuk- och hälsovård, rehabilitering, coaching och 
karriärvägledning. Det är också en samtalsmetod som flera av de respondenter som intervjuades 
för studien använder sig av. Metoden bygger ursprungligen på den amerikanske psykologen 
William Millers teori och forskning kring motivation och förändring hos missbrukare och har 
vissa grunder i kognitiv beteendeterapi (Barth & Näsholm, 2006). 

Metodens grundtanke är att för att en individ ska förändra ett beteende måste denne själv se och 
sätta ord på detta. Det finns inom MI en tilltro till att människan själv vill och kan åstadkomma 
förändring. Men även om målet med MI-samtal är förändring handlar det snarare på om 
förändring ska ske än hur förändring ska ske och på varför eller varför inte. Metoden är 
klientcentrerad vilket innebär att det är berättarens, alltså klientens, egen aktivitet i samtalet som 
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är avgörande och central. Det är därför av vikt att all förändring är grundligt förankrad i 
klientens egna upplevelser, tankar, förståelse, prioriteringar och val. Hjälparens roll, alltså den 
som leder det klientcentrerade samtalet, är att bereda en grund präglad av trygghet och 
nyfikenhet. Trygghet behövs för att klienten ska ha orken att se svaga eller skamliga sidor hos 
sig själv, nyfikenheten för att man tillsammans ska ha viljan att utforska vilka faktorer som 
påverkar att klientens situation ser ut som den gör och hur det skulle kunna bli annorlunda. 
Därför har både klient och hjälpare viktiga och jämlika roller i den resa som förändrings- och 
motivationsarbetet innebär. Synsättet inom MI att individen själv bär grundläggande 
utvecklingsmöjligheter som kan leda till lösningar och förändringar innebär också att dessa 
anses mer hållbara än de som utomstående kan ge förslag på. Därför är det viktigt att utövaren 
av MI har respekt för och genomgående utgår från klientens referensramar. Den objektiva 
sanningen är inte det som strävas efter inom MI, det är istället klientens bild av verkligheten 
som står i fokus. Däremot kan MI-utövaren bidra med att nyansera denna bild (Ibid.).  

Några centrala begrepp inom MI är ambivalens, diskrepans och motstånd. Att känna medveten 
eller omedveten ambivalens eller motstridiga känslor inför förändring är en naturlig del i 
förändringsprocesser och något de flesta upplever. Genom att kartlägga och medvetandegöra 
dessa känslor kan hinder och möjligheter bli tydligare och på så sätt kan motivationen hos 
klienten ökas. Att utveckla diskrepans, att se skillnad på hur situationen ser ut nu och hur den 
skulle kunna se ut vid en förändring, anses inom MI som en förutsättning för att förändring ska 
kunna ske. Genom att se de diskrepanser som finns tydliggörs också vilka kompromisser som 
kan behöva göras och på så sätt kan ett medvetet val ske, att förändras eller inte förändras. Att 
känna motstånd inför förändring är även det naturligt. Genom att acceptera detta motstånd och 
konfrontera och utforska det menar man inom MI att man ”rulla med” motståndet, det vill säga 
försöka spegla det neutralt och på så sätt hantera det. Genomgående i samtalet arbetar MI-
utövaren med att förstärka klientens förändringsyttranden och tvärtom med motsatsen, 
motståndsyttranden (Ibid.). 

MI kan användas vid enstaka möten såväl som i behandlingsprocesser som sträcker sig 
över längre tid. MI-samtalets struktur kan sammanfattas i fem faser:  

1. Kontakt- och relationsskapande fas då MI-utövarens uppgift är att skapa den trygghet 
som krävs för att klienten ska ta emot den hjälp som erbjuds. 

2. Neutralt utforskande fas då klientens upplevelse utforskas och kartläggs så att 
förståelsen för utgångsläget för förändring är densamma hos klient och MI-utövare. 

3. Perspektivande fas där andra och andras perspektiv på problemet utforskas. I denna fas 
är diskrepans, ambivalens och motstånd centrala begrepp.  

4. Motivationsbyggande fas där fokus ligger på klientens motivation att förändra. Här 
börjar man blicka framåt, mot beslut och förändring.  

5. Beslut- och förpliktelsefas där klientens beslut utforskas och man arbetar med att stärka 
dennes förpliktelse att genomföra detta beslut.  

Genom att själv etablera och bibehålla en reflekterande position arbetar MI-utövaren 
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medvetet med att stödja klienten i att göra detsamma och detta underlättar för denne att se 
olika perspektiv och ta ställning till eventuell förändring (Barth & Näsholm; 2006). 

2.3.3 Lösningsfokuserat samtal 

Peter De Jong, direktor i socialt arbete, och Insoo Kim Berg, författare och undervisande i 
lösningsfokuserande modeller, har tillsammans beskrivit en lösningsfokuserad samtalsmodell 
(Berg & De Jong, 2011). Denna modell används ofta av studie- och yrkesvägledare men också 
inom andra verksamheter där syftet är att åstadkomma förändring och finna lösningar på 
problem hos individer. Den förekommer därför bland annat inom kriminalvård, sociala 
förvaltningar, arbetsförmedling och psykiatri.  

När man arbetar lösningsfokuserat väljer man att fokusera på klientens styrkor och framsteg 
istället för på problemen. Detta genom att försöka stimulera till reflektion, handling eller 
inlärning. Man inriktar sig alltså i hög grad på att att stärka klienter i att välja mer produktiva 
och tillfredsställande liv, det vill säga empowerment. Synsättet är att människan har betydande 
krafter inom sig och detta kan hen uppmuntras till att själva upptäcka. Själva lösningsbyggandet 
uppstår i språket och bygger på den professionelle expertens bedömning och intervention i 
klientens berättelse.  

Liksom inom de flesta samtalsmetoder är det inom lösningsfokuserad vägledning av 
grundläggande betydelse att skapa ett förtroende mellan hjälpare och klient. Professionell hjälp 
inte kan alltså inte begränsas till problemlösning, först måste man etablera en förtroendefull 
relation med klienten. Om tilliten brister finns risken att klienten vägrar behandling eller att 
följa de rekommendationer hen får. De som undervisar och skriver om professionell behandling 
lägger därför ofta till en fas före problemlösningen som kallas relationsbyggande eller 
motiverande samt en avslutningsfas. Under dessa extra faser ägnar man sig åt känslor, värme 
och empati för att skapa och upprätthålla en förtroendefull relation med klienten (Ibid.). 

2.3.4 Ojämlika handlingshorisonter 

Enligt Careershipteorin (Hodkinson, 2008) görs karriärval många gånger under ett liv och vi 
genomgår under livets gång en samverkande process av så kallade brytpunkter varvade med 
perioder av rutin. Vanligt förekommande brytpunkter i livet kan exempelvis vara gymnasieval 
eller val av annan utbildning, att drabbas av arbetslöshet eller sjukdom eller att gå i pension. 
Perioderna av rutin emellan dessa brytpunkter bekräftar, motsäger, socialiserar eller blockerar 
oss som individer. På så sätt utvecklas vår identitet. Karriärer kan således inte ses som linjära 
utan snarare som en serie av vägskäl.  

När det gäller de karriärval vi gör spelar enligt Careershipteorin både vi som individer och den 
sociala, ekonomiska, politiska geografiska, historiska och kulturella kontext vi lever i en 
avgörande roll. I den ojämlika värld vi lever i innebär detta att vi alla har väldigt olika 
förutsättningar. Vi interagerar med en mängd olika aktörer på det fält som finns omkring oss. 
Dessa aktörer kan vara arbetsförmedlare, utbildningsansvariga, arbetsgivare, föräldrar och de 
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har alla olika makt att styra över individens handlingshorisont. Även hur de vi har i vår 
omgivning ser på oss påverkar hur vi ser på oss själva. Alla dessa faktorer formar tillsammans 
vem vi är och hur vi sorterar våra erfarenheter i olika strukturer, så kallade schematan. Vi har 
var och en vår personliga repertoar av schematan och dessa formar vår bild av vilka val som är 
möjliga, våra så kallade handlingshorisonter. De val som ligger utanför vår handlingshorisont 
filtrerar vi bort, vi ser dem inte som möjliga för oss. Våra handlingshorisonter kan dock 
förändras genom att vi får nya erfarenheter genom exempelvis utbildning eller arbete. Även 
slumpen och tillfälligheter spelar en viktig roll då plötsliga, oförutsedda möjligheter kan 
uppenbara sig och medverka i vår utveckling och därmed påverka vilka val vi gör. Man kan 
alltså inte se karriärval som baserade på ekonomisk rationalism utan de är betydligt mer 
komplexa än så.  

Att våra karriärval baseras på så komplexa omständigheter innebär risker. Beroende på vem vi 
är och var vi kommer ifrån kan våra handlingshorisonter vara begränsade i olika hög grad. Då 
dessa även formas av vilket kön eller vilken klass vi tillhör, eventuella handikapp, diagnoser 
eller andra särskilda behov vi har kan man som individ, ofta omedvetet, se vissa val som 
omöjliga på grund av detta, som en serie av låsta dörrar. För någon som vägleder eller ger stöd 
är det viktigt att vara medveten och uppmärksam på att dessa, ofta dolda, hinder kan finnas. 
Man kan som vägledare stödja individen i att se på sig själv och sina möjligheter med nya ögon. 
Att försöka se möjligheter som den som får stöd kanske inte ser kan medverka till att 
handlingshorisonter kan vidgas. Det omöjliga kan bli möjligt genom förändringar eller 
hjälpmedel. Att medvetandegöra för individen hur komplext ett karriärval egentligen är kan öka 
dennes förståelse för sig själv och sina möjligheter. Detta kan leda till ifrågasättande som i sin 
tur kan få individen kan känna lust att spränga de gränser hen upplever och börja se nya 
handlingshorisonter (Ibid.). 

2.3.5 Kunskapsprocessen 

Jean Piagets teori om kunskapsprocessen är en helhetsteori där yttre faktorer formar människans 
inre upplevelse (Piaget, 1976). Piaget menade att alla levande ting är självreglerande, de 
försöker alltså anpassa sig till omvärlden i en ständig process. Denna dynamiska förändring blir 
ett samspel med omgivningen där man behöver använda gamla förmågor och kunskaper eller få 
nya. Organismen har en strävan mot jämvikt, balans i livet. Jämnviktsprocessen är en 
adaptationsprocess, en kunskapsprocess. Adaptationsprocessen är en växelverkande process där 
människan dels anpassar omgivningen till sina egna behov, så kallad assimilation, och dels 
anpassar sig själv efter omgivningen, ackommodation. För att kunskapsutvecklingen ska kunna 
ske krävs både assimilation och ackommodation. Assimilation är en anpassning genom 
kunskap, där människan tar in och lär sig nytt men samtidigt får detta att passa in i gamla 
tankesätt och levnadsmönster medan ackommodation är en aktiv kunskapsmässig anpassning. I 
ackommodation lär man nytt och får en förändrad syn på världen vilket sedan påverkar 
människans beteende. För att människan ska kunna anpassa sig behövs alltså båda delarna, 
gammal och ny erfarenhet utgör tillsammans en kunskapsprocess (Ibid.). 
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2.4 De undersökta verksamheterna 

För studien undersöktes sju olika verksamheter vars uppgift är att stödja individer. Dessa är i tur 
och ordning Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Socialpsykiatriska teamet, 
ett privat coachingföretag, Jobbtorget samt Trygghetsstiftelsen. Här följer en allmän 
presentation av dessa verksamheter. Därefter beskrivs för vissa verksamheter specifika metoder. 

2.4.1 Arbetsförmedlingen 

Som Sveriges största offentliga förmedling av arbeten riktar sig Arbetsförmedlingen till både 
arbetssökande och arbetsgivare. Verksamheten som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet 
finns över hela landet och är avgiftsfri för sina klienter. Enligt Förordning (2007:1030) med 
instruktion för Arbetsförmedlingen har de till uppgift att verka för att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem 
som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt att 
bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Enligt 4§ i samma förordning har 
myndigheten också en kontrollfunktion då det ingår i deras uppdrag att säkerställa att 
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring och att säkerställa att 
felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott samt i detta arbete samverka med 
berörda parter. Beroende av konjunkturen erbjuder Arbetsförmedlingen olika 
arbetsmarknadspolitiska program för att stödja arbetssökande och arbetsgivare när behovet 
anses särskilt stort och samhällsnyttan av vikt. För att kunna hjälpa arbetssökande att hitta 
arbete ska Arbetsförmedlingens verksamhet anpassas efter den enskildes förutsättningar och 
behov såväl som olika regionala sådana. Man prioriterar de klienter som har svårast att hitta nytt 
arbete i första hand och lägger mest resurser på dessa. Arbetsförmedlingen samarbetar också 
med Försäkringskassan med arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som inte kan återgå 
till sitt arbete på grund av nedsatt arbetsförmåga utan måste hitta en ny sysselsättning som 
passar bättre. Man har även ett särskilt ansvar för snabb och effektiv etablering av nyanlända på 
arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen; 2012). 

2.4.2 Försäkringskassan 

Den statliga myndigheten Försäkringskassan lyder under Socialdepartementet och dess 
verksamhet styrs av Verksförordningen (1995:1322), Instruktion för Försäkringskassan 
(2009:1174) samt regeringens årliga regleringsbrev. Man har här ansvar för en stor del av de 
offentliga trygghetssystemen och administrerar socialförsäkringen genom att utreda och besluta 
i över 40 olika bidrag och förmåner. Socialförsäkringen styrs av Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) och gäller för i stort sett alla som arbetar eller bor i Sverige. Den ger ekonomiskt 
skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning samt vid sjukdom, 
arbetsskada och ålderdom. Försäkringskassan samordnar också åtgärder för att sjukskrivna ska 
kunna återgå i arbete och samverkar i detta med Arbetsförmedlingen. Den mängd olika bidrag 
och förmåner som man beslutar om innebär att Försäkringskassan har en mycket stor bredd av 
klienter och med det deras behov. Inom verksamheten säger man sig ha man en vision om att 
människor ska kunna känna trygghet när livet tar en ny vändning. Man strävar därför efter att 
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klienterna ska känna att de har kontroll över sin situation genom att bemöta dem med kunskap, 
empati och förståelse för individen. 

2.4.3 Socialtjänsten 

Socialtjänsten är en kommunal förvaltning vars verksamhet regleras av Socialtjänstlagen 
(2001:453). De som arbetar hos Socialtjänsten har föreskrifter och allmänna råd som styr hur de 
verkar inom sitt område. Föreskrifter måste följas och är ett regelverk som ej får motstridas. De 
allmänna råden är riktlinjer på hur man kan tolka och tillämpa de författningar som finns att 
rikta sig efter. Allmänna råd är således inte regel. Det är respektive kommuns ansvar att 
Socialtjänstens verksamhet ger invånarna det stöd och den hjälp de har rätt till. Den statliga 
myndigheten Socialstyrelsen är kontrollorgan för kommunernas Socialtjänst och arbetar också 
med att utveckla deras arbete. Inom Socialtjänsten handläggs en rad ärenden av handledare som 
är specialiserade på sin målgrupp. Det kan handla om barn och familj i behov av hjälp på grund 
av exempelvis psykisk ohälsa, ekonomiska problem, alkohol och droger eller skilsmässa. Man 
hjälper även funktionshindrade med hjälp och stöd i vardagen och bedömer vilka i samhället 
som är berättigade ekonomiskt bistånd. Enligt 4 kap. 1§ i Socialtjänstlagen har den som inte 
själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde 
ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker 
hens möjligheter att leva ett självständigt liv. Detta innebär att det ställs krav på motprestation 
för att erhålla försörjningsstöd. Man ska alltså inte passivt ta emot bistånd utan måste vara aktivt 
motpresterande i någon form för att nå målet som är att bli självförsörjande. Denna 
motprestation innebär ofta att den som erhåller försörjningsstöd måste acceptera vissa 
aktiverande åtgärder i form av arbetsträning, praktik eller utbildning som Socialtjänsten 
förevisar. Annars dras försörjningsstödet in. 

2.4.4 Socialpsykiatriska teamet 

Socialpsykiatriska teamet är en kommunal verksamhet som organisatoriskt ligger under 
Socialtjänsten. Verksamheten riktar sig till individer i arbetsför ålder som upplever psykisk 
ohälsa eller har psykiska funktionshinder och är frivillig och kostnadsfri. Genom att stärka 
självkänsla och identitet samt utveckla en positiv livssyn ska Socialpsykiatriska teamet vara ett 
stöd i att utveckla sina klienters möjligheter att leva självständiga liv och skapa ett bra liv. 
Målsättningen är att så många som möjligt med detta ska kunna komma ut i arbete eller annan 
sysselsättning och på så sätt minska behoven av försörjningsstöd. I ock med detta kan stödet 
gälla allt som rör vardag, arbete, familj eller fritid. Verksamheten arbetar också med att ge stöd, 
råd och information till anhöriga. 

2.4.5 Privat coachingföretag 

Arbetsförmedlingen samarbetar med en rad kompletterande aktörer när det gäller tjänster man 
själva inte erbjuder. Arbetsförmedlingen har dock fortfarande ansvar för kontrollfunktionen när 



 

 17

de köper en tjänst från en kompletterande aktör. En av dessa tjänster som köps in från en mängd 
olika aktörer är jobbcoachning. Jobbcoachning omfattar enligt Arbetsförmedlingen matchning 
av deltagare mot arbetsmarknadens efterfrågan, aktivt arbetssökande med stöd och personlig 
återkoppling av coach och utvecklande av jobbsökarfärdigheter genom att ge kunskap om var 
och hur man finner lediga tjänster. Målet är att öka den arbetssökandes förståelse för 
jobbsökarprocessen och på så sätt ge denne ökade möjligheter att nå egen försörjning 
(Arbetsförmedlingen; 2013). På grund av mångfalden hos de kompletterande coachingaktörerna 
skiljer sig arbetssätten dem emellan åt. Den privata, kompletterande aktör som undersöktes för 
studien finns på flera orter i landet och förutom Arbetsförmedlingen köper kommuner och 
fackförbund deras tjänster. Man inriktar sig här både på utveckling av företag och individer. 
Detta innebär att man erbjuder en rad aktiviteter som ska främja utvecklingen av organisationer 
och företag men också att man arbetar med individuell utveckling gällande omställningar och 
nyorienteringar i form av exempelvis karriärplanering, rehabilitering, rekrytering samt 
fortbildning. 

2.4.6 Jobbtorg 

Den kommunala verksamheten Jobbtorg startade 2008 i syfte att få fler arbetslösa ut i arbete och 
därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd. Uppdraget är alltså att så många individer som 
möjligt ska gå från bidragsberoende till arbete eller studier. De individer som kommer till 
Jobbtorg är antingen arbetslös som erhåller försörjningsstöd, arbetslös ungdom mellan 16-24 år 
med en kontaktperson på stadsdelsförvaltningen eller SFI-studerande som har försörjningsstöd 
eller introduktionsersättning. Samtliga anvisas hit av Socialtjänsten. Det är alltså ett villkor att 
man deltar för att man ska berättigas försörjningsstöd. Man måste också vara anmäld som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

2.4.7 Trygghetsstiftelsen 

Trygghetsstiftelsen är en organisation som bildades 1990 av Staten och de centrala 
arbetstagarorganisationerna. Deras uppgift är att förhindra att statsanställda blir arbetslösa genom 
att administrera och genomföra de aktiviteter som uttrycks i det kollektiva Trygghetsavtalet 
(TA). Målet med detta avtal är enligt 1§ att så långt möjligt är skapa förutsättningar för att ingen 
anställd ska bli arbetslös till följd av arbetsbrist eller till följd av att arbetstagaren i samband med 
omlokalisering eller motsvarande väljer att inte följa med till den nya orten. I samma avtal ges 
uppsagda enligt vissa regler rätt till förlängd uppsägningstid för att dessa individer ska ha 
möjlighet att finna ny försörjning innan uppsägningstiden är slut (14§ TA). 

2.4.8 Metoder specifika för vissa undersökta verksamheter 

Det privata coachingföretaget som undersöktes för studien arbetar utifrån 
ledarskapsutbildningen The Human Element. Försäkringskassan använder sig i sitt arbete av 
kartläggningsverktyget SASSAM.  
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The Human Element har utvecklats ur den amerikanske psykologen Will Schutz teori FIRO, 
Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Tanken med FIRO-teorin är att man genom 
att mäta och förutsäga människors interaktion kan skapa högproduktiva arbetsteam. Enligt 
FIRO sker mänsklig interaktion på tre nivåer, genom beteende, känslor och självupfattning och 
dessa styr hur väl vi fungerar tillsammans. Vidareutvecklingen The Human Element är en 
reviderad och utökad metod och utbildning som främst vänder sig till personer i 
ledarskapspositioner och de som arbetar med personal. Den syftar till att utveckla 
arbetsrelationer, produktivitet, lönsamhet och ledarskap för att skapa rätt förutsättningar för 
”den goda organisationen”. Genom korta föreläsningar, verbala och icke-verbala övningar, 
självskattningar, feedback och visualiseringar arbetar man både i grupp och individuellt med att 
synliggöra de outtalade hinder som finns på olika nivåer och som står i vägen för ett gott 
samarbetsklimat. Dessa hinder kan vara kommunikationssvårigheter, brist på öppenhet eller 
ärlighet och ovilja att ta ansvar. Målet med utbildningen är att förse deltagarna med olika 
verktyg och strategier som kan användas för att förutse och effektivt undanröja dessa hinder. 
Detta görs i två steg. Dels genom ökad individuell medvetenhet, självkännedom och förståelse 
för sig själv, dels genom att förvärva mer förståelse för hur grupper fungerar och utveckla 
färdigheter som exempelvis problemlösning, konflikthantering och hur man uppmuntrar 
kreativitet i grupp (The Human Element, 2013). 

SASSAM  har utvecklats inom Försäkringskassan och förkortningen står för Strukturerad 
Arbetsmetod för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering. Detta hjälpmedel används 
för att kartlägga och analysera resurser såväl som hinder hos individer. Metoden har individen i 
centrum och betonar att denne är delaktig i kartläggningen som syftar till att stärka rättsäkerhet 
och tilltro till socialförsäkringen. Den används för att ge likformighet i utredningar och för att 
effektivisera vid bedömning av rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Metoden är ett medel 
för att kunna planera och upprätta en plan för återgång till arbete, med eller utan 
rehabiliteringsåtgärder. Användandet av SASSAM-metoden förutsätter grundläggande 
medicinska och/eller beteendevetenskapliga kunskaper (Försäkringskassan, 2006). 
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3. Metod 

Nedan beskrivs studiens valda undersökningsstrategi, forskningsmetod och teknik samt varför 
dessa valts. Vidare redogörs kort för genomförandestegen, urvalet, datainsamlingen samt den 
validitet och reliabilitet studien bedöms ha. Kapitlet avslutas med att redogöra för de etiska 
ställningstaganden som beaktats samt hur resultatet av intervjuerna bearbetas och analyseras.  

3.1 Undersökningsstrategi 

Undersökningsstrategin var att intervjua representanter för sådana aktörer på arbetsmarknaden 
som möter individer i behov av stöd i att skapa en positiv framtid. Studien omfattade intervjuer 
med en representant vardera från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, 
Socialpsykiatriska teamet, privat coachingföretag, Jobbtorg samt Trygghetsstiftelsen.  
Intervjuerna tog cirka en halvtimme var att genomföra. Tanken med denna fallstudie var att 
genom intervjuerna samla mycket information om ett enskilt fenomen för att få en djup insikt i  
detta (Johannessen & Tufte, 2003). Förhoppningen var att studien skulle utmynna i fylliga 
beskrivningar av attityder och åsikter som kan förekomma hos representanterna för de olika 
aktörerna. De data som samlas in via exempelvis intervjuer kan beskrivas som mer eller mindre 
lyckade representationer av verkligheten. Data är således inte ”själva sanningen” utan påverkas 
av vad forskaren observerar för data och hur denne värderar dessa vilket påverkas av forskarens 
kunskaper och erfarenheter (Ibid.). Med större erfarenhet kommer ökad förförståelse vilket leder 
till att man som forskare börjar uppfatta finare nyanser. Detta möjliggör att förståelse utvecklas 
från fördomar till en verklig förståelse (Thurén, 2007). Eftersom det i all forskning är viktigt att 
kombinera data från empiri med teori har genomgående en stor del av arbetsprocessen för denna 
studie också bestått i att studera relaterad litteratur, lagar och tidigare forskning. 

3.2 Metoder och tekniker 

Den kvalitativa forskningsmetoden har primärt ett förstående syfte, att frambringa fylliga 
beskrivningar om ett enskilt fenomen. Metoden är lämplig att använda sig av när man vill gå på 
djupet, skapa meningssamband och få en helhetsförståelse för detta fenomen.  

En fördel med kvalitativa ansatser är att de jämfört med kvantitativa har större flexibilitet. Som 
intervjuare kan man i högre grad låta respondenterna styra den information som kommer fram i 
intervjuerna. Detta innebär att nya, intressanta teman som uppkommer kan följas upp genom 
följdfrågor och fördjupningsfrågor. Vid kvalitativ analys är tolkning ett viktigt kännetecken. 
Genom tolkning kan man sätta in företeelser i ett sammanhang eller en kontext som kan ge ökad 
förståelse och mening åt fenomenet. I kvalitativ forskning är också  datainsamlingen och 
dataanalysen mer integrerade än vid kvantitativ sådan. Detta gör att man som forskare har större 
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frihet att ändra och omforma antaganden och teorier under arbetets gång. En nackdel med 
kvalitativa ansatser jämfört med kvantitativa är att de data man får fram inte kan generaliseras 
statistiskt. Resultatet som framkommer kan däremot vara överförbart till andra situationer och 
fenomen (Johannesson & Tufte, 2003). Då målet för denna studie snarare var att förstå enskilda 
individers synsätt snarare än en homogen grupps ansågs bristande möjlighet till statistisk 
generalisering inte utgöra någon större nackdel.  

Intervjuerna spelades in med diktafon. Därefter transkriberades de detaljerat till word-
dokument. Det finns både för- och nackdelar med ett sådant förfarande. Dels kan människor 
känna sig hämmade av medvetenheten att de blir inspelade. Det är också ett stort arbete att 
transkribera inspelat material, speciellt om intervjuerna är längre. Till fördelarna hör dock att 
inspelning gör att intervjuaren helt kan koncentrera sig på samtalet istället för att behöva 
distraheras av att föra anteckningar. Inspelat material möjliggör också klassificering av 
intervjuavsnitt utifrån teoretiska kategorier vilket gör att komparativa analyser underlättas. Det 
ger också ett bra underlag för tolkningar och fungerar som en garant för att intervjuaren inte 
byter ut den intervjuades ord mot sina egna (May, 2001). 

För att i största möjliga mån säkerställa att de synpunkter som framkom under intervjuerna var 
respondenternas egna var det alltså viktigt att dessa själva kunde styra intervjuutvecklingen i 
viss mån. Intervjuguiden som användes var därför en semistrukturerad sådan. Semistrukturerade 
intervjuer kan ha specificerade frågor men medger samtidigt att intervjuaren har större frihet att 
fördjupa, förtydliga och utveckla svaren som ges. På så sätt kan en dialog med den intervjuade 
föras och den tillfrågade får möjlighet att besvara frågorna i egna termer. Vid den 
semistrukturerade intervjun, till skillnad från vid den strukturerade, är också kontexten kring 
svaren en viktig aspekt att ta hänsyn till (May, 2001). Följdfrågor behövde ställas vid vissa svar 
och vissa frågor behövde också förtydligas eller förklaras under intervjuerna. Samtliga 
intervjufrågor som utformades för intervjuguiden var öppet ställda. Öppet ställda frågor innebär 
att svarsalternativen inte är färdigformulerade (Johannessen & Tufte, 2003).  

Vid utformandet av både missivbrev, se bilaga 1, och intervjuguide, se bilaga 2, beaktades tre 
villkor; tillgänglighet, motivation och kognition (May, 2001). Dessa villkor innebär att 
intervjupersonerna ska ha tillgång till den information som intervjuaren söker med sina frågor. 
Vidare ska den intervjuade förstå vad som förväntas av hen och ha möjlighet att uttrycka sig 
utifrån sin egen referensram. Dessutom ska den som intervjuar få de intervjuade att känna att 
deras deltagande och svar är betydelsefulla. När det gällde intervjuerna med valda yrkesgrupper 
uppstod vissa problem då vi på förhand inte kunde bedöma vilka kunskaper de skulle ha i 
ämnet. Det visade sig också vara svårt att förutse i vilken grad motivationsvillkoret skulle kunna 
uppfyllas i dessa fall. Det krävdes ett flertal förfrågningar innan vi lyckades hitta tillräckligt 
många respondenter som kände att det var betydelsefullt nog att svara på frågor om studiens 
undersökningsområde. Generellt var det också yrkesgrupper med hög arbetsbelastning vi 
eftersökte. Dessa har därmed lite tid till förfogande för sådant som ligger utanför deras gängse 
arbetsuppgifter. Detta försvårade ytterligare möjligheterna att finna respondenter. För att öka 
möjligheterna att finna respondenter villiga att ställa upp på intervjuer föreslog vi därför relativt 
korta intervjuer. För studien behövdes endast en respondent ur varje yrkesgrupp vilket gjorde att 
vi slutligen fick ihop det antal vi önskade intervjua. Kognitionsvillkoret uppfylldes däremot fullt 
ut genom klargörande i missivbrev (Bilaga 1) samt genom muntlig information till 
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respondenterna vid intervjutillfällena. 

3.3 Genomförandesteg 

Till arbetet med studien fanns ett begränsat antal veckor till förfogande. Då, som tidigare nämnt, 
kvalitativ forskning innebär att datainsamling och dataanalys är en betydligt mer integrerad 
process än vid kvantitativ sådan var det svårt att på förhand förutse exakta tidsangivelser för de 
olika momenten. En grov uppskattning av genomförandestegen gjordes dock. När uppsatsplan 
var godkänd skickades missivbrev (Bilaga 1) ut till presumtiva respondenter. Dessa kontaktades 
därefter via telefon inom några dagar. De följande tre veckorna användes till att genomföra 
intervjuer samt till att fortlöpande fortsätta kontakta representanter för de verksamheter som 
behövdes för studiens genomförande samt till att transkribera genomförda intervjuer. De 
följande fyra veckorna användes till att sammanställa ett resultat utifrån de data intervjuerna gav 
och sedan analysera detta. Fortlöpande under detta arbetes gång söktes och studerades litteratur 
och tidigare forskning i ämnet vilket också ligger till grund för den bakgrund som var relevant 
för studiens syfte. Sista veckan användes till att formulera slutsats, revidera inledning och 
bakgrund samt till att korrekturläsa allt skrivet material. 

3.4 Urvalsförfarande och urvalsgrupp 

Avsikten var att finna respondenter från verksamheter som arbetar med individer som behöver 
stöd i att skapa en positiv framtid. Det var därför i vårt intresse att de vi intervjuade arbetade 
direkt med dessa människor, det vill säga att de har direkt klientkontakt. Denna önskan fick 
senare revideras då den visade sig svårt att uppfylla. Därför utsträcktes urvalet till även de som 
arbetar inom ledande befattningar inom sagda verksamheter. Vi var medvetna om att det kan 
finnas många verksamheter på arbetsmarknaden som arbetar med att stödja individer som vi inte  
känner till men valet blev att undersöka de vi kände till. Flera av de individer som arbetar inom 
dessa verksamheter och deras kontaktuppgifter fann vi genom att kontakta berörda 
verksamheter direkt, andra genom att söka på internet. Kontakt med dem togs som tidigare 
nämnts först genom att sända ett missivbrev (Bilaga 1) som första steg och därefter kontakta 
dem via telefon. Eftersom avsikten i första hand var att genomföra så många av intervjuerna 
som möjligt genom personliga möten ansikte mot ansikte söktes respondenterna främst inom en 
geografisk radie möjlig för oss att resa till utan orimliga kostnader. I slutändan fick vi dock 
vända oss till andra delar av landet för att kunna få ihop de respondenter som krävdes för att 
studien skulle kunna genomföras. 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde i de fall så var möjligt genom intervjuer ansikte mot ansikte på av 
respondenter utvald plats, i andra hand genom telefonintervjuer. Intervjuerna tog samtliga cirka 
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en halvtimme och spelades in på diktafon. Det inspelade materialet transkriberades sedan. 
Genomgående under arbetets gång studerades också tidigare, närliggande forskning och för 
ämnet relevant litteratur. Som utgångspunkt för intervjuerna skapades en  intervjuguide (Bilaga 
2) för att samtliga intervjupersoner skulle få likvärdiga frågor. På grund av geografiska 
omständigheter var det inte möjligt för oss båda att närvara vid intervjuerna, varför samtliga 
intervjuer leddes av den ena av oss vid samtliga intervjutillfällen. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Med validitet avses i vilken utsträckning metoden man använder sig av undersöker vad den är 
avsedd att undersöka. Inom samhällsvetenskaplig forskning kan validera beskrivas som att 
undersöka och utveckla välgrundade tolkningar av insamlad data. Genom att jämföra, diskutera, 
granska och ge argument för konkurrerande tolkningar kan trovärdigheten ökas och validiteten 
stärkas (Kvale & Brinkman, 2009). Då validitet inte anses kunna vara absolut hundraprocentig 
måste man ändå sträva efter att säkerställa att den åtminstone är tillnärmelsevis uppfylld. Med 
andra ord kan inte insamlad data förväntas ge valid representation för hela det fenomen och den 
population som studeras. Dessa kan dock ge en överförbarhet på synsätt som kan finnas på 
individnivå inom gruppen (Johannessen & Tufte, 2003). För att i största möjliga mån försäkra 
hög validitet fick intervjuguiden och även urvalet justeras ett flertal gånger under arbetets gång. 
Med ökad insikt och insyn i ämnet förändrades också vår förförståelse för detta varför även 
syfte och forskningsfrågor ändrades flera gånger. Då kontrollerande, ifrågasättande och 
teoretiskt tolkande är ständigt pågående delar av den kvalitativa forskningsprocessen är detta en 
naturlig arbetsgång. Den kvalitetskontroll som valideringen av studien innebär pågick alltså 
under arbetsprocessens alla stadier (Kvale & Brinkman, 2009).  

Med reliabilitet avses hur tillförlitliga data är. Detta beror på vilka data som används, hur de 
samlas in och hur de bearbetas. Vid datainsamling genom intervjuer finns vissa nackdelar att 
vara medveten om. Det kan om ämnet är känsligt vara lättare att svara helt ärligt, snarare än som 
man tror man bör, när det sociala avståndet är större som exempelvis vid anonyma enkäter 
(Johannessen & Tufte, 2003). Rent principiellt är risken att informationen som framkommer 
inte är giltig mindre vid kvalitativa studier än kvantitativa på grund av närheten till de som 
intervjuas i ett samtal mellan två personer. Man kan dock aldrig komma ifrån att den som 
intervjuar präglar hur den intervjuade upplever frågorna och situationen. Samtidigt som det 
finns möjlighet för intervjuaren att förklara oklarheter innebär detta faktum även att det finns 
risk att denna då påverkar svaren. Den som intervjuar kan också uppfatta eller tolka svaren fel. 
Vid intervjuer och tolkning krävs därför att forskaren försöker förhålla sig ytterst lyhörd och 
kritisk. Med öppet ställda frågor ställs också stora krav på att intervjuaren är kunnig i att följa 
upp dem. Just situationen att intervjun genomförs ansikte mot ansikte kan också innebära att den 
intervjuade upplever ett tryck mot att ta ställning (Wärneryd, 1990). I och med att vi var 
medvetna och införstådda med dessa risker hoppas vi dock att vi i möjligaste mån kunnat 
undvika att påverka i intervjusituationen. 

Intervjuguiden testades på flera personer innan intervjuerna med respondenter ägde rum för att 
säkerställa att frågorna gick att förstå och förstås på det sätt som var tänkt. Det kan i detta 
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sammanhang vara värt att påtala att upplevelsen vid intervjuerna var att respondenterna svarade 
sanningsenligt och efter bästa förmåga utifrån hur de upplever sin verklighet. Dock kan det vara 
svårt att bedöma detta vid ett enda samtal med en okänd person. Vid tolkning av insamlad data 
måste man vara medveten om att respondenten kan ha tagit intryck och påverkas av 
intervjuarens utseende, profession, kön med mera. Vi har dock utgått ifrån att det som berättats 
under intervjuerna speglar var och en av de intervjuades åsikter och upplevelser och efter bästa 
förmåga vägt detta mot övrig forskning och litteratur vi funnit såväl vid tolkningen och 
analyseringen av intervjumaterialet. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Kvale & Brinkman (2009) poängterar att samhällsvetenskaplig forskning bör tjäna såväl 
vetenskapliga som mänskliga intressen. Marshall & Rossman (2010) menar att vid kvalitativ 
forskning i form av intervjuer genomsyras hela arbetet från intervju till analys av moraliska och 
etiska ställningstaganden. Den etiska principen ska alltid vara att forskningen ska göra gott och 
detta innebär att risken att de undersökningspersoner som deltar ska lida skada ska vara så liten 
som möjligt. Detta måste man som forskare ständigt vara medveten om och förhålla sig till. I 
forskningsarbetet följdes därför Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa innefattar fyra huvudkrav vilka 
respondenterna informerades om via ett missivbrev (Bilaga 1) samt återigen vid 
intervjutillfället. Dessa krav är som följer: Informationskravet, vilket innebär att respondenterna 
kommer informeras om syftet med studien, vad deras uppgift i denna är, att deltagandet är 
frivilligt och att de närhelst de önskar kan avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet,  vilket 
innebär att respondenterna själva bestämmer över sin medverkan. Det är alltså av vikt att de som 
deltar i studien gör det frivilligt, att de själva styr om, hur länge och på vilka villkor de deltar. 
De skall också när som helst kunna avbryta utan att det medför negativa följder för dem.  
Konfidentialitetskravet i sin tur innebär att insamlade data kommer ges största möjliga 
konfidentialitet från forskarnas sida och att personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Så mycket som möjligt av sådan information som skulle 
kunna leda till att respondenterna skulle kunna identifieras har därför utelämnats. För att 
ytterligare stärka anonymiteten och eliminera identifiering anonymiserades deltagande 
respondenter genomgående i studien genom att refereras till med det könsneutrala personliga 
pronomenet hen. Medverkande respondenter garanteras således anonymitet under och efter 
studien. Slutligen så innebär nyttjandekravet att de uppgifter som samlas in rörande 
respondenterna endast kommer användas för denna studie. Efter att den avslutades och 
godkändes av examinator förstördes det inspelade och transkriberade intervjumaterialet 
(Vetenskapsrådet, 1990). 

3.8 Bearbetning och analys av resultat 

När det gäller samhällsvetenskaplig forskning är den induktiva utgångspunkten lämplig att 
använda sig av. Detta innebär att man istället för att utgå från en teori och tolka empirin utifrån 
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denna utgår från sitt empiriska material och kommer fram till teorier utifrån detta. Denna 
empiribaserade teoriutveckling kräver att forskningsfrågorna är öppna och undersökande vilket 
möjliggör att man som forskare kan ta reda på hur en del av verkligheten man inte vet så mycket 
om ser ut. Man kan aldrig bortse från att man som forskare präglas av sina referensramar och 
förhandsuppfattningar. Dock kan man sträva efter att förhålla sig så öppen som möjligt för vad 
de data man samlar visar. Då datainsamling och analys försiggår parallellt inom denna typ av 
forskningsprocess kan därför fokus på undersökningen förändras under arbetets gång. Detta kan 
resultera i att man kommer fram till begrepp och samband som är vidare och mer generella än 
det som framkommer ur insamlad data men ändå har sin grund i dessa (Johannessen & Tufte, 
2003).  

Vid bearbetning av stora mängder textmaterial är det av vikt att komprimera, systematisera och 
ordna detta så att det blir överblickbart. Detta måste göras för att man ska kunna utveckla 
tolkningar av och få perspektiv på informationen man samlat in (Johannessen & Tufte, 2003).  
De rådata som intervjutranskriberingarna utgör har således ingen inneboende mening i sig. Det 
är först när dessa tolkats genom kvalitativ analys som de kan ges mening och sammanhang 
(Marshall & Rossman, 2010). Genom att bearbeta och analysera hela och de enskilda delarna av 
det insamlade intervjumaterialet upprepade gånger söktes mönster och samband i varje intervju 
samt mellan dessa. Detta för att nå djupare förståelse för meningen i det respondenterna sagt och 
finna inre sammanhang utan logiska motsägelser. Materialet kodades med två olika metoder 
efter transkribering varefter det organiserades i olika kategorier som angav de teman som 
förekom i materialet. Dessa koder var datastyrda vilket innebär att vi startade utan koder och 
utvecklade sådana genom vår tolkning av intervjumaterialet. Koderna gällde specifika 
handlingar, aktiviteter, strategier eller andra faktorer som kunde utläsas (Kvale & Brinkmann, 
2009). På så sätt kunde för forskningsfrågorna meningsbärande element i materialet urskiljas. 
Kodningen upprepades flera gånger vilket ledde till att vi upptäckte nya mönster under arbetets 
gång. Vid kodningen lades omsorg vid att texten inte styckades upp vilket skulle kunna innebära 
risker att förlora greppet om helheten i materialet. (Johannessen & Tufte, 2003). 
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4. Resultat 

För studien intervjuades en respondent vardera från sju olika verksamheter som arbetar med att 
stödja människor i att skapa en positiv framtid. Här nedan följer inledningsvis en kort 
presentation av den utbildningsbakgrund de anställda i de undersökta verksamheterna har. 
Därefter redovisas resultatet av intervjuerna indelat i tre teman; Klienternas behov av stöd, 
Aktörernas stöd samt Metoder och hjälpmedel som används. Varje tema inleds med en kort 
sammanfattning om vad resultatet visade.  

I de olika verksamheterna används benämningar som exempelvis kund, brukare, klient och 
aspirant på de individer aktörerna ger stöd till. För att underlätta läsandet används dock här 
genomgående benämningen klient i texten utom när det gäller direkta citat där respondenterna 
citeras ordagrant efter hur de uttryckt sig. 

4.1 Utbildningsbakgrund i undersökta verksamheter 

Det visade sig att respondenterna från Socialtjänsten, Socialpsykiatriska teamet, 
Försäkringskassan, och Jobbtorg samtliga var utbildade socionomer. Respondenten från 
Arbetsförmedlingen var utbildad sjukgymnast, respondenten från det privata coachingföretaget 
utbildad lärare och slutligen respondenten från Trygghetsstiftelsen som var utbildad inom 
personal och arbetsliv. Arbetsförmedlingen har sedan 2010 som krav att de som anställs därefter 
ska har läst totalt 180 högskolepoäng. Däremot finns inga speciella krav på hur dessa poäng ska 
ha fördelats. På den undersökta Arbetsförmedlingen arbetar bland annat socionomer, 
beteendevetare, lärare och fastighetsmäklare. Även på Försäkringskassan har man numera 
akademisk utbildning som krav vid anställning. Bland de som anställdes innan detta krav 
infördes är gymnasial utbildning inom social omsorg en vanlig studiebakgrund. Bland de efter 
kravet infördes anställda har merparten läst rehabiliteringsvetenskap på högskolenivå. Inom 
Socialtjänsten arbetar främst socionomer men också en del med beteendevetenskaplig 
utbildning. Socialpsykiatriska teamet ligger organisatoriskt under Socialtjänsten och inom just 
den undersökta verksamheten arbetar förutom respondenten arbetsterapeut, undersköterska och 
mentalskötare. På det privata coachingföretaget finns inga speciella utbildningskrav förutom att 
de som anställs i någon form ska ha arbetat med människor. Här finns därför människor med en 
mängd olika utbildningsbakgrunder. För närvarande är det pedagoger, terapeuter, 
beteendevetare, rehabiliteringsvetare, ekonom, behandlingsassistent och personlig tränare. På 
Jobbtorg arbetar coacher och studie- och yrkesvägledare, samtliga med olika former av 
akademisk utbildning. Här arbetar även matchare, det vill säga de som har kontakt med 
arbetsgivare och matchar dessa mot klienterna, vilka har gymnasieutbildning. 
Trygghetsstiftelsen har inga formella krav på utbildning hos sina anställda. 
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4.2 Klienternas behov av stöd 

Samtliga intervjuade aktörer arbetar med att hjälpa människor med behov av stöd i olika former. 
Återkommande nämner de intervjuade psykisk ohälsa och sociala problem som vanligt 
förekommande bland klienterna. Flera poängterar det behov av stöd klienterna har när det gäller 
att navigera rätt mellan olika instanser i samhället. Att få hjälp att veta till vem och vart man ska 
vända sig för att få rätt hjälp i den individuella situationen. Helt enkelt få vardagen att fungera. 
Många klienter behöver också stöd i att öka sin självinsikt och med att klargöra vilka 
möjligheter och hinder som finns. Sammantaget ges en komplex bild av hur många olika 
faktorer som spelar in i varje individs speciella livssituation och av de mångfacetterade behov 
som finns på individbasis. 

4.2.1 Arbetsförmedlingen 

De klienter som Arbetsförmedlingen möter har olika behov beroende på den situation de 
befinner sig i och den bakgrund de har. De vars anställning upphört på grund av olika 
anledningar, de som varit sjukskrivna men inte längre har rätt till sjukersättning eller har slut på 
dagar i försäkringen samt de nyanlända som behöver etableras har dock alla det gemensamt att 
de söker arbete och behöver matchning mot jobb. Bland dessa individer finns dock också de 
som har behov av rehabilitering, utbildning, arbetsträning eller yrkeskompetensbedömning och 
validering. Vissa behöver psykologisk hjälp eller psykologisk utredning och en del har 
missbruks- eller medberoendeproblematik. Alla dessa faktorer spelar in och påverkar när det 
gäller att söka och kunna ta ett arbete menar den intervjuade.  

Sen vilket behov av hjälp de har är ju också väldigt individuellt. […] då måste man kanske 
titta på andra faktorer som kan vara bakomliggande att man inte har arbete. […] Sen är det 
ju beroende på om de är nedstämda eller har de en faktisk depression så tittar vi ju alltid i 
relation till arbete, hur påverkar detta personens möjligheter på arbetsmarknaden att kunna 
ta ett arbete. För där har vi ju våra specialister som det kallas. 

4.2.2 Försäkringskassan 

De klienter som Försäkringskassan möter har behov av olika bidrag och förmåner för att klara 
sin försörjning. Många gånger handlar enligt respondenten på myndigheten klienternas behov 
om ”att få hjälp med var man ska börja när man söker ersättning” och hjälp att reda ut vem som 
ska se till så klienten får den hjälp denne behöver. Behov av stöd i att koppla in andra aktörer 
som behövs för detta samt samverka med dessa för att åstadkomma en förändring är också 
vanligt förekommande. Beroende på situationen klienten befinner sig i kan det då handla om 
arbetsgivare, vården eller Arbetsförmedlingen. Ibland kan Försäkringskassan även behöva 
koppla in Socialtjänsten. 

Sen finns det ju ärenden och det är också företrädesvis den här gruppen som vi jobbar 
mycket med tillsammans med Arbetsförmedlingen där man också kopplar in de kommunala 
socialtjänsterna, där det är mycket belastande andra situationer än den rena ohälsan... 
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Den intervjuade menar att när det gäller individer som varit borta från arbetsmarknaden länge 
eller aldrig haft ett arbete kan problematiken vara mer omvälvande och innefatta sociala 
belastningar.  

[…] exempelvis man har barn som missbrukar eller… ja men har väldigt struligt hemma 
som faktiskt påverkar min förmåga att vara fullt arbetsför så att jag egentligen har ju inte en 
medicinsk åkomma utan det är ju de här sociala belastningarna som… som förhindrar mig 
mer. 

4.2.3 Socialtjänsten 

Behoven hos de klienter Socialtjänsten möter kan skifta stort beroende på vilken del av 
verksamheten det handlar om. 

Ja för man kan ju komma till oss för att man inte tycker att man har pengar så det räcker då 
kommer man ju på ett ställe. Eller man kan ju komma till oss för att man inte mår bra då 
kommer man på ett annat ställe. Man kan komma för att man själv eller framförallt är det 
någon annan som tycker att man har missbruksproblem då kommer man ju också på ett 
ställe och allt som har med barn och familj att göra allt från att vi har faderskap på det 
nyfödda barnet till att vi placerar barn på institutioner eller familjehem på ytterligare ett 
ställe så att det är ju jättebrett. 

Socialtjänstens stöd sträcker sig över ”hela resan från vaggan till graven” menar den 
intervjuade. Vid intervjutillfället är det dock speciellt många ungdomar under tjugofem som står 
utan arbete som ligger i fokus för verksamhetens arbete. De behöver hjälp med försörjning men 
ofta tillkommer också annan problematik såsom psykisk ohälsa eller sociala svårigheter. Enligt 
den intervjuade finns också behov av gruppverksamhet hos barn till missbrukande eller psykisk 
sjuk förälder eller barn till föräldrar i skilsmässa för att få träffa andra i samma situation. Även 
vissa grupper av de vuxna klienterna skulle behöva mer speciellt inriktad gruppversamhet, 
exempelvis gäller detta de med särskilda behov eller svagbegåvade. Eftersom det gäller en 
relativt liten kommun med ett begränsat underlag har man dock svårt att erbjuda detta. 

4.2.4 Socialpsykiatriska teamet 

Majoriteten av Socialpsykiatriska teamets klienter har problematik i form av ångest och 
nedstämdhet. Många har diagnoser som generaliserat ångestsyndrom, depression eller 
schizofreni. Här möter man också ofta personer med psykos- och beroendeproblematik. Att 
generalisera vad dessa människor behöver hjälp med är därför svårt menar den intervjuade. Det 
blir istället individuella bedömningar från klient till klient. Vissa behöver stöd i att förändra 
invanda, skadliga tankesätt som verkar som hinder i att göra det klienten behöver göra för att 
åstadkomma förändringar i sitt liv.  

För å ge ett ex... för att ge den ena ytterligheten så är det en person som jag träffar som... 
har jättesvårt acceptera när saker inte går så som den personen vill. Då personen... helt 
enkelt blir hindrad i att göra saker... om det inte går som den personen tänkt. Och det 
tankemönstret vill ju personen ändra men vet inte riktigt hur. Och det tankesättet är ju 
väldigt skadligt för honom. […] Till ren... sen däremmellan så har vi ju även den hära… för 
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en annan person så kan det ju handla om ren rådgivning… alltså hur ska jag agera i den här 
situationen i kontakten med den här myndigheten. Så de e du har ju ytterligheterna. 

Många behöver också hjälp med social träning eller stöd i den beslutsprocess som den 
intervjuade menar ofta krävs för att åstadkomma någon form av förändring. 

4.2.5 Privat coachingföretag 

Det privata coachingföretaget som agerar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen 
möter många som varit arbetslösa länge. Dessa klienter behöver framför allt hjälp att skaffa sig 
större och stärkt självkänsla men också möta andra som är i samma situation för att känna att de 
inte är ensamma om denna. De behöver också ofta få insikt och medvetenhet om sig själva och 
att börja se de möjligheter de har på arbetsmarknaden. Coachen säger vid intervjun att många 
behöver hjälp att bli medvetna om att de har valmöjligheter. 

[…] de stora valsituationerna det är ju sådana här saker som att de vill ju ha ett jobb eller 
utbildning eller en praktikplats och det kan ju vara att man måste flytta eller att man måste 
fundera kring sin ekonomi eller sådär. Eller vad jag vill göra över huvud taget, bara den 
saken är ju… kan ju vara jättejobbigt. Jag vet inte vad jag vill eller jag har ingen examen 
kanske eller jag har aldrig haft ett drömjobb eller vad det handlar om så det kan ju vara 
många val längs vägen och val gör vi ju varje dag. Just få den här känslan över att det är 
möjligheter istället för problem. Och att man gör val som är positiva… att val inte är 
negativa utan att de är positiva, leder till någonting som kan ge någonting i slutändan. 

4.2.6 Jobbtorg 

Coachen på Jobbtorg berättar att även de klienter hen främst arbetar med är sådana som varit 
arbetslösa länge och bedöms stå långt från arbetsmarknaden. De erhåller försörjningsstöd från 
Socialtjänsten och skickas till Jobbtorg via denna myndighet. Många gånger har dessa individer 
vad som kan tyckas vara ganska basala behov av hjälp.  

Jag jobbar ju med personer som har varit arbetslös väldigt länge och personer som bedöms 
stå långt ifrån arbetsmarknaden, så där kan det ju… där är det inte ett arbete som står 
närmast utan det kan ju var andra… olika färdigheter som man behöver öva på innan man 
ens kan ta steget till att göra praktik. Till exempel. Och det kan ju vara sånt som… ja vi har 
ju olika avrop som det kallas, alltså olika insatser som till exempel hälsoinsats där man få 
lära sig om kroppen och… alltså hur man ska ta hand o sig själv för att man ska må bättre 
med kost och motion och ja hälsa helt enkelt. Och sen finns det också olika typer av 
arbetsförberedande insatser som är, där kan det vara samtal med KBT-terapeuter där man 
kan få hjälp med om man till exempel har social fobi eller om man har svårigheter med att 
åka kommunalt eller sådana typer av svårigheter med exponering och sånt där. 

Dessa individer behöver alltså mycket stöd och övning innan arbetssökande eller praktik kan 
komma ifråga. Coachen menar också att många av dessa människor ofta saknar medvetenhet om 
vilka resurser de besitter och behöver stöd i att se dessa. Oftast behöver klienterna också hjälp 
att öka motivationen att vilja utveckla sina liv. 
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4.2.7 Trygghetsstiftelsen 

De klienter som den intervjuade på Trygghetsstiftelsen möter är en bred grupp med ”allt från 
någon som jobbat med asfaltering eller doktorander och forskare till en handläggare på 
försäkringskassan som har jobbat där i trettioåtta år” som den intervjuade uttrycker sig. Hit 
kommer man när man som statsanställd blivit uppsagd eller ska bli uppsagd och ofta har man då 
arbetat många år inom en verksamhet. I många fall har man kanske aldrig tidigare varit 
arbetslös. Trots att klienterna kan ha väldigt olika bakgrund menar den intervjuade att de har en 
sak gemensamt. 

[…] det som alla, alla, alla har gemensamt det är att ”hur söker jag jobb?” […] Man kan 
tycka att det borde folk veta men, men det gör de inte. […] Och har jag inte själv gjort ett 
aktivt val att byta arbetsgivare så har jag aldrig haft någon anledning heller att titta igenom 
vad betyder CV och vad betyder personligt brev och vad är ett nätverk och vad är en… 
alltså hur gör jag?  

Behoven handlar alltså i hög grad om att lära sig söka arbete med allt vad det innebär. Förutom 
att författa CV och personligt brev kan det gälla hur man tar kontakt med arbetsgivare och hur 
man följer upp samtal men också om att komma underfund med vilka karriärval som nu är 
tänkbara. Då behöver klienterna ofta hjälp att ta ställning till de möjligheter och hinder som 
finns, vad som är realistiskt och vilka uppoffringar man är beredd att göra för att skaffa sig en 
ny karriär. För många av klienterna är det känslomässigt omstörtande att befinna sig i denna 
situation. Känslor av saknad, ensamhet och vilsenhet är inte ovanliga. 

Jag har nog inte stött på någon som tycker att det här är lätt. Även om man tycker det från 
början så går tiden väldigt fort, man känner sig jätteensam man vill känna sig behövd. Och 
antingen kan man känna att jag fattar ingenting, jag kan ingenting eller så är det som om 
folk är inne i någon rondell och undrar vart ska jag köra ut? Men sedan beror det mycket på 
hur en uppsägning har gått till. Om man känner sig kränkt i en uppsägning så tar det oerhört 
mycket energi och mycket tid till att släppa det och se framåt. 

För många innebär denna situation också att man ställs inför vägskäl i livet. Man behöver stöd i 
att göra olika val angående hur man nu ska prioritera. 

[…] då kan det ju vara sådana stora val som att ”nej men nu har jag gett mitt inom den här 
branschen, nu vill jag byta bransch”, det är ju stora val och vad kommer det att innebära för 
mig. Men… så där är det ju jättestora val för de som kommer från universiteten är det ju ett 
jättestort val att fundera över ska jag vara kvar inom akademin eller ska jag bege mig utanför. 
[…] Och jag menar bor jag i xxx då måste jag ju ha ett tänk att antingen så vill jag bo kvar i 
xxx och då får jag vara beredd att ta det jobb som bjuds, vad är viktigast? Det är ju också 
sådana här stora val. Men sedan kan jag ju möta en person som säger det är min profession 
som är mitt viktiga och jag förstår att jag behöver söka jobb i hela landet. Så. Sådana 
diskussioner har man ju. [...] Men någonstans så ser man ju också att nej men vad ska jag 
göra jag ska fortsätta och bo jag ska fortsätta och handla mat, vad är realistiskt för mig? 

4.3 Aktörernas stöd 

Det visade sig att både Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och 



 

 30

Socialpsykiatriska teamet ser samverkan med andra parter som en av de viktigaste delarna i sitt 
uppdrag. Dessa verksamheter samverkar också ofta sinsemellan kring en och samma klient i 
flerpartssamtal och/eller i avstämningsmöten. Att samverkan fungerar nämns flera gånger som 
en förutsättning för att man ska kunna åstadkomma en positiv framtid för klienterna. I samtliga 
fyra nämnda verksamheter säger man sig dock alltid utgå från individens situation och har 
därmed också individuella samtal med varje klient. I det privata coachingföretaget, på Jobbtorg 
och inom Trygghetsrådet arbetar man inte med samverkan utan utgår hela tiden från individens 
förutsättningar. Faktorer som motivation, självinsikt och medvetenhet om valmöjligheter och 
hinder framstår som de viktigaste arbetsområdena för dessa aktörer. Samtliga aktörer arbetar 
framför allt individuellt med sina klienter men även viss gruppverksamhet erbjuds. 

4.3.1 Arbetsförmedlingen 

När man skrivit in sig på Arbetsförmedlingen kallas man till ett första möte och vid detta möte 
görs en bedömning huruvida man är i behov av särskilda insatser för att öka chansen att få 
arbete eller om man redo att matchas mot jobb direkt. Man försöker identifiera om det finns 
signaler som visar att individen riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. Om sådana finns 
görs så en bedömning vilka insatser som behöver sättas in. Om man ser att en klient exempelvis 
mår psykiskt dåligt menar den intervjuade att Arbetsförmedlingen som myndighet har ett ansvar 
att slussa denne vidare till rätt instans. Det ser hen som en del i uppdraget att vägleda. Inom 
verksamheten finns förutom arbetsförmedlare arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
socialkonsulenter och psykologer att tillgå. Många av de insatser som används finns dock inte 
inom Arbetsförmedlingens verksamhet utan köps istället in från externa aktörer. Exempel som 
den intervjuade ger på detta är utbildningar, tjänster inom jobb- och utvecklingsgarantin, 
rehabiliteringstjänster och etableringslotsar för nyanlända. Oavsett om klienten befinner sig i 
någon av dessa åtgärder har dock Arbetsförmedlingen hela tiden uppföljningsansvaret. 
Arbetsförmedlingens uppdrag att samverka med andra aktörer, vare sig det gäller andra 
myndigheter eller näringsliv, kommuner och landsting är något som den intervjuade poängterar 
som viktigt. Här, menar hen, är det viktigt att se till att man arbetar på samma och inte parallella 
spår. 

[…] för det är samma individer vi arbetar tillsammans med och då gäller det hela tiden att 
ha ett kundfokus att se ur ett kundsyfte, vad är bäst för kund så att den inte blir sliten mellan 
myndigheter och kommun och landsting så att man kan få en samlad bild. Så det tycker jag 
är viktigt, samverkan emellan. Sen har vi ju alla våra regelverk hur vi ska jobba men sedan 
gäller det att få till det att det kuggar i alla regelverk också så gott det går. Men att man ser 
det ur individperspektivet. 

4.3.2 Försäkringskassan 

Enligt den intervjuade på Försäkringskassan är även en av denna myndighets främsta uppgifter 
att vara ett stöd för klienten i samverkan med andra parter. Flerpartssamtal mellan 
försäkringskassan, klienten och exempelvis vården, Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivaren 
samt avstämningsmöten med dessa används för att underlätta samarbetet kring den problematik 
individen står inför. Att bedöma vilka aktörer som behöver kopplas in och samverka med dessa 
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framstår i intervjun som viktiga avväganden i arbetet med att hjälpa individen att åstadkomma 
förändring i sitt liv. 

[…] det kan ju vara behov av att koppla in andra aktörer, det kan ju vara att vi måste delta i 
kontakt med vården om det är så att de inte får det de tycker de behöver eller de till och 
med har blivit bedömda att behöva och då kan inte vården hjälpa till för att det är någon 
väntetid eller de saknar eller någonting. Det kan ju vara liksom samordning med vård. Sen 
kan det ju vara samordnande insatser med arbetsgivare faktiskt så att de tycker själva att få 
fram att de skulle behöva någon form av anpassning eller så. Att arbetsgivaren bara ser dem 
som väldigt besvärliga. Det tycker jag nog ganska ofta vi stöter på. 

Respondenten berättar att Försäkringskassan tidigare kunnat besluta om och köpa in 
rehabiliterande insatser. Detta beslut togs då i samråd med försäkringsläkare. Att denna 
möjlighet på grund av politiska beslut inte längre finns tror hen många inom verksamheten 
upplever som frustrerande, som en ”bromskloss”.  

[…] det var ganska bra att snabbagera och köpa. Nu blir man ju lite beroende av 
arbetsgivarens prioritering och arbetsgivarens pengar och välvilja eller vårdens långa 
väntetider. 

Idag inskränker sig den möjlighet Försäkringskassan har att påverka vad gäller rehabiliterande 
insatser till att vid avstämningsmöten påtala vad de anser klienten behöver. 

4.3.3 Socialtjänsten 

Socialtjänsten har som tidigare nämnts en oerhörd bredd när det kommer till klienter och med 
dessa också behoven hos dessa. När det gäller att åstadkomma förändring hos individer 
framhåller även denna intervjuperson vikten av samverkan mellan myndigheter och kommunala 
verksamheter. Precis som hos Försäkringskassan arbetar man här också mycket med 
flerpartssamtal.  

[…] det är ju det här med samverkan då, det är ju en stor ledstjärna i det här. […] det blir 
mycket trepartssamtal, en handläggare från Arbetsförmedlingen en socialsekreterare och 
klienten sitter tillsammans. Så det är nog en sådan där nyckel till framgång. Om vi pratar 
om att skapa en positivare framtid. 

Ytterligare samverkan sker med de som arbetar ”utanför huset” som respondenten uttrycker det. 
Där finns bland annat kompetenser som alkohol- och drogterapeut, KBT-terapeut, 
behandlingspedagog och behandlingsassistenter att tillgå. När någon först ansöker om hjälp hos 
Socialtjänsten är gången ofta densamma. Man utreder först vilka behov klienten har och tar 
därefter beslut om vilka åtgärder som behövs och vilket stöd klienten är berättigad till. Ofta 
ställs krav på motprestation som denne måste uppfylla. Man gör också en arbetsplan för hur 
individen så snart som möjligt ska ta sig ur detta behov av stöd. 

[…] man måste ju också göra en arbetsplan jag menar det är ju inte så att du kliver in här 
och sen ska du få vara våran kund. Utan vi vill ju bli av med dem, ja vi vill ju naturligtvis, 
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om vi nu pratar kund, att kunden ska vara nöjd, men vi vill inte ha dem kvar. 

Här, menar den intervjuade, läggs också mycket vikt vid att utförligt informera klienten om vad 
det är Socialtjänsten erbjuder. Barn erbjuds ofta möjlighet att delta i gruppverksamhet. Även 
anhöriga till missbrukare erbjuds detta. Man har också speciella vad man kallar tjej- och 
killgrupper samt grupper i föräldrautbildning. 

4.3.4 Socialpsykiatriska teamet 

På Socialpsykiatriska teamet handlar det som ovan nämnts om att från klient till klient bedöma 
vilket stöd individen behöver. Här erbjuds ingen psykologhjälp då detta ansvar ligger hos 
Landstinget. Inte heller erbjuds hjälp för aktiva missbrukare då detta ansvar ligger hos 
Socialtjänsten. Detta upplever respondenten som problematiskt då hen menar att det ofta är svårt 
att definiera vad som är ett aktivt missbruk eller inte. Många har ”missbruksproblematik i 
ryggen” som den intervjuade säger. Den främsta uppgiften är istället att ”stötta personen i att 
inom citationstecken vara frisk för att klara av att vara sjuk” menar hen. Detta gör man dels 
genom att sköta kontakten med eller stötta individen i kontakt med Försäkringskassa, 
Arbetsförmedling, Socialtjänst, hälsocentraler och Landstinget. Respondenten beskriver det 
såsom att man verkar som spindeln i nätet för sina klienter. 

[…] bildligt talat så kan vi säga att vi är startmotorn för våra brukare, till att saker händer 
kring dom. Och så är vi fettet mellan myndigheternas stuprör för att det liksom gnider på 
ganska friktionsfritt för brukaren. 

Vid första kontakt börjar man med att kartlägga personens situation och bedömer vilka instanser 
som eventuellt behöver kopplas in för att åstadkomma en förändring. Därefter försöker man 
genom vidare stödsamtal gemensamt med klienten finna lösningar på problem och verka för att 
denne ska utvecklas och förändras. 

4.3.5 Privat coachingföretag 

På det privata coachingföretaget arbetar man under tjugo veckor med att erbjuda stöd både 
individuellt och i grupp. Efter dessa tjugo veckor följer sex veckors arbetspraktik med syfte att 
klienten ska ”få in en fot” på ett företag eller få prova på ett arbete denne är nyfiken på. Detta 
förutsatt att klienten inte innan dess påbörjar arbete eller studier. Gruppen ses i den här 
verksamheten som en resurs där man kan stötta och peppa varandra, ett sätt att tillföra olika 
perspektiv på den situation man befinner sig i. Man börjar dock alltid med individuella samtal 
eftersom, som den intervjuade coachen säger, alla klienter har olika behov. Under dessa samtal 
arbetar man med klientens personliga mål, planering och att tala om de saker som händer under 
den process som denne genomgår. 

[…] det vi jobbar med det är att stärka självkänslan och jobba med individerna. Det de 
behöver det är ju just det eftersom de har gått hemma flera år kanske vissa så är det just det 
att komma ut och träffa människor i samma situation eftersom vi jobbar både individuellt 
och i grupp så blir det ju så. Att de får träffa andra och blir stöttad av det. De är inte 
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ensamma i sin situation. Och sen så jobbar vi självklart med att få insikt och medvetenhet 
om sig själv, större och stärkt självkänsla, självbild. Men sen också att de ser vilka 
möjligheter de har att jobba med på arbetsmarknaden, sådana bitar självklart också. Om det 
är utbildning de är ute efter eller om det är en praktik till att testa på ett jobb så kan vi 
erbjuda det. 

Coachen menar att man i den här verksamheten arbetar holistiskt, man ser människan som en 
helhet. Detta innebär att man också arbetar med kost och motion.  

Föreläsningar för inspiration och friskvård har vi också som en stor del i vårat… komma ut 
och göra saker och få… för kroppen hänger ju ihop liksom, vi jobbar ju holistiskt med hela 
kroppen och människan i sig. […] men även med saker att de… teamwork, får göra saker i 
grupp som är lite roligt och då kanske de inte tänker på att de jobbar just med ledarskap då 
eller grupputveckling, utan att vi gör lite olika saker. Det kan vara bowling eller att vi har 
varit ute i skogen på en skogspromenad och grillat och gjort frågesport eller andra övningar 
och… och sådana grejer och… så att det är lite olika. Och så rör vi ju på oss och jobbar 
med kosten och sådana grejer. 

4.3.6 Jobbtorg 

Den andra intervjuade coachen som arbetar på Jobbtorg säger att stödet till stor del handlar om 
att motivera klienterna. Man arbetar också mycket med att försöka få dem att se vilka resurser 
de har och hur dessa kan användas.  

[…] för det är ju klart att alla har ju resurser, självklart men… för vissa personer kanske det 
sitter lite längre in och att man kanske inte är medveten om sina resurser. Man behöver lite 
pushning, eller vad man ska säga.  

Att delta är frivilligt menar den intervjuade men tillägger att det också är ett villkor för att de 
ska få fortsatt försörjningsstöd. Här har alltså klienterna ett val att ta ställning till.  

[…] då gör ju vi en plan då tillsammans med den här personen att… jamen hur ska vi göra 
för att nå målet alltså självförsörjning och det kan ju vara arbete eller det kan vara studier så 
att man… ja… försörjer sig själv helt enkelt. Och den här planen den är ju en gemensam 
överenskommelse och är det så att personen inte sköter den av någon anledning, då får den 
inte något försörjningsstöd, då får den inga pengar. För då bedömer socialsekreteraren att 
personen inte gör sitt yttersta för att bli självförsörjande och då blir det inga pengar. Men är 
det så att man sköter den planen och sådär då… vi tvingar ju aldrig någon till… du måste ta 
den här utbildningen eller det är klart att du måste göra det här och det här utan det är ju 
hela tiden frivilligt men det är ju klart att… det kan bli valsituationer, men det är ett fritt val 
i så fall det är ju inte någon som tvingar någon till att göra någon obekvämt val. 

När det gäller huruvida man arbetar med individen eller i grupp här menar den intervjuade att 
hen aldrig arbetar i grupp med sina klienter.  

Med de som jag arbetar med så är det bara individuellt just på grund utav att… det är 
personer som oftast har problem med grupper och umgås med andra människor, lite såhär 
enstöringar. 

Däremot gör andra i verksamheten det då de har klienter som bedöms stå närmare 
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arbetsmarknaden. Då har man bland annat workshops i hur man skriver CV eller personligt brev 
till arbetsgivare. 

4.3.7 Trygghetsstiftelsen 

Trygghetsstiftelsens roll är att underlätta omställningsarbetet och målet är att hitta ny 
sysselsättning så fort som möjligt. Här arbetar man nästan uteslutande individuellt med sina 
klienter. Undantaget är de som själva efterfrågar gruppverksamhet. Då ordnas det även om det 
kan innebära att man får befinna sig på annan ort några dagar i veckan under ett antal veckor om 
underlaget klienter är för litet just på den orten. Den intervjuade menar dock att det blir 
vanligare och vanligare att klienter föredrar individuell hjälp. I arbetet läggs stor vikt vid att 
klienten själv ska komma till insikt och göra sina val därefter.  

[…] det är ju medvetet från vår sida, vi säger ju aldrig, jag kan ju möta en kund som säger, 
helt av allt skulle jag vilja starta eget företag och så börjar den att berätta och så tänker man 
såhär i mig själv ”det där tror jag inte på”, men det säger inte jag utan då får man ju träffa 
en konsult och så måste man ju se det själv, för att annars så… det är viktigt med aktiva val, 
medvetna val. Ja alltså att välja bort saker. Det här var bara något drömscenario vilken tur 
att jag rotade i det här nu lägger jag det åt sidan och så kör jag det här spåret.99 

4.4 Metoder och hjälpmedel som används 

I samtliga verksamheter är samtalet med klienten eller samtal mellan flera parter centralt när det 
kommer till att åstadkomma förändring. I fyra av dem används MI vid individuella samtal men 
inga andra samtalsmetoder nämns. De som använder sig av av denna metod reserverar sig dock 
med förbehållet att de bara använder sig av vissa delar av metoden eller försöker använda den 
delvis. Flera av de tillfrågade aktörerna använder sig av ett för verksamheten speciellt utformat 
kartläggnings- eller bedömningsstöd som hjälpmedel. Dock menar de att detta framför allt är ett 
stöd i arbetet och att den professionella bedömningen hos den som möter klienten är minst lika 
viktig. Några av verksamheterna arbetar med självskattningsverktyg och en av verksamheterna 
arbetar uteslutande utifrån en ledarskapsutbildning, The Human Element. 

4.4.1 Arbetsförmedlingen 

På Arbetsförmedlingen använder arbetsförmedlarna sig av ett bedömningsstöd som genom olika 
parametrar ger ett utfall om klienten har goda möjligheter att få ett arbete eller om man ska 
överväga tidiga insatser. Dock poängterar den intervjuade respondenten att verktyget just bara 
är ett hjälpmedel, det är framför allt arbetsförmedlarens professionella bedömning som ska vara 
vägledande. Här använder man sig också av gruppvägledning men den intervjuade säger sig inte 
999veta om det ligger någon erkänd metod till grund för denna. Enligt den intervjuade används 
på just denna Arbetsförmedling inte någon speciell samtalsmetod.  

Nej vi har ju utbildningar i samtalsmetodik sen är det ju många som har med sig 
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professionell vägledning men vi det har inte tagits något centralt beslut att den här är det 
som gäller, nej, det finns ingen helhet där. 

Ändå är det just samtal den intervjuade nämner när frågan om hur man arbetar internt i 
verksamheten med att påbörja en förändringsprocess hos en klient uppkommer.  

Dels kan man ju själv jobba med dem i samtal, vägledning, men sedan har ju myndigheten 
börjat använda sig mer av kompletterande förmedlingstjänster, att vi köper tjänster istället 
för att utföra dem själv. [...] Och sedan kommer den tillbaka om den inte gått ut i arbete och 
då har individen kommit en bit i processen och kanske är redo och har gjort de här 
förändringarna. 

4.4.2 Försäkringskassan 

Förutom tidigare nämnda avstämningsmöten och flerpartssamtal med olika parter genomförs 
allt arbete med klienter på Försäkringskassan individuellt, aldrig i grupp. Även här använder 
man sig av MI som enda professionella samtalsmetod.  

[…] sen så jobbar de ju mycket med samtal och använder delar i alla fall av MI, 
motiverande samtalsmetod då. 

Som stöd vid systematisk kartläggning använder man sig också av Försäkringskassans egna 
utredningsmetod SASSAM för att kartlägga såväl resurser som hinder hos individer.  

[...] när man gör de här SASSAM-kartläggningarna tillsammans med den sjukskrivna till 
exempel så kommer man ju att hitta områden som liksom dyker upp som behöver jobbas 
med. Man kan väl säga att om kunderna själv inte har ett tydlig uttalande så kan också det 
här kartläggningsverktyget hitta de områdena. 

4.4.3 Socialtjänsten 

Även på socialtjänsten är MI den samtalsmetod man använder sig av. Vid en del ärenden arbetar 
man utifrån olika intervju- och bedömningsformulär för att kartlägga individuella behov. 

Alla på alla avdelningar och ute i verksamheterna, alla har gått MI, så så är det väl men… 
[...] sen finns det ju intervjuformulären är nog det enklaste sättet att snabbt använda det på 
och skattningslistor, jag tänker för våld i nära relationer för det där är ju sådant som det är 
svårt för människor att prata om. 

När det gäller samtal med barn menar den intervjuade att skapandet av en relation är det 
viktigaste. 

Det går ju inte att om du ska prata med barn så kan du ju inte ha ett intervjuformulär, då är 
du ju rökt från början. Då handlar det om att etablera relation. […] all vetenskap säger att 
sjuttio procent av allt resultat när du håller på med människor handlar om vilken relation du 
får med dem inte vilka metoder du använder. 
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4.4.4 Socialpsykiatriska teamet 

Även inom Socialpsykiatriska teamet använder man sig av samtalsmetoden MI vid möten med 
klienter.  

[…] sen utför vi även.. stödsamtal… där vi… ja vi stöttar personen helt enkelt, på fasta 
tider för det är ju en beslutsprocess oftast… till någon form av förändring. Och vi har valt 
att fokusera då på att använda oss av support igenom samtal, MI. […] Ja fast för att sätta en 
titel på det är vi MI-inspirerade om man uttrycker det så. Vi försöker använda MI men inte 
renodlade MI så att säga. 

Som tidigare nämnts använder man sig även av ett strukturerat material som hjälp i att kartlägga 
klientens situation. Detta material används för alla klienter oavsett bakgrundsfaktorer.  

Vi har ju i jobbet så har vi ett material... ett strukturerat material som vi går igenom med 
varje brukare... som... det är ingen skillnad om du skulle komma med eh ångestsymtom 
eller schizofreni vi går igenom... det är samma material. Syftet med det här materialet det är 
att kartlägga personens situation... och därefter konstatera vilken... vad är rätt instans. […] 
Det gör vi ju före vi jobbar med förändring. 

All stödverksamhet genomförs individuellt men respondenten nämner också att man ibland 
erbjuder möjlighet för klienterna att umgås i grupp i form av ”Öppet hus”.  

[…] då vi helt enkelt öppnar portarna och säger ”Hej välkomna” vill ni komma hit så är ni 
välkommen och fika, spela spel och vara social, få ihop och ha lite mycket folk… och det är 
bra träning. 

4.4.5 Privat coachingföretag 

På det privata coachingföretaget använder man sig uteslutande av ledarskapsutbildningen The 
Human Element, en vidareutveckling av FIRO-teorin, genom att varva korta föreläsningar med 
praktiska övningar, självskattning och visualiseringar. Enligt den intervjuade coachen är 
grunden i denna metod att få ökad insikt och medvetenhet om sig själv vilket påverkar de 
mellanmänskliga relationerna. Genom att förstå mer om sig själv kan man också förstå andra 
bättre tillägger hen. I verksamheten används inga andra metoder.  

Hela vårat koncept handlar om att få en insikt och medvetenhet om sig själv. Vi jobbar med 
beteenden, vi jobbar med val, vi jobbar med öppenhet, självet, känslor, rädslor och försvar. 
Så att det brukar komma fram rätt tydligt faktiskt och ju mer insikt de får om sig själv 
förstår de att sitt beteende kanske har lett till någonting eller något val jag gjorde någon 
gång att det inte var medvetet kanske eller… hur många omedvetna val vi gör kan det också 
handla om. Så det brukar… just den där insikten du får om dig själv och medvetenhet desto 
mer brukar de kunna se ett mönster i sitt liv, varför det blivit som det blivit och hur det kan 
bli just nu och hur det kan bli i framtiden.  

Den intervjuade tycker sig märka att klienterna upplever att just den här verksamhetens 
arbetssätt skiljer sig från andra aktörers.  

Och så att vårat koncept är lite annorlunda än de andra aktörerna som de har varit på innan. 
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Så det kan jag märka att jaha är det här någonting annorlunda. 

När behov av kompetenser företaget inte kan erbjuda uppkommer hänvisar man till aktörer 
utanför verksamheten. Det kan då gälla psykologer, terapeuter eller läkare. 

4.4.6 Jobbtorg 

Även inom verksamheten Jobbtorg använder man sig av MI. Man använder även olika 
kartläggningsmaterial som stöd i att reda ut de förutsättningar som varje klient har i förhållande 
till arbetsmarknaden. Ofta används då självskattning, att klienten själv får skatta hur hen står i 
förhållande till sina önskemål.  

[…] där är det ju mycket motivationsarbete så där arbetar vi med MI framför allt. Och 
sedan finns det ju också olika kartläggningsmaterial alltså där man kartlägger 
förutsättningarna… inför arbete… vilka förutsättningar som finns och sedan också vilka 
önskemål som finns, vart man vill nå och om man… ja lite sådana här skattningsskalor, att 
man själv får skatta hur nära jag står ett arbete och hur jag tror att det kommer att se ut och 
hur jag önskar att det skulle se ut och… ja lite sådant. Men sen är det ju väldigt olika det är 
ju inte så att vi arbetar alla efter en och samma… modell utan vi jobbar nog ganska olika. 

Till skillnad från i det privata coachingföretaget är det alltså på Jobbtorg upp till respektive 
coach att välja vilka metoder man vill använda sig av. Var och en anpassar metod efter just den 
grupp av individer man arbetar med och de behov man anser de har.  

Det är ju inte nåt… att vi arbetar efter någon speciell metod som lösningsfokuserat eller MI 
eller någonting sådant utan att de är ju ganska upp till var och en hur man vill. 

4.4.7 Trygghetsstiftelsen 

Trygghetsstiftelsen arbetar utifrån en modell med sina klienter. Enligt denna tas klienten 
stegvis igenom olika färdigheter i arbetssökande men den ger också något den intervjuade 
kallar förändringskunskap. 

[…] alltså om man är helt novis på att söka jobb då har vi ju en modell där vi, olika steg där 
man, ett steg är jamen nu har det här hänt mig, alltså förändringskunskap. Det handlar ju 
mycket om mer konkreta saker att... CV skrivning, ja allt det här andra som jag radade upp. 
Men man blir också erbjuden att få en personlighetsskattning. För många gånger kan… ja 
man vet väl ungefär hur man är men när man får en sådan återkoppling på att jag är en 
sådan här, har den här profilen, finns aldrig något rätt eller fel i det men i den här profilen 
så kanske man får bekräftat att: jamen då är det inte så konstigt att jag har jobbat med 
siffror och nuffror i hela mitt liv. […] alltså alla egenskaper är ju bra bara de är i rätt miljö. 
En egenskap kan ju vara super på ett ställe men katastrof på ett annat. Man får ju också 
bättre förståelse för sig själv om varför jag tycker att jag fungerar bättre när jag jobbar 
ensam. Alltså man får ju inte fram en profil där allt är antingen eller men man kan ju få 
fram vad man någonstans föredrar som person. Extrovert eller introvert. Hur vi är i sociala 
sammanhang och hur är jag när jag får en uppgift. Är jag en sådan som behöver tydliga 
instruktioner eller vill jag få skapa själv. 
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På frågan om man arbetar utifrån några speciella väglednings- eller samtalsmetoder 
svarar den intervjuade att man anlitar annan konsult om behov av vägledning 
uppkommer. 
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5. Analys 

För att förklara resultatet kopplas det här ihop med olika teorier och analyseras utifrån de tre 
forskningsfrågorna som låg till grund för studien. 

5.1 Vad behöver de olika aktörernas klienter för stöd i att 
skapa en positiv framtid? 

Det är en komplex bild av många olika behov hos klienterna som målas upp av respondenterna. 
Psykisk ohälsa, sociala problem och arbetslöshet förekommer oftast inte som enskilda 
företeelser hos verksamheternas klienter utan är snarare faktorer som inbördes påverkar 
varandra. Det är därför ofta svårt att särskilja vilket behov som är orsak och vilket som är 
verkan. Två större, återkommande behov utkristalliserar sig dock ur intervjumaterialet och har 
därför analyserats under varsin rubrik; Behov av stöd vid psykisk ohälsa samt Behov av stöd vid  
karriärval. 

5.1.1 Behov av stöd vid psykisk ohälsa 

De flesta av respondenterna pekar på psykisk ohälsa som vanligt förekommande bland sina 
klienter. Detta stämmer väl överrens med den forskning som visar att psykisk ohälsa är ett 
omfattande och växande problem i samhället, framförallt hos de som står utan sysselsättning 
(OECD, 2013; Statens folkhälsoinstitut, 2012; Alexanderson, Jonsson, Kjeldgård & 
Mittendorfer-Rutz, 2013). Flera av respondenterna nämner också sociala problem som vanligt 
förekommande, en faktor som ofta går hand i hand med psykisk ohälsa. För att dessa klienter 
ska kunna ändra på invanda tankemönster och komma vidare ur personliga trauman krävs 
omfattande insatser från aktörernas sida. Enligt rapporten Rekreation och psykisk ohälsa måste 
man arbeta med hela människan för att hjälpa någon med psykisk ohälsa. Den process som 
formar en människas hälsa är en kedja där länkarna utgörs av psykiska, sociala fysiologiska, 
fysiska och ekonomiska effekter. För att kedjan ska bli hel och den psykiska hälsan bättre måste 
alla länkar vara hela (Norling, 2001). Flera av respondenterna understryker också att det inte går 
att få en person som mår dåligt att komma vidare i sitt liv. På grund av att många klienter är i ett 
skede i livet där de inte mår bra psykiskt är de mycket sårbara. Problem som exempelvis 
depression eller sorg måste alltså bearbetas innan klienten kan gå vidare mot nya utmaningar 
som exempelvis söka arbete. För att komma till rätta med dessa problem behövs ofta hjälp med 
flera olika åtgärder för att få den helhet som Norling beskriver. Eftersom speciell kompetens 
behövs för att ge psykologisk hjälp är därför god samverkan med olika instanser med denna 
kompetens av största vikt för att möta klienternas behov i de fall denna kompetens inte finns 
inom verksamheten. Detta är också något som flera av respondenterna nämner. Enligt en av 
respondenterna är det ett problem i samhället att människor inte vet vart de ska vända sig i olika 
situationer. Flera andra respondenters utsagor ger stöd till detta påstående då de menar att en 
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stor del av deras klienter är i behov av hjälp när det gäller att koppla in för individen lämpliga 
aktörer eller att se till att samverkan mellan dessa fungerar smidigt. Då kan det röra sig om 
behov av ren rådgivning i hur man ska agera i kontakt med exempelvis myndigheter men också 
om att ordna fysiska möten i form av flerpartssamtal. Därför är det positivt att fler av aktörerna 
lägger ner resurser på att stödja dessa personer i att hitta till rätt instans och att dialogen mellan 
olika aktörer fungerar bra även om den anses kunna bli ännu bättre. Vissa verksamheters 
klienter behöver också hjälp att komma i kontakt med andra människor som befinner sig i 
samma eller liknande situation som de själva gör. Detta för att minska känslan av ensamhet och 
vilsenhet i en utsatt situation och för att ge möjlighet att kunna utbyta liknande erfarenheter. 
Detta behov försöker flera verksamheter tillgodose genom att erbjuda gruppverksamhet. 
Intrycket vi får utifrån intervjuerna är dock att i de flesta fall består denna gruppverksamhet 
framförallt i att erbjuda en tid och plats att samlas på snarare än att arbeta med någon form av 
aktivitet. Man kan således säga att det är gemenskap som står i fokus. På vilket sätt man arbetar 
för att främja denna ger intervjuerna tyvärr inte svar på.  

5.1.3 Behov av stöd vid karriärval 

Ett växande problem är långtidsarbetslöshet och arbetslöshet bland unga vilket bevittnas av flera 
av respondenterna. Även detta stämmer väl överrens med den bild som forskningen ger (Scb, 
2013; Europeiskt ungdomsindex, 2011; Sou: 2013:13). Hos dessa klienter finns ett stort behov 
av att öka sin självinsikt och att se realistiska möjligheter och hinder vilket flera respondenter 
också ser hos sina klienter. Enligt Hägg och Kuoppa (2007) måste man för att forma realistiska 
mål först vidga perspektiv och inse möjligheter och hinder. För att kunna göra detta kan man 
använda sig av utmaningar i samtalet för att hjälpa klienten att tänka i nya banor och hitta nya 
konkreta, realistiska mål. Enligt Hägg och Kuoppas kompetenskrav i fas två i samtalet kan vi se 
att det finns ett behov hos aktörernas klienter av välutbildade samtalsledare som har den 
kunskap som behövs för att få klienterna att forma realistiska mål. Samtalsledaren måste ha god 
kännedom om sig själv såväl som andra men också kunskaper i olika metoder. Här är även 
kunskap i psykologiska, pedagogiska och sociologiska teorier angelägna. Dessutom bör man ha 
kulturkompetens och samhällskunskap ur köns- och klassperspektiv (Hägg & Kuoppa, 2007). 
Utifrån resultatet av intervjuerna är det svårt att se om och i så fall på vilket sätt respondenterna 
besitter dessa kompetenser. Få av dem säger sig ha specifik kompetens inom vägledning, ej 
heller av andra samtalsmetoder än MI. I förlängningen kan vi se att sådana kompetenser kan 
vara betydelsefulla pusselbitar i den stora helheten när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Vi 
ställer oss frågande till huruvida respondenterna kan uppfylla dessa krav och därmed kan möta 
de behov som finns. 

Careershipteorin (Hodkinson, 2008) beskriver de oerhört komplexa omständigheter som formar 
en människas bild av vad hen ser som möjligt eller inte möjligt. Varje individ har sina unika 
förutsättningar och handlingshorisonter. Handlingshorisonten formas av det sociala, 
ekonomiska, politiska, geografiska, historiska och kulturella sammanhang vi lever i. Dessutom 
påverkas vi av alla de människor vi kommer i kontakt med och de verksamheter vi möter. Allt 
detta och mycket mer påverkar vår självbild och den uppfattning om möjliga vägar vi kan ta. 
Eftersom så mycket påverkar vår syn på vilka möjligheter vi har blir karriärvalet mycket 
komplext. För att vägleda någon då måste man vara medveten om de begränsningar som kan 
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finnas och om hur man kan öppna låsta dörrar för att vidga handlingshorisonten. Även detta 
kräver stor kompetens hos den som stödjer eller vägleder. Många av de undersökta 
verksamheternas klienter står inför svåra val och då måste samtalsledaren kunna detektera och 
vara ett stöd i att nysta ut de komplicerande, begränsande faktorer och uppfattningar som kan 
finnas. Om man väljer metoder som inte går på djupet av människans sanning kommer 
handlingshorisonten att förbli lika begränsad som förut och antalet realistiska valmöjligheter 
kanske inte motsvarar verkligheten. Klienten går då miste om möjligheter, det kan bli svårt att 
hitta rätt sysselsättning eller väg att gå eftersom gamla fördomar hämmar kreativiteten 
(Hodkinson, 2008). Eftersom de allra flesta av respondenterna enligt utsago inte säger sig 
använda några av dessa teoretiskt förankrade metoder utan oftare av standardiserade 
kartläggningsverktyg ser vi en fara i att detta kan innebär negativa konsekvenser för klienterna. 
Kan detta resultera i ett förenklat synsätt på klienters möjligheter och hinder på så sätt att man 
helt enkelt tar individuella handlingshorisonter för givna och omöjliga att förändra? Detta gav 
studien inget svar på men utifrån vårt perspektiv som studie- och yrkesvägledare tror vi att den 
risken finns. Från vårt perspektiv är valet av metod av stor vikt när det gäller att klientanpassa 
stöd. Det påverkar resultatet av vägledningen och är avgörande för vilka vägar en klient ser som 
möjliga, det vill säga de handlingshorisonter hen har. 

5.2  På vilka sätt bistår aktörerna sina klienter i att skapa en 
positiv framtid? 

På grund av att bredden i de undersökta verksamheterna är så pass stor är också det stöd dessa 
erbjuder sina klienter mångfacetterat. Utifrån resultatet i anknytning till forskningsfråga två 
gjordes därför valet att avgränsa analysen till två olika former av stöd; Stöd i att förändras och 
Stöd i samverkan. 

5.2.1 Stöd i att förändras 

Sammantaget ges alltså en bild av komplexa behov av stöd hos de flesta av verksamheternas 
klienter. Att möta sådana komplexa behov är ingen enkel uppgift, speciellt inte eftersom det ofta 
rör sig om väldigt känsliga ämnen som av en del människor uppfattas som i högsta grad 
personliga. Ett faktum som står klart är dock att professionell hjälp av det slag som 
verksamheterna sysslar med inte enbart kan handla om problemlösning, det krävs också en 
förtroendefull relation med klienten för att åstadkomma förändring. Om tilliten saknas kommer 
klienten att skapa ett motstånd som gör att arbetet stagnerar. Klienten kan vägra förändring 
(Lindh, 1997). Det är därför vanligt att man i professionell vägledning lägger till en 
relationsbyggande fas innan man går vidare till problemlösningen. Då uppmärksammas också 
vikten av att lägga uppmärksamhet på känslor, värme och empati för att kunna etablera och 
behålla en förtroendefull relation (Berg & De Jong, 2011). En respondent nämner vikten av att 
skapa en relation med klienten, flera talar om att man arbetar gemensamt eller i samarbete med 
klienten för att åstadkomma förändring. Det är utifrån studiens resultat svårt att se på vilket sätt 
aktörerna rent konkret arbetar med att skapa en bra relation till sina klienter men om man utgår 
från Berg och De Jongs modell eller de flesta andra professionella samtalsmodeller är detta 



 

 42

något som är grundläggande för att nå ett resultat i förändringsarbete. Det måste alltså på ett 
eller annat sätt uppnås av de olika stödjande aktörerna. Flera av respondenterna arbetar utifrån 
MI, motiverande samtal, där man talar om ambivalens inför förändring och hur detta kan stävjas 
genom att etablera en relation präglad av trygghet och nyfikenhet som en plattform till fortsatt 
arbete (Barth & Näsholm, 2006). Vi får därför anta att de aktörer som säger sig arbeta delvis 
med MI har kunskap om relationens betydelse och medvetet arbetar med att skapa och 
upprätthålla den. I övrigt ges inga svar på hur respondenterna annars förvärvat denna kunskap 
eller om de ens har den. 

I Jean Piagets teori om kunskapsprocessen menar han att det som formar en individs förmåga 
till handling i högsta grad är yttre intryck då dessa formar personens syn på sig själv. Den 
utvecklande drivkraften adaptation är en kunskapsprocess där assimilation och ackommodation 
formar en progressiv, livslång utveckling. Människan är självreglerande och adapterar sig till 
sin omgivning. Denna självreglering är en dynamisk process som hela tiden förändrar 
individens uppfattning av sig själv (Piaget, 1976). Detta innebär att de verksamheter som 
undersökts för den här studien är en del av den omgivning som formar klienternas syn på sig 
själva och därmed deras förmåga till handling. Här spelar bemötandet från de som arbetar där 
in, men också den syn som de som arbetar där har på sina klienter. Vi ser att det därför är det av 
största vikt att aktörerna har ett förhållningssätt som är lösningsfokuserat, att tyngdpunkten 
läggs på de resurser och möjligheter som kan finnas hos varje individ, inte på deras problem och 
hinder. Annars riskerar man istället att bekräfta och förstärka de sistnämnda. Inom 
lösningsfokuserade samtal är synsättet att varje individ har betydande krafter inom sig som kan 
användas till att skapa förändring. Men det krävs ofta stöd för att upptäcka dessa krafter och 
förmågor och för att kunna ge det stödet krävs utbildning och träning i att utveckla 
lösningsbyggande tekniker och metoder (Berg & De Jong, 2011). Försäkringskassan utgår ofta 
från kartläggningsverktyg som exempelvis SASSAM. Socialtjänsten och Socialpsykiatriska 
teamet arbetar utifrån intervju- och bedömningsformulär. Även på Jobbtorg använder man sig 
av olika kartläggningsverktyg. Med dessa arbetsverktyg är förvisso ambitionen ofta att 
analysera både resurser såväl som hinder hos individen. Dock finns det en risk att man även 
med detta riskerar att cementera hinder och problem istället för att inrikta sig på att hitta 
lösningar och försöka se på hindren med nya ögon. På så sätt riskerar individens förmåga till 
handling stagnera eller i värsta fall begränsas än mer. Genom studien kan vi dock se att flera av 
aktörerna medvetet arbetar med att informera klienterna om nya möjligheter. På detta sätt verkar 
man för att vidga vyer och bryta invanda, negativa tankegångar för att skapa nya beteenden. All 
denna nya vetskap blir en naturlig del i kunskapsprocessen och kan göra att nya lösningar och 
möjligheter uppenbarar sig. 

På grund av att långtidsarbetslösheten är stor och att man kunnat se ett mönster i vilka som 
riskerar att hamna i sådan har Arbetsförmedlingen nu börjat göra en slags riskanalys där man 
bedömer hur stor risk det är att personen ska hamna i långvarig arbetslöshet. De som anses löpa 
en större risk att hamna i långvarig arbetslöshet lägger man omgående ner resurser på för att 
bryta detta mönster. Man kan se detta som en hjälp till utveckling. Ett sätt att genom nya 
intryck, genom till exempel coaching, ge klienten en ny bild av sig själv genom ackommodation 
(Piaget, 1976). Genom nya kunskaper formas en ny anpassningsförmåga. Likaså kan nya 
erfarenheter göra att en individs personliga handlingshorisonter kan förändras och därmed kan 
nya möjligheter uppenbara sig (Hodkinson, 2008). Samtidigt innebär även detta förfarande 
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risker om man ska utgå från Piagets syn på människans kunskapsprocess (Piaget, 1976). Att 
vissa individer grupperas som i behov av speciella insatser riskerar inte bara forma den syn de 
som arbetar på Arbetsförmedlingen har på dem utan med detta också i förlängningen synen 
dessa individer har på sig själva. 

5.2.2 Stöd i samverkan 

Ett flertal respondenter underströk tydligt att god samverkan mellan olika instanser är angelägen 
när det gäller att stödja en klient. Man har direkta eller indirekta kontakter mellan olika instanser 
men även med till exempel psykolog och läkare som man hjälper klienten att komma vidare till. 
I vissa fall krävs även att verksamheterna samverkar med arbetsgivare eller andra parter som 
klienter upplever som svåra att kommunicera med. Samverkan prioriteras därför högt i flera av 
de undersökta verksamheterna då det gäller att möta klienters behov. Även om inte samtliga 
aktörer hade klienter med psykisk ohälsa eller funktionshinder så är det vid arbetslöshet ändå 
svårt att undvika att flera olika myndigheter eller andra aktörer har en och samma klient och då 
är det en fördel om dessa kan samverka. Samarbetet mellan olika parter kan ses som något man 
erbjuder klienten för att hen ska kunna komma vidare mot en mer positiv framtid på ett effektivt 
sätt. Socialstyrelsen (2004) har utvärderat Case Management, ett personligt ombud för psykiskt 
funktionshindrade. Man menar i det komplexa samhälle vi har i dag behöver vissa klienter hjälp 
att hålla samman de stödinsatser som finns med service, stöd och vård. Ofta är flera olika 
myndigheter och andra instanser inblandade. Försöken med personligt ombud har visat sig ge en 
mängd positiva effekter i klienternas psykosociala funktion beträffande daglig sysselsättning, 
upplevd livskvalitet och sociala relationer. Inom Case Management kan det finnas många olika 
funktioner men det främsta gemensamma målet är att undvika sjukskrivning och näst efter det 
att förbättra klienternas livskvalitet och psykosociala funktion (Socialstyrelsen, 2004). Om man 
ska gå efter respondenternas utsago i vår studie verkar behovet av detta slags stöd vara stort 
även bland de utan psykiska funktionshinder. 

5.3 Finns det i undersökta verksamheter `typiska´ aktiviteter 
för studie- och yrkesvägledares arbetsfält? 

Studien visar att det finns en hel del aktiviteter inom undersökta verksamheter som också 
studie- och yrkesvägledare arbetar med och har kompetens inom. Analysen av resultatet i 
anknytning till forskningsfråga tre behandlas under tre rubriker; Det professionella samtalet, 
Samtalsmodeller samt Kompetens i vägledning. 

5.3.1 Det professionella samtalet 

I samtliga verksamheter arbetar man med samtalet som verktyg. I det professionella samtalet 
försöker man att verkligen förstå vad den andra säger. Det är dock lätt att det uppstår 
missförstånd och det är kan då vara svårt att tillgodose den sökandes behov. Situationen formar 
samtalet som påverkas av både inre och yttre faktorer. Ett samtal är en interaktiv process som är 
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mycket komplex. Det är därför av största vikt att den sökande kan och upplever att den kan göra 
sin röst hörd. Hur man väljer att utforma samtalet beror på den sökandes projekt, individens 
unika problemställningar. Utifrån detta anpassar sig vägledaren för att på bästa sätt bistå med 
det stöd individen behöver (Lindh, 1997). Om man ska utgå från klienternas behov och utforma 
vägledningen och stödet därefter enligt Lindh är det svårt att utgå från analysverktyg alldeles i 
början av mötet med den nya klienten. Av de aktörer som använder sig av verktyg för att 
kartlägga sina klienters behov finns både de som använder detta som endast ett hjälpmedel i 
samtalet och de som använder det för att avgöra vilken hjälp klienten ska få. Vissa aktörer 
använder analysverktyget tidigt i mötet med klienten till att visa vägen till fortsatt aktivitet och 
först efter detta kan vägledande samtal bli aktuellt. Vägledningen kommer alltså långt fram i 
processen, eventuellt i en inhyrd aktivitet, vilket kan tolkas som att det vägledande samtalet inte 
prioriteras i första hand. De flesta av aktörerna understryker dock att verktyget endast ska 
användas som ett stöd i arbetet och att inga beslut tas utifrån detta. Vi tolkar detta som om man 
därför ser samtalet som mer betydelsefullt i det stödjande arbetet. Som en jämförelse till studie- 
och yrkesvägledarens arbetssätt skulle man där använda samtalet i inledande fas och därefter ett 
verktyg som hjälp till fortsatt vägledning. Som studie- och yrkesvägledare arbetar man alltså 
med samtalet som främsta redskap och andra verktyg som en sekundär hjälp. Vi kan här se en 
likhet med hur majoriteten av aktörerna arbetar. 

5.3.2 Samtalsmodeller 

Flera av respondenterna nämner MI som enda samtalsmetod de använder sig av. De av 
respondenterna som säger sig göra det menar dock att de bara använder sig av delar av MI. 
Vilka delar detta gäller gav tyvärr inte studien svar på. MI är en klientcentrerad metod vilket gör 
att vi förutsätter att respondenterna som sa sig använda metoden är medvetna om att för att 
kunna skapa förändring är det av avgörande betydelse att viljan till förändring är förankrad i 
klientens egna upplevelser, tankar, förståelse, prioriteringar och val. Hjälparen och klienten har 
hela tiden jämlika roller, hjäparen är således inte experten. Detta är också utgångspunkten i 
många av studie- och yrkesvägledarens samtalsmetoder och när det gäller att göra väl 
underbyggda val. Lindh (1997) poängterar att studie- och yrkesvägledarsamtalet är en 
interaktionsprocess mellan två människor och alltid måste ha sin utgångspunkt i en individs 
unika problemställningar. Hägg och Kuoppa (2007) lägger i sin modell vikt vid att de mål som 
ställs upp ska vara frivilliga från klientens sida och uppmuntrar till kreativitet och egna förslag 
från klienten. Klienten måste också få möjlighet att rätta vägledaren när denne återger klientens 
berättelse eftersom det alltid måste vara endast klientens liv och problem som står i fokus. Även 
när man arbetar lösningsfokuserat är det klientens målbild som står i centrum. Samtalsledaren 
uppmanas att låta sig ledas in i berättarens värld. Den som äger problemet är också den som 
enligt det lösningsfokuserade synsättet äger lösningen på detta (Berg & De Jong, 2011). Utifrån 
aktörernas redogörelser kan man se att de samtalsmetoder och teorier som studie- och 
yrkesvägledare arbetar utifrån är gångbara i aktörernas verksamhet med klienterna. Även om de 
i dag väljer att ha MI som grund finns det starka samband mellan MI och andra metoder som 
gör att dessa skulle vara kompatibla och bredda varandra. Elektisk vägledningsmodell (Lindh, 
1997) innebär just detta, att man utav erfarenhet väljer ut och sätter samman de mest passande 
delarna från flera olika vägledningsmodeller och av dessa formas nya modeller. Ett samtal 
utformas ifrån individens perspektiv i fem steg och det krävs en god relation i samtalet. 
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Blivande studie- och yrkesvägledare i Sverige utbildas inom denna modell som vi då kan se 
passar bra in i de undersökta verksamheterna. 

5.3.3 Kompetens i vägledning 

Flera av verksamheterna, det privata coachingföretaget, Socialpsykiatriska teamet, 
Trygghetsstiftelsen samt även Jobbtorg i viss mån, arbetar enligt utsago mycket med att 
förändra skadliga eller på annat sätt negativa tankesätt hos sina klienter. Man försöker skapa 
positiv förändring hos individen genom att försöka se dennes möjligheter och resurser istället 
för problem. Detta kallas ofta empowerment (Berg & De Jong, 2011). Att förändra tankesätt 
genom empowerment är en grundläggande byggsten inom ett flertal karriärvalsteorier och 
samtalsmodeller studie- och yrkesvägledare arbetar utifrån. Här finns alltså stora likheter mellan 
studie- och yrkesvägledares arbetssätt och det arbetssätt vi funnit i ovan nämnda verksamheter. 

Många av de undersökta verksamheternas klienter står inför så kallade brytpunkter i sina liv. De 
har förlorat sin anställning eller har i vissa fall aldrig haft någon. Gemensamt för dem alla är 
dock att de behöver söka nya vägar i livet för att nå självförsörjning. Enligt Hodkinson (2008) 
varvas dessa brytpunkter med perioder av rutin men båda är lika viktiga när det gäller att forma 
en individs identitet. Vi utvecklas av alla nya erfarenheter, goda såväl som dåliga. Att stödja 
individer vid dessa situationer är en utmaning och kräver stor kompetens och kunskap. Ingen av 
respondenterna nämner att de saknar kompetenser i vägledning, vi får alltså utgå ifrån att de 
anser sig ha tillfredställande kunskaper i vägledning. Ofta verkar man i verksamheterna dock  
förlita sig på att de anställda besitter rätt kunnande genom att ha en speciell examen eller genom 
att vara rätt typ av person på rätt plats. Det kan till viss del stämma att det kan räcka med att 
man har rätt personlighet för att vägleda eftersom en viktig del i ett fruktbart samtal är att det 
finns en relation mellan samtalsledare och klient som bygger på förtroende. Detta kan man som 
samtalsledare uppnå genom att vara ödmjuk och inlyssnande. Men om man sedan vill ta 
personen vidare i sin utveckling krävs kunskaper i olika samtalsmetoder, allt för att man ska 
kunna välja den som passar bäst i det unika samtal man sitter i. Respondenterna har angett 
socionomexamen som en vanlig merit och vi utgår då ifrån att man som utbildad socionom  
besitter kunskaper i vägledning. Flera av respondenterna har däremot angett att ingen speciell 
examen krävs för att arbeta som till exempel arbetsförmedlare eller coach. Detta gör att vi ställer 
oss frågande till vad man anser att kunskap om vägledning är och hur många av dessa som har 
kunskaper som kan resultera i fruktsam vägledning. Vi kan inte genom intervjuresultatet se 
vilka kvalifikationer i vägledning som faktiskt finns i de undersökta verksamheterna. Utifrån 
vad respondenterna redogjort för angående vad som krävs så kan vi dock dra slutsatsen att 
studie- och yrkesvägledarna besitter rätt kompetenser. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel indelas i rubrikerna Resultat, Metod och Framtida forskning. Här redovisas de 
slutsatser som dragits utifrån studiens resultat och analys. Vidare beskrivs för- och nackdelar 
med vald undersökningsmetod och val av respondenter samt vad vi anser kunde ha gjorts 
annorlunda. Slutligen följer våra tankar och idéer om vad framtida forskning i anknytning till 
vår studie skulle kunna inriktas på.  

En stor del av samhällets unga behöver hjälp att ta sig ur arbetslöshet. Många gånger har dessa 
människor aldrig tidigare haft ett jobb vilket ytterligare försämrar möjligheterna att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Till detta läggs sedan alla de instanser och insatser som klienten måste 
försöka navigera mellan. För många är detta ännu något man behöver ha hjälp med, allra helst 
någon som kan fungera som spindeln i nätet och hjälpa till att hålla kontakten med övriga 
aktörer. Det är dock inte bara de unga som hamnar i arbetslöshet, det gäller även högutbildade 
personer med lång och gedigen arbetslivserfarenhet. 

För många klienter är vägen till den hjälp just hen behöver krokig. Denna väg börjar med att 
besöka någon av aktörerna för att få stöd. Väl på plats utvärderas man för att konstatera vilken 
form av stöd som ska sättas in. Därefter blir man hänvisad vidare till nästa instans som på ett 
mer konkret och preciserat sätt hjälper klienten. För en människa som mår psykiskt dåligt kan 
det upplevas som oerhört jobbigt att ens uppsöka hjälp. Att därtill också förväntas öppna sig för 
tjänsteman efter tjänsteman innebär ytterligare påfrestningar. Och även om man får stöd på flera 
olika plan innebär det också en hel del skyldigheter för individen. Ur den synvinkeln är det inget 
ultimat bemötande av klienten. För att se det ut ett annat perspektiv är det ofta svårt att 
tillhandahålla rätt kompetens på alla områden inom en och samma instans. Då är det naturligtvis 
bra att klienten får hjälp med hänvisning till de som är mest kunniga inom just det område där  
stöd behövs. Detta är en svår balansgång och gott samarbete mellan olika insatser är av stor vikt 
för att klienten ska känna sig trygg. 

Denna studie ger tydliga indikationer på är att det finns ett starkt samband mellan psykisk 
ohälsa och arbetslöshet. Förhållandet däremellan är oklart, det är många gånger svårt att veta 
vad som utlöser vad. Man kan må psykiskt dåligt på grund av arbetslöshet och man kan bli 
arbetslös på grund av psykisk ohälsa. Människan är en komplicerad varelse som bygger sina 
upplevelser och sitt beteende på en mängd faktorer, däribland tidigare erfarenheter, yttre 
påverkan och individuella förutsättningar. Detta gör också hjälparbetet till en mycket komplex 
process. Det går sällan att ”fixa till” en enda del eller lösa ett enstaka problem, man måste oftast 
gå betydligt djupare för att hitta orsaker och samband mellan en mängd sådana. Det personliga 
lidandet är stort för dessa grupper av människor och därför bör alla resurser i samhället som 
finns för att ge stöd på bästa sätt tas tillvara. Samhällsekonomiskt sett är både psykisk ohälsa 
och arbetslöshet mycket kostsamt och den kompetens som finns på området bör utnyttjas så 
optimalt som möjligt. 

Aktörerna försöker tillmötesgå klienternas behov men när det inte går har man kontakter med 
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andra instanser dit man kan hänvisa. Ingen av de undersökta verksamheterna har visat sig 
isolerad från andra instanser och samarbetet verkar enligt respondenterna vara gott. Man strävar 
genom samverkan efter att möta behovet av samordning. En respondent vittnar om den 
frustration som skapas av att själv inte ha medel att själva sätta in den insats som en klient 
behöver utan istället behöva lämna detta till någon annan part att bestämma. Vi förstår det som 
att man vill skona klienten från onödig väntan men även från att behöva gå igenom känsliga 
uppgifter om sig själv ännu en gång med ytterligare en person.  

I media ekar höga röster om klienternas behov, kostnader för samhället på grund av hög 
arbetslöshet och psykisk ohälsa rapporteras flitigt. Aktörernas insatser, välvilja och arbete 
däremot sker ofta i det tysta. Vi har genom denna studie lärt oss en hel del om vad som sker 
bakom ridåerna i dessa verksamheter. Vi har sett att aktörerna arbetar med att försöka förbättra 
situationen för klienterna genom förändringsarbeten, ett arbete som i förlängningen kan leda till 
minskat individuellt lidande och sänkta kostnader för staten. Naturligtvis finns här fortfarande 
en hel del brister men strävan fortsätter. 

6.1 Resultat 

Det finns ett tydligt samband mellan resultaten i forskningsfråga 1. Vad behöver de olika 
klienterna för stöd i att skapa en positiv framtid? och forskningsfråga 2. På vilka sätt bistår 
aktörerna sina klienter i att skapa en positiv framtid? Aktörerna arbetar efter bästa förmåga med 
att försöka tillgodose klienternas behov. Valet att intervjua just aktörerna innebär att dessa har 
berättat om sin syn på vilka behov som finns hos klienterna samt hur de i sina verksamheter 
arbetar med att bistå med hjälp. Därför blir det naturligt att de i första hand talar om de behov 
just de ser finns och arbetar med att tillgodose. Hade vi istället, eller dessutom, intervjuat 
verksamheternas klienter hade kanske en helt annan bild av vilka behov av stöd som finns 
framkommit. 

6.1.1 Vad behöver de olika aktörernas klienter för stöd i att skapa en positiv framtid? 

Vi har läst om Case Management genom personliga ombud och detta kan vi se skulle kunna  
vara en bra lösning för flera klientgrupper. Dock skulle denna form av stöd utgöra ytterligare en 
utgift för aktörerna då dessa måste väga in ekonomiska vinster med detta i jämförelse med 
kostnader. Det blir då en svår ekvation på så sätt att även om det skulle kunna innebära stora 
vinster för samhället skulle ekonomiska förluster samtidigt belasta aktören. 

Det finns en grupp arbetslösa som Arbetsförmedlingen redan vid inskrivning kan se riskerar att 
hamna i långtidsarbetslöshet. Denna grupp är i stort behov av att ändra invanda tanke- och 
handlingsmönster för att öka sina chanser att komma in på arbetsmarknaden. Stöd i att ändra sitt 
sätt att tänka är här dock bara ett behov av två. Det andra behovet är att hitta ett ledigt jobb. I 
stora delar av landet finns inte tillräckligt med arbete till alla och framför allt inte passande 
arbete till alla. Vad händer då om dessa personer ändå inte får jobb? Naturligtvis är personlig 
utveckling bra men vi har genom vår studie sett att arbetslöshet kan leda till psykisk ohälsa och i 
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dessa fall undrar vi hur långt det räcker med förnyad självinsikt och förändrade 
beteendemönster. 

Gruppen av klienter med psykisk ohälsa är stor och individerna inom denna grupp är också de 
som ofta slussas mellan olika insatser och myndigheter. De behöver än mer stöd att navigera 
mellan dessa än friska personer och då ska de dessutom samtidigt försöka bli friska. Även i 
denna grupp är en grundläggande åtgärd att försöka ändra sitt invanda beteendemönster och 
också då krävs kompetenser och resurser av alla de olika aktörer de kommer i kontakt med. Det 
blir ett dilemma att dessa såbara människor, individer med ett mycket stort behov av trygghet 
för att överhuvudtaget fungera och dessutom ofta med sociala problem, måste komma i kontakt 
med så många personer för att få olika expertis från varje insats. Vad ska man ge avkall på? 
Expertisen eller tryggheten? 

Vi har alltså genom vår studie insett att människan är enormt komplex i sitt beteende och att 
mängder av olika faktorer påverkar hur en individ tänker och handlar. Därför förstår vi att dessa 
personer i behov av hjälp av olika natur ofta besitter en djupare problematik som man inte löser 
genom en enda insats. Det krävs goda kunskaper i utvecklings- och förändringsprocesser för att 
kunna ge dessa människor stöd och behovet av välutbildade och ödmjuka hjälpare är stort. Att 
dessa sårbara personer måste genomgå flera olika insatser hos olika aktörer är oundvikligt om 
man vill ha bästa möjliga kompetens inom varje område. Ett slags lösning verkar vara tidigare 
nämnda personliga ombud, alltså en personlig navigatör, ett personligt stöd som hjälper klienten 
i detta. Tyvärr prioriteras detta inte i alla kommuner. 

6.1.2 På vilka sätt bistår aktörerna sina klienter i att skapa en positiv framtid? 

De flesta respondenterna redogjorde mer utförligt för de verktyg de använder för att kartlägga 
och analysera kundens behov än för vilka samtalsmetoder man använder. Trots att samtalet av 
samtliga ses som centralt i arbetet med att skapa en positiv framtid för klienterna får vi intrycket 
att man saknar kunskaper i samtalsmetoder och det professionella samtalet. Vi tänker då att man 
arbetar utan vetenskaplig grund och vi ställer oss frågande till varför man gör det när samtalet 
ändå upplevs som så viktigt. Är det så att man inte vet att riklig kunskap inom området finns 
eller är man ovetande om att det finns ett brett fält av metoder och teorier att tillgå? Studiens 
resultat pekar på att svaret är en kombination av både ock.  

De som på utförligaste sätt kunde beskriva hur man fungerar som ett stöd i att lyfta en individ 
genom exempelvis empowerment eller för att en någon ska hitta sina styrkor var coacherna. 
Detta hör förmodligen ihop med att coacherna arbetar i en verksamhet där klienten hamnar först 
efter andra instanser sagt sitt om vilka inhyrda aktiviteter just denna klient behöver. Coacherna 
beskriver alltså i intervjuerna mera precist sina specifika arbetsmetoder medan de andra 
respondenterna framför allt berättar om sin verksamhets arbete ur ett helhetsperspektiv. Därför 
blir de sistnämnda intervjuerna naturligtvis inte lika djuplodande som de med coacherna vad 
gäller arbetet på detaljnivå. 

När det gäller teoretisk tyngd i verksamheternas arbetssätt är nästa fråga vi ställer oss på vilka 
grunder man behandlar och leder grupper. Även detta är mycket komplext angående inte bara 
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gruppdynamik utan också hur man lyfter fram individen i gruppen på bästa sätt. Detta har 
studien inte gett svar på vilket till största del beror på att frågor kring detta saknades i 
intervjuguiden. Samtidigt pratade ingen av respondenterna om detta trots att vi frågade specifikt 
efter metoder i verksamheterna. 

Det vi kunnat se är trots allt både intresse och vilja från respondenternas sida att hjälpa sina 
klienter efter bästa förmåga. De verkar samtliga ha goda intentioner att ge det stöd som de kan 
se finns behov av. Det bemötande vi fick av dem visar också på ödmjukhet och välvilja till 
andra människor. Mycket av respondenternas arbete består i att utvärdera vilket stöd klienterna 
behöver samt att samordna olika insatser och i denna samverkan används ofta flerpartssamtal 
och/eller avstämningsmöten. Genom motivation vill man leda sina klienter mot bättre självinsikt 
och medvetenhet om möjligheter, vilket oftast görs genom individuella samtal men ibland också 
i grupp. Man hjälper också klienterna med att formulera och utforska personliga mål samt med 
att utforma ansökningar och andra dokument. 

6.1.3 Finns det i undersökta verksamheter `typiska´ aktiviteter för studie- och 
yrkesvägledares arbetsfält? 

En stor del av aktiviteterna hos de olika aktörerna kräver just de kompetenser som studie- och 
yrkesvägledare besitter och vi ställer oss frågande till varför man då inte i större utsträckning 
utnyttjar denna kunskap när den faktiskt finns att tillgå. Handlar det om okunskap om vad 
studie- och yrkesvägledare kan och gör eller anser man att andra kompetenser är viktigare? Det 
vi ställer oss mest frågande till är att Arbetsförmedlingen, som arbetar med att hjälpa klienter ur 
arbetslöshet, inte nämner studie- och yrkesvägledare som en befintlig eller önskvärd resurs i 
verksamheten.  

Vi har genom studien också kunnat se tydliga samband mellan studie- och yrkesvägledares 
kompetens och de behov klienterna har av vägledning på olika sätt. Studie- och yrkesvägledaren 
besitter expertkunskaper inom vägledning och pedagogik som stämmer väl överens med de 
behov som klienterna har när de strävar mot en mer positiv framtid. Vi kan därmed se att studie- 
och yrkesvägledare är väl rustade att bistå klienter inom alla insatser där man vill hjälpa klienter 
att nå bättre självinsikt, formulera och uppnå personliga mål samt göra väl grundade val. Allt 
detta faller inom ramen för karriärvägledning vilket studie- och yrkesvägledare är specialister 
på. 

6.2 Metod 

Men kvalitativ metod ville vi nå en djupare förståelse för de valda aktörernas verksamhet än den 
bild vi tidigare förvärvat på olika sätt. Detta mål anser vi uppnådes. Vi ville också känna oss fria 
att i intervjuerna låta respondenterna forma samtalet. Detta fick de, dock inom vissa ramar då vi 
samtidigt var angelägna om att intervjuerna inte skulle tappa fokus. Vi kan inte se att ett annat  
val av metod bättre hade tjänat vårt syfte, den kvalitativa metoden gav oss möjlighet inte bara 
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att få svar på frågor utan också att säkerställa att vi fick ett material att analysera.  

Valda respondenter tillhör yrkesgrupper som översköljs av mail och information, de har knappt 
om tid utanför gängse arbetsuppgifter. Om vi då istället valt att göra en kvantitativ enkätstudie 
skulle detta kunnat innebära en risk att enkäten hade drunknat i detta flöde med resultatet att vi 
fått otillräcklig respons. Medvetet utformade vi därför också intervjuguiden så kort som möjligt, 
detta för att komma åt kärnan i våra funderingar så kort och koncist som vi kunde samt för att få 
möjlighet att intervjua så många som möjligt inom en begränsad tidsram. Naturligtvis kan vi 
inte gå i god för att våra respondenter ger en bild av sina verksamheter som stämmer överens 
med andra av samma slag i landet vilket är nackdelen med en kvalitativ studie. En kvantitativ 
studie hade kanske kunnat ge oss en mer övergripande bild över hur det ser ut inom 
verksamheterna i stort men det hade av flera redan angivna anledningar inte varit att föredra för 
denna studies syfte.  

Vi ville finna respondenter som arbetade med att stödja människor i att skapa en ljusare framtid. 
Valet gjordes att intervjua både handläggare och verksamhetschefer för att öka chanserna till att 
hitta respondenter som ansåg sig ha tid att ställa upp på intervju. Eftersom så pass många 
enhetschefer ställde upp på intervju valde vi även att intervjua coacher som arbetar mer direkt 
med klienterna. Det fanns tankar på att även intervjua fler av de som sitter närmare klienten, 
exempelvis arbetsförmedlare och socialsekreterare, men tyvärr räckte inte den tid som fanns till 
förfogande till för detta. Hade vi hunnit det hade kanske bilden av hur man arbetar i mötet med 
klienten inom dessa verksamheter blivit en annan. När det gäller klienternas behov hade det 
varit mycket intressant att få deras perspektiv också. Anser de sig ha samma behov av stöd som 
respondenterna nu angav eller har de en annan bild av sin situation? Som alltid i ett sånt här 
arbete begränsas man till stor del av knappa tidsresurser. Därför valde vi att inrikta oss på det 
perspektiv vi ansåg vara mest intressant, nämligen hur de som arbetar i verksamheterna ser på 
behov hos klienterna och hur man på bästa sätt enligt dem kan tillfredsställa dessa. I efterhand 
upplever vi detta som ett bra val för just denna studie. 

Som tidigare nämnts utformade vi en så komprimerad intervjuguide som möjligt. Dels för att 
säkerställa att  respondenterna skulle anse sig ha tid att ställa upp för intervju, dels för att 
försöka möjliggöra fördjupning i vissa frågeställningar om så krävdes. Samtidigt ville vi försöka 
undvika för stora utsvävningar för att vara säkra på att vi kunde få svar på våra 
forskningsfrågor. Detta lyckades vi relativt bra med. Det vi saknar är en ännu mer fördjupad 
kunskap om huruvida det finns, och i så fall vilka, metoder och teorier som ligger till grund för 
verksamheten hos aktörerna. Med facit i hand ser vi att vi kunde lagt till fler frågor kring detta i 
intervjuguiden. 

Intervjuerna spelades in med diktafon vilket respondenterna informerades om. Ingen av dem 
opponerade sig eller ifrågasatte detta vilket gör att vi inte tror att de på något sätt hämmades av 
detta. 
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6.3 Framtid 

6.3.1 Klienternas behov av hjälp 

Studier ur de här verksamheternas klienters perspektiv är något som vi gärna skulle se i 
framtiden. Vad anser de sig behöva stöd med? Vilka problem möter de i de här verksamheterna 
och vad anser de sig få hjälp med där? Och hur skiljer sig ett sådant resultat med det denna 
studie utmynnade i? Här vore både kvalitativa och kvantitativa studier, eller allra helst en 
kombination av dessa, av intresse. En kvalitativ studie i form av intervjuer skulle innebära att 
man skulle ha möjlighet att åstadkomma det förtroende som vi tror behövs i studier av det här 
slaget för att få en så äkta upplevelse som möjligt av situationen. Enbart en kvantitativ metod 
hade inneburit att man kunnat nå ett större urval och därmed gett en bredare bild av hur 
verksamheterna upplevs ur ett klientperspektiv, dock till bekostnad av att man har inte samma 
kontroll över hur äkta och innerliga svaren blir. 

6.3.2 Analysverktyg 

Det hade också varit av mycket stort intresse att veta hur de olika aktörernas verktyg utformats. 
Dessa är ju faktiskt i vissa fall avgörande för vilken hjälp man får som klient. Vilka teorier och 
metoder, kanske ideologiska idéer, ligger till grund för dessa analytiska verktyg? Vilka 
värderingar och etiska ställningstaganden finns med i beräkningen när man utformar dessa 
verktyg? För att kunna göra detta måste man få möjlighet att komma in på djupet i 
verksamheterna och få tillgång till både arbetsmaterial och upphovsmän till detta vilket kan vara 
tidskrävande och svårt. Kanske skulle en litteraturstudie i kombination med kvalitativa 
intervjuer ge bästa resultat för en sådan studie. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Detta brev är en förfrågan om intervju för vårt examensarbete. Vi är två studenter på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. Vi är intresserade av att undersöka hur 

olika verksamheter arbetar med att hjälpa sina klienter att skapa en positiv framtid. Vi vänder 

oss till dig i din yrkesroll och vår förhoppning är nu att du vill låta oss intervjua dig. Då din tid 

är dyrbar har vi för avsikt att begränsa intervjun till 30 minuter. 

Som deltagare i studien garanteras du, din arbetsplats och den kommun du arbetar i anonymitet. 

Den information som framkommer vid intervjun kommer därför inte att kunna kopplas till dig 

och du kommer inte att kunna identifieras. Du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande. 

Efter att uppsatsen godkänts kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

Vi hoppas du har möjlighet att bli intervjuad någon gång under vecka 14-17 och kommer att 

kontakta dig vidare om detta. Då du besitter den kompetens och den erfarenhet vi eftersöker 

hoppas vi du har möjlighet att ta dig tid denna korta stund. Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Ann Gullin   Karin Höglin 

Mail-adress    Mail-adress 

Mobilnummer   Mobilnummer 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för bakgrund? 

 Vilken bakgrund är vanlig hos de av era anställda som arbetar med klienter? 

 Kan du i korta drag beskriva vilken hjälp era klienter behöver när de kommer till er? 

 Vilka slags större valsituationer ställs era klienter inför? 

 Hur ser ni att en klient behöver utveckla sitt liv? 

 Om de inte uttrycker det själva, hur ser ni det då?  

 Vad behöver de hjälp och stöd med vid dessa situationer? 

 På vilka sätt hjälper ni klienterna då? Hur gör ni rent konkret? 

 Använder ni några särskilda hjälpmedel för att hjälpa klienten? Exempelvis 
analysverktyg, modeller eller andra verktyg? 

 Handleder ni era klienter individuellt eller i grupp? 

 Arbetar ni utifrån något särskilt arbetssätt, modell eller liknande? 

 Efterfrågar klienterna någon hjälp ni inte kan erbjuda? 

 Vad är det som gör att ni inte kan erbjuda den hjälpen? 

 Vad skulle behöva förändras för att ni skulle kunna erbjuda detta? 

 Hur gör ni när ni hamnar i ett läge där ni inte kan hjälpa klienten? 

 Det här var de frågor jag hade, är det något du vill tillägga
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