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Förord 
Detta	projekt	har	finansierats	av	Utbildnings-	och	arbetsmarknadsnämnden	i	Sollentuna	kom-
mun.	 Projektet	 initierades	 av	 dåvarande	 Förvaltningschef	 Annette	 Hedlin.	 Projektet	 har	 ge-
nomförts	 i	nära	samarbete	med	Marie	Eklund,	verksamhetschef	för	Vuxenutbildning	och	ar-
betsmarknadsfrågor	och	med	ett	särskilt	verksamhetsansvar	för	Möjligheternas	kontor	samt	
med	de	handläggare	som	arbetat	på	kontoret	 under	 dess	uppbyggnadsperiod.	Projektet	har	
genomförts	med	en	ambition	att	bidra	till	utveckling	av	kunskap	och	förståelse	för	handläg-
garnas	 och	 deltagarnas	 perspektiv	 samt	 att	 identifiera	 potentialer	 för	 utveckling	 av	 verk-
samheten.	Projektet	är	inte	ett	utvärderingsprojekt	där	verksamheten	värderas	i	kvantitativa	
termer	utan	har	snarare	karaktären	av	ett	kvalitativt	 forsknings-	och	utvecklingsprojekt	där	
en	kvalitativ	förståelse	kan	antas	bidra	till	 fortsatt	utveckling.	Med	denna	rapport	hoppas	vi	
ge	inspiration	till	fortsatt	verksamhetsutveckling.	

Vi	 hoppas	 att	 rapporten	 ska	 ge	 inspiration	 till	 kommunens	 beslutsfattare	 grundad	 på	 en	
förståelse	för	den	komplexitet	som	finns	i	verksamheten	och	i	deltagarnas	skilda	bakgrunder,	
erfarenheter	och	behov.	

Vi	vill	rikta	ett	stort	tack	till….	

• De	deltagare	som	berättat	om	sina	erfarenheter	av	mötet	med	Möjligheternas	kontor	
och	coacherna.	

• Chefen	och	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	som	bidragit	med	sina	
erfarenheter	och	synpunkter	på	sitt	arbete	och	sin	verksamhet,		

• Handläggarna	på	Socialkontoret	och	Arbetsförmedlingen	för	att	vi	har	fått	möjlighet	
att	observera	deras	diskussioner	om	verksamhetens	innehåll	med	handläggarna,	samt	

• Utbildnings-	och	arbetsmarknadsnämnden	och	f.d.	Förvaltningschefen	i	Sollentuna	
kommun	för	att	de	initierat	och	finansierat	projektet.	

Stockholm	2014-08-07	

Författarna  
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Sammanfattning 
Detta	är	en	slutrapport	från	projektet	–	Möjligheternas	kontor	–	ett	sätt	att	bryta	utanförska-
pet	i	Sollentuna	kommun?!	Syftet	med	föreliggande	forskningsprojekt	är	dels	att	skapa	förstå-
else	för	i	vad	mån	och	på	vilket	sätt	Möjligheternas	kontor	bidrar	till	att	samordna	insatser	för	
och	därmed	skapa	förutsättningar	för	individer	att	bryta	sitt	utanförskap,	dels	att	identifiera	
de	 möjligheter	 och	 hinder	 för	 samordning	 som	 finns	 och	 som	 kan	 utgöra	 potentialer	 för	
utveckling	av	verksamheten.	Närmare	bestämt	avses	följande	frågor	besvaras:	

• Hur	organiseras	arbetet	vid	Möjligheternas	kontor	och	vilka	dilemman	kan	identifieras	
i	och	genom	denna	organisering?	

• Vilken	 kompetens	 krävs	 för	 att	 samordna	 och	 utveckla	 verksamheten	 och	 i	 vad	 mån	
utvecklas	denna	kompetens?	

• Vilka	 förutsättningar	 för	 individers	 lärande	 och	 utveckling	 skapas	 genom	 coachning	
och	andra	insatser?	

• I	vad	mån	och	på	vilket	sätt	bidrar	insatserna	till	att	bryta	individers	utanförskap?	

Projektet	har	inte	haft	som	syfte	att	utvärdera	verksamheten	utan	att	tillsammans	med	hand-
läggare	 vid	 Möjligheternas	 kontor	 identifiera	 möjligheter	 och	 hinder	 för	 att	 utveckla	 verk-
samheten	 och	 skapa	 förståelse	 för	 deltagarnas	 perspektiv	 på	 de	 insatser	 som	 genomförts.	
Projektet	 har	 därför	 genomförts	 med	 en	 interaktiv	 forskningsansats	 som	 syftar	 till	 att	 både	
skapa	 förutsättningar	 för	 forskning	 och	 praktikutveckling	 genom	 att	 forskare	 och	 handläg-
gare	arbetar	tillsammans	med	att	identifiera	dilemman.	

Projektet	har	genomförts	genom	tre	delstudier,	reflektioner	med	handläggarna	på	Möjlighe-
ternas	 kontor,	 observation	 av	 samordningsmöten	 mellan	 Möjligheternas	 kontor	 och	 Social-
kontoret	 å	 ena	 sidan	 och	 Arbetsförmedlingen	 å	 den	 andra	 samt	 genom	 intervjuer	 med	 åtta	
deltagare	som	genomgått	insatser.	

Projektets	resultat	visar	att:	

• Möjligheternas	 kontors	 organisering	 av	 en	 öppet	 hus-	 verksamhet,	 där	 handläggare	
möter	potentiella	deltagare,	bedömer	deras	behov	av	stöd,	beviljar	stöd	och	följer	upp	
stödinsatserna	upplevs	fungera	bra	utifrån	ett	deltagar-	och	handläggarperspektiv.		

• Handläggarnas	 arbete	 med	 upphandling	 och	 samarbete	 med	 coacher	 har	 utvecklats	
under	året,	där	alltfler	coacher	upphandlats.		

• Handläggarna	 har	 tagit	 initiativ	 till	 att	 samordna	 insatserna	 med	 andra	 myndigheter	
som	Socialtjänst	och	Arbetsförmedling.			
	

De	dilemman	som	identifierats	utifrån	handläggarnas	beskrivningar	redovisas	övergripande	i	
figur	1.		
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Figur 1. En sammanfattning över organiseringen av Möjligheternas kontor och identifierade dilemman i och genom 

denna organisering. 

I	det	följande	beskrivs	dessa	dilemman	närmare:	
	

• Målgruppsdilemmat. Som	handlar	om	vilka	deltagare	som	ska	omfattas	av	 insatserna.	
Det	 är	 en	 pågående	 diskussion	 som	 också	 kommer	 till	 uttryck	 i	 samordningen	 med	
Arbetsförmedlingen	i	vilka	som	ska	rekommenderas	att	uppsöka	kontoret.	

• Matchningsdilemmat dvs.	relationen	mellan	deltagarnas	fria	val	av	coach	och	handläg-
garnas	kännedom	och	bedömning	av	vilken	coach	som	skulle	passa	bäst.		

• Frivillighetsdilemmat:	Verksamhetens	idé	bygger	på	frivillighet	men	deltagarna	upple-
ver	sig	ofta	tvingade	dit	av	Socialtjänst	eller	kommun.	 	Detta	dilemma	kommer	också	
till	uttryck	i	samordningen	med	Arbetsförmedlingen	och	Socialkontoret	som	båda	har	
ett	 myndighetsuppdrag	 som	 syftar	 till	 att	 kontrollera	 individers	 aktivitet.	 Handläg-
garna	upplever	en	risk	med	att	andra	myndigheter	använder	dem	som	verktyg	för	kon-
troll.	

• Kvalitetsdilemmat Detta	dilemma	uppstår	utifrån	att	handläggarna	upplever	stora	krav	
på	att	vara	kvalitetsgaranter	i	relation	till	deltagarna	och	ser	som	sitt	uppdrag	att	vara	
noggranna	i	uppföljning	av	coacherna,	samtidigt	som	antalet	coacher	ökat	dramatiskt	
vilket	 minskar	 möjligheterna	 att	 arbeta	 med	 kvalitet	 till	 förmån	 för	 kvantitet.	 Detta	
skapar	utmaningar	i	förhållande	till	bilden	av	att	vara	kvalitetsgarant.	

• Bonusdilemmat	 är	 ett	 dilemma	 skapat	 av	 att	 det	 finns	 ekonomiska	 incitament	 för	
coacherna	om	de	snabbt	får	ut	deltagare	vilket	innebär	en	risk	att	deltagare	med	behov	
av	enklare	insatser	får	prioriteras	före	de	med	mer	omfattande	behov.	

Socialkontoret 

Arbetsförmedlingen 
Coacher 

Deltagare 
Positivt/negativt lärande 

Självutveckling 
Självförsörjning? 

Möjligheternas kontor 
Matchningskompetens 
Bemötandekompetens 
Kvalitetsbedömnings-

kompetens 

Målgruppsdilemmat 
Matchningsdilemmat 
Frivillighetsdilemmat 

Kvalitetsdilemmat 
Bonusdilemmat 
Utvärderingsdilemmat 

Samordningsdilemmat 
Frivillighetsdilemmat 

Marknadsföringsdilemmat 
Målgruppsdilemmat 

Tidsdilemmat 
Frivillighetsdilemmat 
Målgruppsdilemmat 
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• Marknadsföringsdilemmat	speglar	risken	att	de	coacher	som	är	bäst	på	att	marknads-
föra	 sig	 får	 bäst	 rykte	 på	 marknaden	 och	 därmed	 väljs	 av	 deltagarna	 oberoende	 av	
förutsättningar,	behov	och	kompetens,	vilket	innebär	att	vissa	coacher	kan	få	ett	rykte	
om	att	vara	mer	framgångsrika	än	andra	som	kanske	är	mer	kompetenta.		

• Utvärderingsdilemmat. Handläggarna	 ger	 uttryck	 för	 att	 coacherna	 håller	 på	 att	
utveckla	en	professionell	image	som	gör	att	det	blir	allt	svårare	att	utvärdera.	Det	finns	
därmed	en	risk	att	de	ser	bra	ut	på	ytan	men	inte	utför	ett	bra	arbete	på	djupet.	

• Samordningsdilemmat handlar	 om	 hur	 insatserna	 för deltagarna	 samordnas	 mellan	
aktörer.	I	detta	sammanhang	diskuteras	att	verksamheten	borde	vara	ett	nav.	Samtidigt	
upplever	 handläggarna	 att	 övriga	 myndigheter	 snarare	 använder	 dem	 som	 en	 sluss	
dvs.	som	en	instans	som	slussar	deltagare	vidare,	vilket	gör	att	det	finns	olika	syn	på	
verksamhetens	centrala	funktion.	

• Tidsdilemmat handlar	 om	 hur	 former	 för	 samverkan	 med	 Arbetsförmedlingen	 kan	
främjas,	där	arbetsförmedlarna	upplever	en	så	pressad	arbetssituation	att	de	inte	kan	
finna	tid	för	samverkan,	medan	handläggarna	på	kontoret	upplever	att	bristen	på	sam-
verkan	gör	att	varje	ärende	tar	längre	tid.	

	
Resultatet	av	deltagarnas	berättelser	kan	sammanfattas	enligt	följande:	

• Möjligheternas	kontor	behövs	eftersom	Arbetsförmedlingen	har	spelat	ut	sin	roll,	

• Mötet	med	handläggarna	och	coacherna	är	det	som	utgör	kvaliteten	i	verksamheten.		

• Handläggarna	vid	Möjligheternas	kontor	är	viktiga	kvalitetsgaranter	och	ett	skydd	för	
den	enskilde	mot	oseriösa	coachningsföretag.		

• Coachningen	 måste	 anpassas	 till	 människors	 individuella	 behov.	 Det	 finns	 annars	 en	
risk	att	coacherna	trots	att	de	säger	sig	arbeta	olika	blir	alltmer	likriktade.	

• Flera	 av	 de	 deltagare	 som	 uppvisar	 ett	 positivt	 lärande	 utvecklar	 också	 synen	 på	 sig	
själva.	 De	 deltagare	 som	 upplever	 ett	 negativt	 lärande	 tappar	 självförtroende	 och	
självtillit.	 Slutligen	 finns	 en	 berättelse	 om	 en	 deltagare	 som	 initialt	 hamnar	 i	 ett	
negativt	 lärande	 men	 där	 byte	 av	 coach	 vänder	 till	 ett	 positivt	 lärande	 och	 två	
berättelser	om	deltagare	som	upplever	ett	positivt	lärande	men	ingen	självutveckling.	

• Utfallet	 av	 insatserna	 är	 praktik,	 utbildning	 och	 kontakt	 med	 arbetsgivare.	 Ingen	 av	
deltagarna	har	vid	intervjuerna	fått	arbete.			

Man	kan	utifrån	resultatet	ovan	fundera	över	i	vad	mån	och	på	vilket	sätt	insatserna	bidrar	till	
att	bryta	individers	utanförskap.		För	flera	deltagare	har	de	insatser	de	gått	igenom	lett	till	ett	
hopp	om	arbete,	ett	hopp	som	anses	viktigt	för	att	komma	vidare,	men	räcker	detta	till	arbe-
te?	Finns	det	en	risk	att	dessa	personer	hamnar	i	en	ny	åtgärdskarusell?	Deltagarnas	berättel-
ser	väcker	frågor	om	hur	organisering	av	ett	individuellt	utformat	stöd	kan	genomföras	så	att	
det	verkligen	blir	anpassat	till	individuella	behov	och	om	det	över	huvud	taget	är	möjligt.		
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För	verksamhetens	del	och	av	denna	rapport	att	döma	tycks	ovan	identifierade	dilemman	vara	
viktiga	 utmaningar	 med	 betydelse	 för	 deltagarnas	 lärande	 och	 utveckling.	 Att	 handläggarna	
på	Möjligheternas	kontor	har	byggt	upp	en	god	bemötandekompetens	och	en	god	matchnings-
kompetens	är	viktigt,	men	om	de	inte	förmår	upprätthålla	kvaliteten	i	verksamheten	och	ut-
värdera	coachernas	insatser,	finns	en	risk	att	insatserna	heller	inte	fungerar.	Därför	behöver	
frågan	om	kvalitet	ständigt	diskuteras	i	 förhållande	till	verksamhetens	storlek	och	till	 frågor	
om	kompetens	 för	att	 utveckla	kvaliteten	 i	verksamheten.	 I	detta	 ingår	också	samordningen	
med	andra	aktörer	liksom	resurser	och	kompetens	för	att	bedöma	coachernas	insatser.	
	
En	 fråga	som	 diskuterats	med	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	är	att	använda	delta-
garnas	berättelser	som	verktyg	för	reflektion	inte	bara	för	dem	själva	utan	också	för	arbets-
förmedlare,	coacher,	kommunpolitiker	och	socialtjänst.	Detta	är	en	viktig	åtgärd	för	att	skapa	
gemensam	förståelse	för	människors	förutsättningar	för	att	bryta	sitt	utanförskap	på	en	för-
änderlig	arbetsmarknad.	
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Inledning 
Detta	är	en	slutrapport	med	 de	 lärdomar	som	vi	har	dragit	 från	 forskningsprojektet	Möjlig-
heternas	kontor	–	Samordning	av	insatser	för	individer	som	lever	i	utanförskap	i	Sollentuna	
kommun.	Arbetslöshet	har	under	lång	tid	varit	en	angelägen	och	svårlöst	fråga	ur	flera	pers-
pektiv	 för	 dagens	 politiker,	 för	 offentlig	 förvaltning	 och	 för	 samhället	 i	 stort.	 Problemet	 är	
föremål	 för	 politisk	 och/eller	 ideologisk	 och	 ekonomisk	 debatt	 som	 avspeglar	 både	 likheter	
och	olikheter	i	idéer	och	tankar	om	hur	frågan	ska	hanteras.	I	samhället	finns	en	mängd	aktö-
rer	och	intressen	av	politisk	och	ekonomisk	art	som	visar	att	frågor	kring	sysselsättning	ge-
nomsyrar	 samhället	 i	 stort	 som	 smått.	 Det	 finns	 många	 vittnesmål	 om	 deltagande	 i	 sådana	
projekt,	dess	förtjänster	och	brister.	Det	kan	handla	om	hur	ett	projekt	i	den	arbetssökandes	
ögon	har	hjälpt,	stjälpt	eller	mer	ha	varit	ett	uppehållande	av	status	quo.	I	en	allt	mer	globali-
serad	 och	 komplex	 värld	 där	 litet	 är	 på	 förhand	 givet,	 tar	 sig	 människors	 behov	 av	 att	 kon-
struera,	hantera	och	förstå	sina	liv	och	sammanhang	ändrade	gestalter	(Giddens, 1991).		

	
I	 ett	 karriärutvecklingsperspektiv	 formar	 människor	 idag	 i	 högre	 grad	 än	 förr	 sina	 liv.	
Samtidigt	 utsätts	 individen	 i	 högre	 grad	 av	 större	 krav	 på	 ständig	 förändring.	 Detta	 skulle	
kunna	 ses	 som	 en	 källa	 till	 förvirring,	 allt	 är	 möjligt,	 alla	 karriärvägar	 står	 öppna,	 alla	 kan	
lyckas	och	valmöjligheterna	ter	sig	oändliga,	men	det	gör	också	tillvaron	allt	mer	osäker	och	
föränderlig,	de	villkor	som	gäller	i	dag,	kan	vara	historia	i	morgon.	Att	ha	ett	arbete,	att	sköta	
sin	 egen	 försörjning,	 att	 genom	 arbete	 på	 olika	 sätt	 bidra	 till	 samhällets	 stabilitet	 och	
utveckling	 kan	 ses	 som	 en	 viktig	 funktion	 i	 livet.	 Den	 som	 drabbas	 av	 arbetslöshet	 kan	
uppleva	att	han	eller	hon	mister	kontrollen	över	sitt	eget	liv	och	hamnar	i	en	känsla	av	utan-
förskap	(Oversen 1983; Levi & Petersson, 1999).		
	
Efter	ett	större	utredningsarbete	inom	Sollentuna	kommun	kallat	”Arbetslinjen	i	Sollentuna”	
fattade	utbildnings-och	arbetsmarknadsnämnden	den	26	april	2012	ett	beslut	om	en	strategi	
kallad	”en	väg	in”	–	”flera	vägar	ut”.	Intentionen	från	kommunen	var	att	samordna	insatser	för	
att	 skapa	 bättre	 förutsättningar	 för	 arbetssökande	 att	 komma	 i	 egen	 försörjning,	 svara	 för	
uppsökande	 och	 motiverande	 insatser	 till	 unga	 som	 kommunen	 har	 särskilt	 uppföljnings-
ansvar	för	samt	svara	för	studie-	och	yrkesvägledning	inom	kommunen	(Sollentuna	kommun,	
2012-09-21).			

Av	beslutet	framgår	vidare	att	verksamheten	ska	vila	på	tre	viktiga	grundvalar.	För	det	första	
ska	 den	 samordna	 vägledande/utredande	 och	 motiverande	 insatser	 inom	 kommunen	 samt	
insatser	med	arbetsförmedling	och	försäkringskassan.	I	detta	sammanhang	ses	den	samord-
nande	funktionen	som	ett	nav	i	relation	till	flera	andra	verksamheter.	För	det	andra	betonas	
att	den	enskilde	ska	ha	ökade	möjligheter	att	få	stöd	av	externa	utförare	för	att	komma	vidare	
till	arbete	eller	utbildning.	Här	betonas	således	den	enskildes	val	av	både	aktör	och	insats.	Där	
verksamheten	 ska	 stödja	 denna	 möjlighet	 att	 välja.	 Slutligen	 ska	 verksamheten	 verka	
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understödjande	 för	 det	 lokala	 näringslivets	 möjligheter	 att	 ”öppna	 upp”	 arbetsmarknaden	
ytterligare	för	arbetssökanden(Ibid).		

De	målgrupper	som	särskilt	specificerats	är	de	invånare	i	Sollentuna	kommun	som	är	i	behov	
av	ekonomiskt	bistånd	av	arbetsmarknadsskäl,	unga	som	kommunen	har	ett	särskilt	uppfölj-
ningsansvar	för,	nyanlända	från	andra	länder	samt	funktionshindrade	(Ibid).	

Samordningen	av	 insatser	skapas	genom	Möjligheternas	kontor	utformad	 i	 tre	etapper.	 I	en	
första	etapp	ska	tre	handläggare	anställas	med	särskilt	ansvar	för	att	 lägga	upp	och	påbörja	
arbetet	med	gruppen	unga	arbetslösa,	med	de	individuppdrag	som	ges	från	socialkontor	och	
arbetsförmedling	 inkluderat	 personer	 med	 funktionsnedsättningar.	 Vidare	 ska	 en	 sam-
verkansgrupp	bildas	tillsammans	med	handläggare	från	arbetsförmedlingen,	försäkringskas-
san	 och	 studievägledare	 i	 syfte	 att	 arbeta	 tillsammans	 kring	 enskilda	 individer	 och	 utbyta	
information	om	behov	 av	 insatser.	En	handläggare	ska	ges	rollen	av	 att	vara	kontaktperson	
gällande	initiativ	och	utveckling	av	sociala	företag	eller	s.k.	coacher.	Ett	ytterligare	uppdrag	är	
att	genomföra	upphandling	av	insatser	för	unga	(Ibid).	

Projektets syfte och frågeställningar 
Syftet	 med	 föreliggande	 forskningsprojekt	 är	 dels	 att	 skapa	 förståelse	 för	 i	 vad	 mån	 och	 på	
vilket	sätt	Möjligheternas	kontor	bidrar	till	att	samordna	insatser	för	och	därmed	skapa	förut-
sättningar	 för	 individer	 att	 bryta	 sitt	 utanförskap,	 dels	 att	 identifiera	 de	 möjligheter	 och	
hinder	för	samordning	som	finns	och	som	kan	utgöra	potentialer	för	utveckling	av	verksam-
heten.	Närmare	bestämt	avses	följande	frågor	besvaras:	

• Hur	organiseras	arbetet	vid	Möjligheternas	kontor	och	vilka	dilemman	kan	identifieras	
i	och	genom	denna	organisering?	

• Vilken	 kompetens	 krävs	 för	 att	 samordna	 och	 utveckla	 verksamheten	 och	 i	 vad	 mån	
utvecklas	denna	kompetens?	

• Vilka	 förutsättningar	 för	 individers	 lärande	 och	 utveckling	 skapas	 genom	 coachning	
och	andra	insatser?	

• I	vad	mån	och	på	vilket	sätt	bidrar	insatserna	till	att	bryta	individers	utanförskap?	

De	 tre	 första	 frågeställningarna	 analyseras	 empiriskt	 inom	 ramen	 för	 de	 rapportens	 två	
resultatkapitel.	 Den	 sista	 frågeställningen	 är	mer	 diskuterande	 och	 tas	 upp	 i	 det	 avslutande	
kapitlet.	

Avgränsningar 
Projektet	har	inte	haft	som	syfte	att	utvärdera	verksamheten	i	förhållande	till	hur	många	som	
brutit	sitt	utanförskap	eller	hur	väl	verksamheten	uppfyller	de	mål	som	kommunen	ställt	upp.	
	
Istället	är	syftet	utan	att	skapa	förståelse	för	hur	verksamheten	byggts	upp	och	uppfattas	ur	
handläggarnas	och	deltagarnas	perspektiv.	Ur	ett	handläggarperspektiv	speglas	deras	arbete	
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med	att	samordna	verksamheten,	identifiera	dilemman	som	de	upplever	i	denna	organisering	
samt	 den	 kompetens	 som	 krävs	 för	 att	 samordna	 verksamheten.	 Ur	 ett	 deltagarperspektiv	
återfinns	 deltagarnas	 berättelser	 över	 mötet	 med	 Möjligheternas	 kontor	 och	 den	 coachning	
de	 genomgått	 samt	 deras	 lärande	 i	 samband	 med	 dessa	 insatser.	 Tillsammans	 syftar	 båda	
perspektiven	också	till	att	identifiera	vad	som	kan	ses	som	viktiga	kvaliteter	i	verksamheten	
snarare	än	att	utvärdera	dess	produktivitet	och/eller	effektivitet.		
	
Med	detta	som	utgångspunkt	har	således	viktiga	potentialer	för	utveckling	av	verksamheten	
identifierats	som	bör	och	kan	ligga	till	grund	för	verksamhetens	fortsatta	arbete.	Därför	har	
projektet	genomförts	med	inspiration	från	en	interaktiv	forskningsansats	med	en	ambition	att	
tillsammans	ska	skapa	kunskap	om	och	förståelse	för	hur	verksamheten	och	dess	kvalitet	kan	
utvecklas.	 Det	 har	 varit	 vår	 yttersta	 ambition	 att	 bidra	 till	 såväl	 forskning	 om	 insatser	 mot	
arbetslöshet	som	till	potentialer	för	fortsatt	verksamhetsutveckling.	

Rapporten fortsatta disposition 
I	 nästkommande	 kapitel	 behandlas	 projektets	 teoretiska	 referensram.	 Här	 redogörs	 för	 ett	
lärande	och	utvecklingsperspektiv	på	verksamhet,	handläggare	och	deltagare.	Därefter	redo-
görs	 för	de	delstudier	som	genomförts	 inom	projektets	ram	inklusive	de	metodologiska	och	
etiska	 överväganden	 som	 varit	 vägledande	 i	 projektet.	 Detta	 följs	 av	två	 resultatkapitel.	 Det	
första	fokuserar	på	organiseringen	av	Möjligheternas	kontor,	de	dilemman	som	handläggarna	
upplever,	 de	 kompetenser	 som	 byggs	 upp	 och	 behöver	 utvecklas	 samt	 samordningen	 med	
andra	 aktörer	 som	 coacher,	 Socialtjänst	 och	 Arbetsförmedling.	 Det	 andra	 resultatkapitlet	
fokuserar	på	deltagarnas	berättelser	och	upplevelser	av	de	insatser	som	görs	samt	analyser	
av	deras	lärande-	och	utveckling	under	coachningen.	Rapporten	avslutas	med	ett	diskussions-
kapitel	där	ett	antal	praktiska	implikationer	av	studien	redovisas	och	diskuteras.	
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Teoretisk referensram  
Projektet	tar	sin	utgångspunkt	i	å	ena	sidan	hur	Möjligheternas	kontor	organiseras	och	å	an-
dra	sidan	i	hur	insatserna	påverkar	deltagarnas	lärande	och	utveckling.	Det	finns	i	båda	dessa	
utgångspunkter	anledning	att	tala	om	ett	lär-	och	utvecklingsperspektiv	på	såväl	individ	som	
organisationsnivå	ur	såväl	ett	verksamhets-	som	ett	deltagarperspektiv.	

För	att	förstå	i	vad	mån	och	på	vilket	sätt	Möjligheternas	kontor	organiseras	och	utvecklas	för	
att	bidra	till	deltagarnas	 lärande	och	utveckling	utgår	projektet	 från	såväl	en	organisations-
pedagogisk	 som	 en	 biografisk	 forskningsansats.	 Organisationspedagogik	 är	 ett	 forsknings-
område	som	utvecklar	kunskap	om	hur	vardagens	organisering	skapar	förutsättningar	för	lä-
rande	 och	 utveckling	 av	 verksamheter	 och	 handläggare	 (Granberg	 &	 Ohlsson,	 2011).	 Med	
organisering	 avses	 hur	 människor	 kontinuerligt	 samordnar	 handlingar	 i	 vardagen	 i	 relation	
till	 en	 specifik	 verksamhet.	 I	 detta	 sammanhang	 har	 människor	 intentioner	 med	 sitt	 hand-
lande	som	utgår	från	deras	föreställningar	om	vad	som	ska	göras	och	handlandet	har	därmed	
en	riktning,	samtidigt	som	det	inte	är	möjligt	att	förutse	dess	konsekvenser	förrän	i	efterhand	
(Czarniawska,	 2005).	 Att	 förstå	 hur	 något	 organiseras	 handlar	 därmed	 om	 att	 både	 förstå	
intentionerna	med	ett	handlande	och	hur	människor	i	efterhand	skapar	mening	i	relation	till	
gjorda	handlingar	(Weick,	1995).	Organisering	är	en	social	process	som	omfattar	samspel	och	
förhandlingar	 i	 såväl	 handlande	 som	 meningsskapande.	 Det	 finns	 i	 detta	 sammanhang	
anledning	att	skilja	mellan	formell	och	informell	organisering.	Med	formell	organisering	avses	
formella	 beslut	 om	 ett	 förväntat	 samordnande,	 medan	 informell	 organisering	 istället	 foku-
serar	 på	 hur	 samordning	 sker	 i	 vardagspraktiken.	 Ofta	 uppstår	 glapp	 eller	 motsättningar	
mellan	 den	 formella	 och	 den	 informella	 organiseringen	 vilket	 leder	 till	 att	 människor	
upplever	olika	dilemman	i	sitt	vardagliga	arbete.	Ett	dilemma	är	en	upplevelse	av	att	det	finns	
två	motsatta	synsätt	och	eller	handlingsmönster	som	var	och	en	är	 logiska	men	som	inte	är	
förenliga	med	varandra.	Dilemman	är	svårlösta	men	utgör	också	en	potential	för	lärande	och	
utveckling.	 Genom	 att	 reflektera	 och	 diskutera	 dessa	 dilemman	 kan	 förutsättningar	 för	 lä-
rande	 och	 utveckling	 av	 kompetens	 att	 hantera	 dessa	 dilemman	 skapas	 och	 därmed	
förutsättningar	för	verksamhetsutveckling	dvs.	nya	sätt	att	hantera	verksamheten	på.	Dilem-
man	som	inte	diskuteras	och	reflekteras	över	tenderar	istället	att	ligga	kvar	och	påverka	män-
niskors	handlande	på	ett	mer	omedvetet	plan.	I	detta	projekt	har	vi	arbetat	med	att	identifiera	
dilemman	 i	 vardagen	 för	 att	 på	 detta	 sätt	 skapa	 förutsättningar	 för	 lärande	 och	 utveckling	
(Backlund,	Hansson,	Thunborg,	2001).	

Lärande	 ses	 som	 en	 ständigt	 pågående	 process	 där	 människor	 förändrar	 sin	 förmåga	 att	
handla	i	relation	till	en	viss	verksamhet.	Detta	sker	genom	att	både	bemästra	de	rutiner	och	
handlingar	 som	 ingår	 i	 en	 verksamhet	 och	 genom	 reflektion	 skapa	 förutsättningar	 för	 att	
utveckla	sina	förmågor	(Ellström,	2004).	Kompetens	avser	en	individs	potentiella	handlings-
förmåga	 att,	 enligt	 egna,	 eller	 andras	 kriterier	 utföra	 ett	 arbete.	 Kompetens	 är	 således	
förmågor	 som	 kommer	 till	 uttryck	 genom	 människors	 handlande	 i	 specifika	 verksamheter	
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och	 värderas	 inom	 ramen	 för	 dessa.	 Kompetens	 omfattar	 såväl	 kunskaper	 och	 färdigheter	
som	 sociala	 attitydmässiga	 och	 personlighetsrelaterade	 förmågor	 (Ellström,	 1992).	 I	 detta	
projekt	fokuseras	hur	handläggarna	vid	möjligheternas	kontor	definierar	sin	kompetens	och	
vilka	krav	på	kompetens	som	krävs	och	hur	denna	kompetens	förändras	över	tid.	

Biografisk	forskning	syftar	till	att	skapa	förståelse	för	människors	lärande	och	utveckling	i	ett	
livsperspektiv.	 Lärande	 ses	 som	 en	biografisk	 process	 där	 människor	 formar	 och	 omformar	
sin	syn	på	sig	själva	i	relation	till	andra.	I	ett	biografiskt	perspektiv	är	bakgrund	och	tidigare	
livserfarenheter	å	ena	sidan	och	de	situationer	där	de	befinner	sig	här	och	nu	viktiga	för	att	
förstå	lärande	och	utveckling	(Bron,	Thunborg	&	Edström,	2013).	Det	finns	i	detta	samman-
hang	 anledning	 att	 skilja	 mellan	 ett	 positivt	 och	 ett	 negativt	 lärande.	 Positivt	 lärande	 avser	
något	som	kan	anses	vara	positivt,	 leda	till	en	positiv	upplevelse	och	utvecklingsprocess	för	
individen	medan	negativt	lärande	snarare	kan	leda	till	en	negativ	utveckling	som	t.ex.	inlärd	
hjälplöshet	(Ellström,	1992).	Vad	som	lärs	kan	således	vara	en	positiv	 likväl	som	en	negativ	
förändring	för	individen.	Lärande	kan	också	vara	mer	relaterad	till	att	utveckla	kompetenser	i	
relation	till	vissa	specifika	uppgifter	och/eller	till	mer	självutvecklande	förändringar.	

Då	 detta	 projekt	 syftar	 till	 att	 förstå	 hur	 handläggare	 på	 Möjligheternas	 kontor	 utvecklar	
kompetens	att	organisera	 insatser	som	syftar	 till	att	 främja	deltagarnas	 lärande	och	utveck-
ling	 hänger	 dessa	 två	 ansatser	 väl	 samman.	 I	 handläggarperspektivet	 talar	 vi	 då	 om	 poten-
tialer	för	utveckling	av	kompetens	och	verksamhet	medan	vi	i	deltagarperspektivet	talar	om	
positivt	respektive	negativt	lärande	samt	lärande	för	självutveckling.	

Båda	ovan	nämnda	perspektiv	fokuserar	på	frågor	om	lärande	och	utveckling	av	såväl	individ	
som	 verksamhet	 och	 utifrån	 såväl	 ett	 handläggar-	 som	 ett	 deltagarperspektiv.	 Handläggar-
perspektivet	behandlas	utifrån	en	analys	av	vardagens	organisering	och	upplevda	dilemman	
samt	 kompetens	 för	 att	 utveckla	 verksamheten,	 medan	 det	 biografiska	 lärandet	 analyserar	
deltagarnas	lärande	av	 insatsen	som	positivt	respektive	negativt	 i	relation	till	bakgrund	och	
tidigare	erfarenheter.	Ur	båda	dessa	perspektiv	kan	verksamhetens	utmaningar	 förstås	när-
mare.	
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Metod  
Projektet	 har	 planerats	 utifrån	 en	 interaktiv	 forskningsansats	 där	 forskare	 och	 handläggare	
på	 Möjligheternas	 kontor	 kontinuerligt	 identifierar	 verksamheten	 och	 dess	 förutsättningar	
för	 samordning	 av	 insatser	 samt	 diskuterar	 vad	 som	 behövs	 för	 att	 utveckla	 verksamheten.	
Utgångspunkten	för	denna	identifiering	tas	i	de	tre	delstudier	som	genomförts:		

• Delstudie	1	–	Organisering	av	arbetet	vid	Möjligheternas	kontor	

• Delstudie	2	–	Samordning	av	insatserna	mellan	olika	aktörer	

• Delstudie	3	–	Deltagarnas	upplevelser	av	de	insatser	som	görs.	

De	tre	delstudierna	har	genomförts	med	kvalitativa	forskningsmetoder	där	syftet	har	varit	att	
förstå	hur	verksamheten	byggs	upp	och	hur	den	uppfattas	av	olika	aktörer	samt,	de	dilemman	
som	 handläggare	 och	 deltagare	 upplever	 snarare	 än	 att	 mäta	 verksamhetens	 framgång	 i	
termer.		

Datainsamlingstekniker 
Inom	projektet	har	 tre	 olika	datainsamlingstekniker	används,	 interaktiva	diskussionsmöten,	
observationer	 av	 möten	 samt	 intervjuer	 med	 deltagare.	 I	 tabell	 1	 redovisas	 de	 olika	 data-
insamlingsteknikerna	närmare.	

Tabell 1. Översikt över de olika datainsamlingstekniker som använts i studien. 

Delstudier Datainsamlingsteknik Studerade aktörer Antal 

Delstudie 1 Interaktiva möten Möjligheternas kontor - Forskare 4 
Delstudie 2 Observationer Möjligheternas kontor – Socialtjänst 

Möjligheternas kontor - Arbetsförmedlingen 
 

2 

Delstudie 3 Biografiska intervjuer Deltagare - Forskare 8 

 

Av	tabell	1	framkommer	att	projektet	totalt	har	omfattat	fyra	interaktiva	möten	mellan	de	två	
forskarna	 och	 handläggarna	 vid	 Möjligheternas	 kontor,	 observation	 av	 två	 möten	 ett	 med	
handläggarna	från	Möjligheternas	kontor	och	Arbetsförmedlingen	och	ett	med	handläggarna	
från	Möjligheternas	kontor	och	Socialkontoret	samt	åtta	biografiska	intervjuer	med	deltagare.		

Under	de	interaktiva	mötena	ställdes	frågor	om	verksamheten	samt	reflektioner	över	svårig-
heter	 som	 sedan	 låg	 till	 grund	 för	 identifiering	 av	 dilemman.	 Under	 mötesobservationerna	
fokuserades	vad	som	sades	i	sin	helhet	framförallt	med	avseende	på	aspekter	av	samverkan	
och	bristande	samverkan	samt	olika	typer	av	problem	som	upplevdes	eller	framkom	från	oli-
ka	aktörer.	Under	intervjuerna	med	deltagare	fokuserades	erfarenheter	av	den	coachning	de	
deltagit	 i	 samt	 erfarenheter	 av	 Möjligheternas	 kontor	 och	 vad	 som	 bidragit	 till	 deltagarnas	
lärande	 och	 utveckling.	 Ingen	 frågemanual	 eller	 förbestämda	 frågor	 användes,	 utan	 delta-
garna	ombads	att	berätta	om	sina	erfarenheter.			
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Val av möten och deltagare 
Fyra	 möten	 mellan	 handläggarna	 på	 Möjligheternas	 kontor	 och	 forskarna	 genomfördes,	 två	
före	sommaren	2013,	ett	i	september	2013	och	ett	i	mars	2014.	Under	de	första	två	mötena	
deltog	 samtliga	 tre	 handläggare	 och	 chefen	 för	 Möjligheternas	 kontor.	 Vid	 det	 tredje	 mötet	
deltog	chefen	och	fyra	handläggare	vid	Möjligheternas	kontor	varav	två	var	nya	handläggare	
och	vid	det	fjärde	mötet	deltog	chefen	och	tre	handläggare	vid	Möjligheternas	kontor,	varav	
två	var	nya.	

Två	 möten	 som	 observerades	 var	 planerade	 på	 initiativ	 av	 Möjligheternas	 kontor.	 På	 det	
första	 mötet	 deltog	 tre	 representanter	 från	 socialkontoret	 och	 tre	 handläggare	 från	 Möjlig-
heternas	kontor.	Detta	möte	genomfördes	i	Möjligheternas	kontors	 lokaler.	Det	andra	mötet	
genomfördes	 på	 arbetsförmedlingens	 kontor.	 Där	 deltog	 sex	 personer	 från	 Arbetsför-
medlingen	och	tre	handläggare	från	Möjligheternas	kontor.		

Sammanlagt	 genomfördes	 åtta	 intervjuer	 med	 deltagare	 vid	 Möjligheternas	 kontor.	 Sex	 av	
dessa	genomfördes	i	Möjligheternas	kontors	lokaler	och	två	vid	Stockholms	universitet.	Inter-
vjuerna	var	ungefär	40	minuter	långa.	Av	åtta	intervjuade	var	sex	kvinnor	och	två	män.	

Databearbetning och analys av data 
Vid	det	första	mötet	informerades	handläggarna	om	projektet	och	ställde	sig	tveksamma	till	
dess	fortsättning	och	inriktning,	Under	de	nästkommande	två	interaktiva	mötena	fokuserades	
berättelser	av	hur	verksamheten	organiserades	successivt,	vad	som	hade	gjorts,	hur	verksam-
heten	upplevdes	 fungera	samt	de	problem	som	upplevdes	och	hur	handläggarna	såg	på	hur	
de	skulle	kunna	lösas.	Här	var	forskarna	med	och	diskuterade	olika	infallsvinklar	och	ställde	
frågor.	Efter	dessa	möten	sammanställdes	reflektionsanteckningar	som	delgavs	handläggarna	
och	som	sedan	låg	till	grund	för	nästkommande	möte.	Vid	det	tredje	mötet	planerades	också	
övriga	datainsamlingar.	Vid	det	fjärde	mötet	kopplade	forskarna	tillbaka	deltagarnas	bilder	av	
verksamheten	 och	 handläggarna	 reflekterade	 över	 dessa.	 Vid	 det	 sista	 mötet	 fattades	 också	
ett	 gemensamt	 beslut	 att	 inte	 intervjua	 coacher	 utan	 att	 intervjua	 ytterligare	 deltagare	
istället.	Vid	detta	möte	diskuterades	också	hur	dessa	bilder	kunde	användas	i	diskussion	med	
andra	aktörer	för	att	skapa	en	bättre	förståelse	för	verksamheten	och	individernas	behov.		

De	observerade	mötena	var	cirka	en	timme	vardera.	Den	första	observationen	gjordes	genom	
fältanteckningar	 och	 den	 andra	 genom	 bandinspelning.	 Bandinspelningen	 transkriberades	 i	
sin	helhet.	Intervjuerna	spelades	in	och	transkriberades	i	sin	helhet.	

Data	 från	 observationer	 och	 interaktiva	 möten	 analyserades	 genom	 en	 s.k.	 tematisk	 analys	
där	olika	teman	identifierades	och	kategoriserades	i	förhållande	till	det	som	sades.	De	biogra-
fiska	intervjuerna	analyserades	genom	att	intervjuerna	tolkades	och	sammanställdes	som	en	
berättelse	 för	 varje	 person.	 Därefter	 jämfördes	 berättelserna	 med	 varandra,	 en	 s.k.	 jämfö-
rande	analys	(Bron	&	Thunborg,	 in	press).	 I	berättelserna	används	citat	 från	deltagarna	och	
från	 observationerna	 utdrag	 ur	 samtal	 mellan	 aktörer	 I	 dessa	 utdrag	 anges	 endast	
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handläggare	 från	 Möjligheternas	 kontor	 och	 Socialkontoret	 samt	 Arbetsförmedlare	 från	
Arbetsförmedlingen.	 I	 de	 fall	 där	 fler	 handläggare	 från	 samma	 arbetsplats	 deltar	 i	 samtalet	
numreras	handläggarna	och	Arbetsförmedlarna	slumpmässigt	för	att	så	långt	som	möjligt	inte	
systematiskt	kunna	identifiera	enskilda	personer	och	då	syftet	är	just	att	lyfta	fram	samtalet	i	
mötet.	

Interaktiva inslag och forskarnas roll  
Då	 projektet	 planerades	 som	 ett	 interaktivt	 forskningsprojekt	 med	 syfte	 att	 forskare	 och	
handläggare	skulle	skapa	kunskap	tillsammans	var	en	avgörande	fråga	hur	detta	arbete	skulle	
organiseras	(Se	vidare	Svensson,	2002).	 Initialt	var	handläggarna	vid	 Möjligheternas	kontor	
skeptiska	till	projektet,	dels	då	de	inte	varit	delaktiga	i	beslutet	om	forskningsprojektet,	dels	
då	de	visste	att	det	inte	skulle	kunna	behandlas	konfidentiellt	(se	vidare	etiska	överväganden	
nedan).	Vid	det	första	interaktiva	mötet	togs	därför	beslutet	att	handläggarnas	medverkan	var	
avgörande	vilket	gjorde	att	de	också	fick	möjlighet	att	tänka	över	om	de	ville	delta	eller	inte	
under	 en	 månads	 tid.	 Vid	 det	 interaktiva	 mötet	 i	 juni	 månad	 2013	 beslutades	 att	 projektet	
skulle	genomföras	men	det	fanns	fortfarande	en	viss	osäkerhet	om	hur.		

Forskarnas	roll	var	initialt	att	beskriva	var	interaktiv	forskning	var	och	hur	detta	skulle	kunna	
genomföras.	Under	mötena	har	forskarna	ställt	frågor	om	verksamheten	och	diskussionen	har	
därefter	 sammanfattats	 i	 form	 av	 minnesanteckningar	 som	 har	 återförts	 till	 Möjligheternas	
kontor	 med	 möjlighet	 till	 synpunkter.	 De	 har	 sedan	 använts	 som	 utgångspunkt	 för	 näst-
kommande	möte.	Intervjuer	och	observationer	av	möten	planerades	i	samråd	med	handläg-
garna.	Deltagarnas	berättelser	och	reflektioner	från	en	av	observationerna	diskuterades	med	
handläggarna	vid	ett	särskilt	möte.		

Initialt	lovade	också	forskarna	att	handläggarna	skulle	ha	insyn	i	rapportens	innehåll.	De	har	
haft	 och	 gett	 synpunkter	 på	 ett	 första	 utkast	 till	 slutrapporten.	 Ett	 återkommande	 dilemma	
för	projektet	har	varit	att	handläggarna	i	hög	grad	har	bytts	ut	vilket	har	påverkat	projektets	
kontinuitet.	Möjligheten	att	bygga	långsiktig	kunskap	tillsammans	har	därmed	uteblivit.		

Etiska överväganden 
Inom	 projektet	 har	 vi	 övervägt	 flera	 olika	 etiska	 spörsmål	 under	 arbetets	 gång.	 Etik	 i	 sam-
hällsvetenskap	handlar	i	allmänhet	om	att	skydda	enskilda	individer	och	samtidigt	bidra	med	
forskning	 vilket	 inte	 alltid	 går	 hand	 i	 hand.	 Närmare	 bestämt	 framhålls	 följande	 individ-
skyddskrav;		

• Informationskravet,	 dvs.	 att	 individer	 ska	 få	 information	 om	 forskningens	 syfte,	
studiens	genomförande	samt	vad	forskningen	ska	användas	till,		

• Samtyckeskravet,	dvs.	att	 individen	ska	samtycka	till	att	deras	 information	används	 i	
det	syfte	som	forskningsprojektet	har,		

• Konfidentialitetskravet,	dvs.	att	enskilda	individer	inte	ska	kunna	identifieras	samt		
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• Nyttjandekravet,	 dvs.	 att	 det	 insamlade	 forskningsmaterialet	 enbart	 används	 till	 det	
ändamål	som	det	syftat	till	och	att	enskilda	individer	ska	kunna	fatta	beslut	om	det	får	
användas	till	något	annat	(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).	

För	deltagarna	som	intervjuats	har	det	skapats	ett	särskilt	avtal	där	samtliga	dessa	aspekter	
reglerats	och	deltagarna	gett	samtycke.	Samtliga	deltagares	namn	har	fingerats	i	resultatet.	I	
beskrivningarna	av	verksamhet	och	samordning	vid	Möjligheternas	kontor	har	informations-
kravet,	 samtyckeskravet	 och	 nyttjandekravet	 varit	 enkla	 att	 hantera	 genom	 kontinuerlig	
information	 och	 diskussion	 om	 forskningens	 syfte,	 gemensam	 planering	 av	 studier	 och	
återkoppling	 av	 resultat	 i	 form	 av	 minnesanteckningar	 och	 en	 powerpoint-presentation.	
Däremot	 finns	 problem	 med	 konfidentialitetskravet.	 Även	 om	 vi	 i	 denna	 rapport	 väljer	 att	
fingera	namn	och	göra	sammanställningar	där	handläggarnas	namn	inte	framgår	så	kan	detta	
inte	 sägas	 vara	 optimalt.	 Det	 är	 trots	 allt	 en	 liten	 verksamhet	 där	 varje	 individuell	 hand-
läggare	 är	 unik.	 Därför	 har	 det	 varit	 ytterst	 angeläget	 att	 handläggarna	 har	 haft	 viss	 insyn	 i	
innehållet	i	slutrapporten	av	projektet.		

Andra överväganden 
I	jämförelse	med	den	tidsplan	som	initialt	skisserades	för	projektet	har	projektet	i	sin	helhet	
blivit	försenat.	Detta	har	flera	orsaker.	För	det	första	tog	det	längre	tid	för	verksamheten	att	
komma	 igång	 och	 upphandla	 coacher,	 vilket	 gjorde	 att	 de	 olika	 delstudierna	 kunde	
genomföras	först	under	hösten	2013	och	våren	2014.	För	det	andra	var	det	angeläget	att	det	
fanns	förutsättningar	för	att	skapa	ett	interaktivt	projekt	där	forskare	och	handläggare	kunde	
skapa	kunskap	tillsammans.	Trots	försök	från	båda	håll	och	trots	att	detta	initialt	ägnades	viss	
uppmärksamhet	kan	vi	i	efterhand	fråga	oss	hur	interaktivt	projektet	blev.	Det	gjorde	dock	att	
vi	 beslöt	 skjuta	 beslutet	 om	 att	 påbörja	 projektet.	 Projektidén	 och	 handlingsplanen	 byggde	
också	i	hög	grad	på	att	få	studenter	engagerade	i	att	skriva	examensarbeten	inom	projektets	
ram.	 Då	 vi	 hade	 svårigheter	 att	 attrahera	 studenter	 för	 detta	 arbete	 fick	 forskarna	 själva	
utföra	de	olika	delstudierna.	Ett	 tredje	problem	uppstod	då	vi	 försökte	 få	 tag	 i	deltagare	att	
intervjua.	 Det	 visade	 sig	 svårt	 att	 få	 deltagare	 att	 vilja	 medverka	 och	 det	 drog	 ut	 på	 tiden	
vilket	gjorde	att	vi	fick	modifiera	antalet	intervjuer	och	också	fick	senarelägga	slutdatum	för	
intervjuandet.		  
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Hur organiseras verksamheten vid Möjligheternas kontor? 
I	detta	kapitel	fokuseras	hur	arbetet	vid	Möjligheternas	kontor	organiseras	utifrån	en	beskriv-
ning	 av	 verksamheten,	 hur	 handläggarna	 diskuterar	 sin	 verksamhet,	 vilka	 de	 är	 och	 vad	 de	
gör,	 för	 vem	 och	 vilka.	 Därefter	 presenteras	 de	 dilemman	 som	 kan	 identifieras	 samt	 den	
kompetens	 de	 har	 och	 upplever	 krävs	 i	 arbetet.	 Slutligen	 behandlas	 deras	 samordning	 av	
insatser	 med	 coacher,	Socialtjänst	 och	 Arbetsförmedling	 samt	 vilka	 dilemman	 de	 upplever	 i	
denna	samordning.	Kapitlet	avslutas	med	sammanfattande	kommentarer.	

Möjligheternas	kontor	vänder	sig	till	arbetslösa	från	16	år	som	behöver	stöd	för	att	komma	i	
egen	 försörjning.	De	 erbjuder	stödinsatser	med	 jobb-coacher	 och	 mentorer	som	 har	olika	
uppläggningar	 knutna	 till	 kontoret	 (http://www.sollentuna.se/Jobb--arbetsmarknad/Jobb--
arbetsmarknad/Mojligheternas-kontor/).		

Verksamheten	består	av	totalt	fyra	personer,	tre	handläggare	och	en	chef.	En	av	handläggarna	
är	 också	 samordnare	 för	 kontoret.	 I	 enlighet	 med	 verksamhetens	 uppdrag	 har	 kontoret	 tre	
huvudsakliga	 uppgifter,	 att	 fånga	 upp,	 kartlägga	 och	 planera	 insatser	 för	 personer	 inom	 de	
målgrupper	 som	 kommunen	 har	 prioriterat,	 att	 upphandla	 coacher	 och	 att	 följa	 upp	 och	
kvalitetsgranska	 de	 insatser	 som	 dessa	 personer	 får	 samt	 att	 samordna	 verksamheten	 med	
andra	 aktörer	 som	 Arbetsförmedling,	 Socialtjänst	 och	 Försäkringskassan.	 I	 samtal	 med	
handläggarna	 är	 arbetet	 med	 den	 första	 uppgiften	 organiserad	 runt	 kontorets	 ”öppet	 hus-	
verksamhet”.	Möjligheternas	kontor	har	öppet	hus	två	eftermiddagar	i	veckan.	I	figur	1	görs	
en	 skiss	 över	 hur	 en	 av	 handläggarna	 vid	 kontoret	 beskriver	 deltagarnas	 väg	 genom	
insatserna	och	Möjligheternas	kontors	ansvar	i	denna	process.	

	

	

	

	

	

	

	

Figur 1. En skiss över deltagarens väg genom Möjligheternas kontor till insats och tillbaka. 

Av	figur	1	framkommer	att	handläggarna	initialt	kommer	i	kontakt	med	deltagare	via	öppet	
hus	som	anordnas	två	eftermiddagar	i	veckan.	Under	öppet	hus	har	handläggarna	ett	initialt	
möte	med	deltagarna	och	kan	då	avgöra	om	de	tillhör	de	målgrupper	som	de	ska	arbeta	med	
eller	inte.	Därefter	bokas	en	tid	för	ett	längre	möte	då	deltagarens	behov	kartläggs	och	då	tas	
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alltid	 ett	 samtycke	 dvs.	 att	 deltagaren	 tillåter	 att	 handläggaren	 får	 ta	 kontakt	 med	 andra	
myndigheter	för	att	få	den	information	som	behövs.	På	detta	sätt	är	det	deltagaren	som	styr	
över	 vilken	 information	 som	 handläggaren	 får	 ta	 del	 av.	 Även	 detta	 möte	 resulterar	 i	 ett	
beslut	om	det	är	rimligt	att	genomföra	någon	insats	och	i	så	fall	om	denna	insats	ska	innehålla	
coaching	 eller	 praktik.	 Därefter	 sker	 ett	 beslut	 om	 insats	 samt	 längden	 på	 insatsen	 och	
deltagaren	väljer	då	coach	som	antas	matcha	dennes	behov.	Därefter	sker	en	insats	i	form	av	
praktik	eller	coachning	där	coachen	arbetar	med	att	matcha	deltagarens	behov	med	åtgärder	
som	kan	vara	lämpliga.	När	det	gäller	handläggning	av	praktikinsatser	kontrollerar	kontoret	
kvaliteten	på	praktikplatserna	och	står	för	försäkringskostnaderna	då	personer	själva	ordnat	
praktikplats.		

Handläggarna	vid	Möjligheternas	kontor	följer	därefter	upp	insatsen	och	kan	i	vissa	fall	beslu-
ta	 om	 förlängning	 om	 det	 är	 motiverat.	 Därefter	 antas	 deltagaren	 vara	 i	 jobb,	 utbildning,	
insats	via	Arbetsförmedlingen	eller	självgående	i	sitt	arbetssökande.	Praktik	kan	ses	som	ett	
framgångsrikt	 redskap	 för	 att	 komma	 i	 självförsörjning	 på	 sikt.	 Därefter	 görs	 eventuellt	
ytterligare	uppföljningar.			

Den	andra	uppgiften,	att	upphandla	coacher	omfattar	att	granska	de	ansökningar	från	coacher	
som	kommer	in	och	se	till	att	de	uppfyller	vissa	kriterier	och	därefter	att	se	till	att	det	finns	
information	om	dessa	coacher	vid	öppet	hus	och	i	samtal	med	deltagare	samt	att	följa	upp	och	
samordna	insatser	med	dessa	coacher.	Coachingföretagen	som	kontoret	samarbetar	med	kal-
lar	handläggarna	för	aktörer.	

Slutligen	 den	 tredje	 uppgiften	 som	 handlar	 om	 samordningen	 med	 andra	 framförallt	 myn-
digheter	 som	 socialtjänst,	 arbetsförmedling	 och	 försäkringskassa.	 I	 det	 följande	 kommer	
arbetet	vid	Möjligheternas	kontor	att	beskrivas	utifrån	ett	handläggarperspektiv.		

Handläggarnas beskrivning av uppbyggnadsåret? 
I	detta	avsnitt	beskrivs	hur	handläggarna	själva	beskriver	sin	verksamhet	vid	olika	tillfällen	
under	det	första	året.		

Det gick trögt i början - men sen dess har det gått snabbt…. 

Till	en	början	är	det	få	som	besöker	Möjligheternas	kontor	och	vid	mötet	i	maj	har	kontoret	
upphandlat	 fem	 coacher	 och	 har	 en	 sjätte	 på	gång.	 Vid	 mötet	 den	 16	 september	 reflekterar	
personalen	 på	 följande	 sätt:	 det	 gick	 trögt	 i	 början,	 från	 början	 hade	 vi	 inga	 aktörer,	 inga	
deltagare	och	inga	arbetsformer.	Sen	dess	har	det	gått	snabbt,	120	deltagare	har	kommit,	49	
deltagare	 har	 avslutats	 och	 57	 procent	 av	 dessa	 är	 i	 egen	 försörjning	 dvs.	 jobb,	 studier	
och/eller	insatser	via	Arbetsförmedlingen.	

Etablering av kontor och flytt till nytt kontor 

Vid	våra	första	två	möten	i	april	respektive	maj	2013,	hade	Möjligheternas	kontor	just	öppnat	
i	 lokaler	 nära	 flyktingintroduktion	 på	 Tingsvägen	 17.	 Dessa	 lokaler	 var	 dock	 tillfälliga	 och	
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under	 våren	 2014	 flyttade	 verksamheten	 in	 i	 nya	 lokaler	 på	 Turebergsvägen	 1	 för	 att	 dela	
lokaler	 med	 Kunskapsparken.	 Detta	 upplevdes	 som	 en	 stor	 förbättring	 då	 denna	 typ	 av	
verksamhet	därmed	också	kan	utgöra	insatser	för	deltagare	vid	Möjligheternas	kontor.		

Handläggare och byte av handläggare 

Då	 närvarade	 chefen	 och	 tre	 handläggare,	 rekryterade	 med	 kompetens	 från	 arbetsförmed-
lingen	 och	 försäkringskassan,	 dess	 målgrupper	 och	 regelsystem.	 Vid	 ett	 möte	 i	 september	
hade	 en	 av	 handläggarna	 slutat	 och	 en	 skulle	 inom	 en	 månad	 gå	 på	 föräldraledighet.	 Detta	
gjorde	 att	 tre	 handläggare	 som	 annars	 arbetade	 på	 Arbetscenter,	 tillfälligt	 hjälpte	 till	 i	
verksamheten.	Dessa	uttryckte	en	ovana	vid	att	arbeta	med	den	målgrupp	som	verksamheten	
hade	men	såg	också	fördelar	med	att	få	arbeta	med	”människor närmare arbetsmarknaden”.		

Vid	 det	 sista	 mötet	 arbetade	 två	 nya	 handläggare	 på	 kontoret,	 en	 med	 erfarenhet	 av	 arbete	
med	ungdomar	på	arbetsförmedlingen	och	en	med	erfarenhet	av	arbete	med	människor	med	
funktionshinder.	 Enligt	 chefen	 för	 Möjligheternas	 kontor	 har	 personalbytena	 påverkat	
möjligheten	att	bygga	upp	och	skapa	en	gemensam	kompetens	hos	handläggarna:	”Det är lite 

som att börja om från början med att diskutera vad vi håller på med”. Samtidigt	framhålls	vid	
flera	 möten	 att	 kontoret	 haft	 stor	 framgång	 i	 att	 hitta	 kompetent	 personal	 inom	 olika	
verksamhetsområden 

För vem/vilka finns vi till? 

Handläggarna	 på	 Möjligheternas	 kontor	 har	 ett	 tydligt	 perspektiv	 på	 att	 göra	 skillnad	 för	
individer	som	har	olika	behov.	De	anser	också	att	de	har	en	uppgift	att	se	till	att	hjälpa	alla	de	
som	 faller	 inom	 de	 olika	 målgrupperna.	 Trots	 detta	 diskuteras	 återkommande	 vilka	 som	 är	
deras	målgrupper	och	vilka	som	inte	är	det.	Vid	mötet	i	maj	2013	framgår	till	exempel	att:	

- En deltagare som redan genomgått flera liknande insatser och som i stort är självgående finns ingen 

anledning att hjälpa. Denna person bedöms klara sig på egen hand. 

- De personer som inte behöver coaching kan ni inte heller hjälpa i dagsläget. 

Däremot	finns	det	många	som	de	anser	att	det	är	befogat	att	hjälpa	och	att	bara	de	ingår	i	mål-
gruppen	som	är	det	befogat	med	en	insats.		

Upplevda dilemman i förhållande till verksamhetens organisering 

I	 samtal	 med	 handläggarna	 framkommer	 ett	 antal	 olika	 dilemman	 som	 de	 försöker	 att	
hantera	 i	 sin	 vardag.	 Dessa	 har	 vi	 valt	 att	 kalla	 frivillighetsdilemmat,	 matchningsdilemmat,		
samordningsdilemmat	och	kvalitetsdilemmat.			

Frivillighetsdilemmat.	Handläggarna	vid	Möjligheternas	kontor	framhåller	att	deras	verksam-
het	 bygger	 på	 frivillighet	 och	 att	 detta	 är	 ett	 framgångsrecept	 för	 kontoret,	 att	 människor	
känner	 att	 de	 kommer	 dit	 för	 att	 de	 själva	 vill	 och	 inte	 för	 att	 de	 tvingas.	 Att	 inte	 vara	 en	
myndighet	på	samma	sätt	som	Arbetsförmedling	och	Socialtjänst	anses	ge	större	möjligheter	
att	 slippa	 ägna	 sig	 åt	 myndighetsutövning	 och	 därmed	 större	 möjligheter	 att	 kunna	 hjälpa	
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varje	 individ.	 I	 diskussioner	 med	 handläggarna	 framkommer	 dock	 en	 oro	 för	 att	 olika	
myndigheter	använder	dem	i	sin	myndighetsutövning	vilket	äventyrar	kontorets	framgångs-
recept.	

Matchningsdilemmat. En	 återkommande	 fråga	 är	 i	 vad	 mån	 och	 på	 vilket	 sätt	 handläggarna	
vid	kontoret	ska	stödja	deltagarna	i	deras	val	av	coacher.	Å	ena	sidan	bygger	verksamheten	på	
deltagarnas	valfrihet	att	välja	coach	å	andra	sidan	utvecklar	handläggarna	en	god	kännedom	
och	 kompetens	 om	 coachernas	 olika	 kvaliteter	 som	 skulle	 kunna	 bidra	 till	 ett	 bättre	 val	 för	
deltagarna.		

Under	 både	 maj	 och	 septembermötet	 försöker	 handläggarna	 balansera	 mellan	 dessa	 båda	
ytterligheter	 något	 som	 de	 upplever	 som	 svårt.	 En	 av	 dem	 menar	 att	 det	 går	 att	 lägga	
broschyrerna	i	en	viss	ordning,	eller	att	ge	råd	i	en	viss	riktning.	Ett	exempel	som	gavs	under	
septembermötet	 var	 en	 deltagare	 som	 var	 väldigt	 negativt	 inställd	 till	 och	 hade	 dåliga	
erfarenheter	av	myndigheter.	Här	rekommenderades	en	coach	som	var	mer	erfaren	eftersom	
det	bedömdes	vara	bäst	för	den	här	personen,	vilket	visade	sig	fungera	bra.	

Vid	mötet	i	mars	uttrycks	vikten	av	att	pröva	nya	coacher	så	att	deltagarna	inte	bara	använder	
sig	av	de	som	redan	är	etablerade	och	därmed	snedvrider	konkurrensen.		

Samordningsdilemmat. I	 detta	 sammanhang	 diskuteras	 relationen	 mellan	 att	 vara	 en	 sluss	
eller	ett	nav.	AR 	ena	sidan	framkommer	att	verksamheten	borde	vara	ett	nav	för	att	samordna	
insatser	 för	 deltagarna.	 Samtidigt	 upplever	 handläggarna	 att	 övriga	 myndigheter	 snarare	
använder	dem	som	en	sluss	dvs.	som	en	instans	som	slussar	deltagare	vidare,	vilket	gör	att	det	
finns	olika	syn	på	verksamhetens	centrala	funktion.	Vid	ett	av	mötena	diskuterar	de	sig	själva	
som	en	sluss	i	förhållande	till	deltagarna	men	som	ett	nav	i	förhållande	till	coacherna.	
	
Kvalitetsdilemmat.	Vid	det	sista	 interaktiva	mötet	då	handläggarna	möter	deltagarnas	bilder	
börjar	de	se	sig	som	kvalitetsgaranter	i	relation	till	deltagarna.	I	denna	bild	ingår	att	ta	indivi-
dens	perspektiv	och	att	kunna	möta	individen,	att	följa	upp	coacherna	så	att	de	håller	en	hög	
kvalitet	och	att	individen	ska	kunna	känna	förtroende	för	att	säga	till	om	de	får	fel	coachning,	
att	arbeta	småskaligt,	att	vara	noggrann	med	att	kartlägga	individens	behov	och	kunna	ge	rätt	
stöd	i	förhållande	till	val	av	coach,	byte	av	coach	och	uppföljning	av	såväl	coach	som	ytterli-
gare	åtgärd	är	en	omsorgsfull	process	som	kräver	tid.	Detta	gör	att	verksamheten	inte	får	bli	
för	stor.	Samtidigt	upplever	handläggarna	att	de	får	allt	fler	deltagare	och	att	det	blir	allt	fler	
coacher	vilket	ökar	kvantiteten,	något	som	de	ser	som	ett	problem	i	relation	till	kvaliteten.	

Vilka kompetenser har handläggarna och vilken kompetens behöver utvecklas? 
Initialt	rekryteras	handläggare	till	Möjligheternas	kontor	utifrån	deras	kunskaper	 om	 regel-
verk	 inom	 försäkringskassa	 och	 arbetsförmedling.	 Det	 finns	 också	 en	 tydlig	 profil	 i	 deras	
kompetens	som	handlar	erfarenheter	av	olika	målgrupper	som	långtidsarbetslösa,	ungdomar	
och	personer	med	funktionshinder.	I	möten	med	handläggarna	diskuteras	verksamheten	uti-
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från	 deras	 olika	 kompetensområden.	 De	 personalbyten	 som	 sker	 under	 året	 gör	 att	 det	 är	
svårt	 att	 hitta	 former	 för	 att	 bygga	 upp	 gemensam	 kompetens.	 Trots	 detta	 tycks	 samtliga	
handläggare	utveckla	gemensamma	förhållningssätt	kring	bemötande	och	matchning.		

Bemötandekompetens 

Med	bemötandekompetens	avses	 förmågan	att	möta	de	deltagare	som	kommer	till	kontoret	
med	respekt	och	känsla	 för	deras	 individuella	behov.	 I	 flera	av	de	möten	som	finns	betonas	
vikten	av	att	deltagarna	som	kommer	på	öppet	hus	ska	känna	att	de	är	till	för	dem	och	att	de	
ska	finna	de	bästa	lösningarna	för	just	dem.	

Matchningskompetens 

Med	 matchningskompetens	 avses	 en	 kännedom	 om	 coacherna	 och	 deras	 olika	 kvaliteter	 i	
förhållande	till	deltagarna	och	deras	behov.	Vid	flera	möten	med	handläggarna	framkommer	
dilemman	 med	 hur	 mycket	 av	 denna	 kompetens	 som	 skall	 användas	 i	 arbetet.	 Eftersom	
verksamheten	 i	hög	grad	bygger	på	 individens	eget	val	av	coach	eller	aktör	och	konkurrens	
utgör	detta	något	av	ett	dilemma	för	handläggarna.	De	reflekterar	över	hur	de	både	ska	kunna	
skapa	förutsättningar	för	individens	val	och	samtidigt	kunna	bidra	med	sitt	kunnande	till	vad	
som	 kan	 vara	 mest	 lämpligt.	 Denna	 kompetens	 minskar	 emellertid	 i	 takt	 med	 att	 alltfler	
coacher	 etableras	 vilket	 leder	 till	 en	 osäkerhet	 om	 hur	 kvaliteten	 på	 verksamheten	 ska	
upprätthållas.	 Därmed	 uttrycks	 ett	 behov	 av	 att	 utveckla	 kompetens	 för	 utvärdering,	
kvalitetssäkring	samt	uppföljning	av	kvalitet	i	relation	till	coacherna.	

Kvalitetsbedömningskompetens 

Den	kompetens	som	handläggarna	därmed	upplever	viktig	att	utveckla	framöver	är	relaterad	
till	deras	arbete	med	att	utvärdera	kvaliteten	på	coacherna.	Här	efterfrågas	utvärderingssätt	
och	tid	för	arbete	med	bedömning	av	kvalitet.	

Hur samordnas insatserna mellan olika aktörer? 
I	 detta	 avsnitt	behandlas	 hur	 handläggarna	 vid	 Möjligheternas	 kontor	 arbetar	 med	 att	 sam-
ordna	insatser.	I	det	följande	behandlas	samordningen	med	och	av	coacherna,	Socialkontoret	
och	Arbetsförmedlingen.	Detta	sker	dels	genom	en	beskrivning	av	hur	samordning	sker,	dels	
genom	att	identifiera	ett	antal	dilemman	som	finns	i	samordningen.	

Samordning med och av coacherna 

Vid	 det	 första	 interaktiva	 mötet	 hade	 Möjligheternas	 kontor	 upphandlat	 fem	 godkända	 coa-
chingföretag	och	hade	ett	sjätte	på	gång,	i	september	var	de	16	och	i	april	2014	var	de	över	
30.	 Samtidigt	 betonade	 handläggarna	 att	 de	 i	 september	 endast	 hade	 använt	 sju	 av	 de	 16	
aktiva.	De	beskriver	att	coacherna	arbetar	olika,	har	olika	metoder	och	verktyg	 där	vissa	är	
specialiserade	på	vissa	målgrupper,	men	att	de	också	är	olika	bra	att	samarbeta	med.		

De	ger	exempel	på	ett	av	coachningsföretagen	som	framgångsrikt	genom	att	de	är	offensiva	
med	 att	 ragga	 jobb	 och	 är	 bra	 på	 marknadsföring.	 Samarbetet	 med	 detta	 företag	 fungerar	
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också	bra	genom	att	de	är	smidiga	och	duktiga	på	uppföljning	och	rapportering.	Handläggarna	
beskriver	att	de	följer	upp	genom	att	färgmarkera	deltagare	med	grönt	för	de	som	följer	plan,	
gult	för	de	som	ligger	på	gränsen	och	rött	för	de	som	behöver	extra	stöd.	

Vad	gäller	olika	målgrupper	beskrivs	att	ett	av	coachingföretagen	är	specialiserad	på	männi-
skor	 med	 funktionshinder	 och	 då	 det	 finns	 en	 person	 med	 funktionshinder	 vill	 en	 av	 hand-
läggarna	 gärna	 pröva	 den	 aktören.	Ett	annat	 exempel	 ges	 på	en	 coach	 som	 har	 arbetat	 som	
livsmentor	 åt	 en	 man	 med	 väldigt	 speciella	 behov.	 Här	 har	 stora	 insatser	 gjort	 på	 alla	
områden	och	denna	coach	har	till	och	med	engagerat	sig	i	att	skicka	brev	till	kommunen	för	
att	 påverka	 mannens	 livssituation.	 Utifrån	 detta	 framhålls	 vikten	 av	 att	 deltagarna	 ska	 få	
individuellt	stöd	av	coachen	i	relation	till	sina	specifika	behov.	

Vid	det	sista	mötet	diskuteras	svårigheten	att	bedöma	kvaliteten	på	coachningen	efter	att	det	
blivit	 så	 många	 aktörer.	 Handläggarna	 beskriver	 då	 att	 de	 tidigare	 gärna	 rekommenderade	
coacher	som	de	visste	var	bra,	men	att	nya	coacher	då	hade	svårt	att	komma	in.	De	diskuterar	
nu	att	de	kanske	borde	försöka	testa	nya	coacher	så	snart	som	möjligt	för	att	därmed	direkt	få	
en	bild	över	kvaliteten	på	coachningen.		

Upplevda dilemman med coacherna 

Handläggarna	upplever	flera	dilemman	vad	gäller	samordningen	med	coacherna.	Dessa	har	vi	
valt	 att	 kalla	 marknadsföringsdilemmat,	 målgruppsdilemmat,	 bonussystemdilemmat	 och	
utvärderingsdilemmat.	

Marknadsföringsdilemmat	 speglar	 risken	 att	 den	 eller	 de	 coacher	 som	 är	 bäst	 på	 att	 mark-
nadsföra	 sig	 och	 får	 bäst	 rykte	 på	 marknaden	 väljs	 av	 deltagarna	 oberoende	 av	 förutsätt-
ningar	och	behov.	Det	finns	också	en	risk	att	de	coacher	som	vill	visa	resultat	i	sin	marknads-
föring	försöker	påverka	de	deltagare	som	står	närmast	arbetsmarknaden	och	därmed	inte	tar	
hand	om	svårare	målgrupper	som	t.ex.	riskungdomar.		

Bonusdilemmat	är	ett	dilemma	skapat	av	att	det	 finns	ekonomiska	 incitament	 för	coacherna	
om	 de	 snabbt	 får	 ut	 deltagare	 vilket	 innebär	 en	 risk	 att	 deltagare	 med	 behov	 av	 enklare	
insatser	får	prioriteras	före	de	med	mer	omfattande	behov.	

Utvärderingsdilemmat	handlar	om	att	coacherna	utvecklar	en	professionell	image	som	gör	att	
de	är	svårt	att	utvärdera	hur	bra	de	egentligen	är.	Detta	gör	att	det	enligt	handläggarna	krävs	
mer	arbete	med	att	utvärdera	coacherna	för	att	höja	kvaliteten	på	verksamheten.	

Samordning med socialkontoret 

Initialt	 kommer	 flera	 deltagare	 till	 öppet	 hus	 mottagningen	 från	 Socialtjänsten	 med	 försörj-
ningsstöd.	 Detta	 gör	 att	 handläggarna	 tidigt	 har	 kontakt	 med	 handläggare	 inom	 social-
tjänsten.	Möjligheternas	kontor	har	kontinuerliga	möten	med	socialkontoret	för	att	skapa	en	
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samordning	 kring	 olika	 personer	 men	 upplever	 att	 intresset	 från	 socialkontoret	 har	 börjat	
svalna.		

Under	hösten	2013	observeras	ett	möte	mellan	handläggare	på	Möjligheternas	kontor.	Mötet	
kännetecknas	övergripande	av	att	handläggarna	från	Socialkontoret	ställer	frågor	om	sådant	
som	de	anser	vara	fel	med	Möjligheternas	kontor	och	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	
försvarar	sitt	handlande	i	relation	till	denna	kritik.	Vid	en	närmare	analys	synliggörs	tre	mot-
sättningar.	 Den	 första	 avser	 en	 kritik	 mot	 Möjligheternas	 kontors	 bemanning	 och	 uppdrag.	
Den	 andra	 krocken	 avser	 relationen	 mellan	 Möjligheternas	 kontor	 som	 frivillig	 aktör	 och	
Arbetsförmedlingen	 som	 myndighet.	 Den	 tredje	 krocken	 avser	 relationen	 mellan	 Social-
tjänstens	myndighetsutövning	och	kontroll	av	enskilda	individer	och	den	betoning	som	Möj-
ligheternas	kontor	har	vad	gäller	individens	valfrihet	och	behov	i	centrum.			

I	 inledningen	 av	 mötet	 beskriver	 t.ex.	 en	 handläggare	 från	 socialkontoret	 ett	 specifikt	 möte	
som	förlagts	 i	Möjligheternas	kontors	 lokaler	 trots	att	det	handlade	om	Arbetscenter.	Hand-
läggaren	 menar	 att	 detta	 är	 ett	 exempel	 på	 att	 gränserna	 mellan	 de	 olika	 verksamheterna	
skapar	osäkerhet	över	vilket	verksamhet	som	bedrivs.	Från	handläggarna	på	Möjligheternas	
kontor	framhålls	vikten	av	att	flexibelt	se	till	att	båda	verksamheterna	fungerar	trots	att	de	är	
bemannade	 med	 samma	 personal.	 I	 efterhand	 diskuteras	 om	 socialkontorets	 negativa	 upp-
fattning	om	Arbetscenter	också	flyttats	över	till	Möjligheternas	kontor.		

Under	 mötet	 ifrågasätter	 handläggarna	 från	 Socialkontoret	 Möjligheternas	 kontors	 uppdrag	
och	samarbete	med	Arbetsförmedlingen:	

- Inflödet till Möjligheternas kontor har varit ganska mycket från Arbetsförmedlingen (Handläggare, 

Möjligheternas kontor) 

- Innebär handlingsplanerna på arbetsförmedlingen att de ska gå hit, ska det vara så? (Handläggare,  

Socialkontoret) 

- Vi gör bedömningen av vad som är motiverat, det finns inga formella hinder. (Handläggare, Möjligheternas 

kontor) 

- Från arbetsförmedlingen vältrar de över personer, om man inte gör det (går hit) blir man avaktiverad på 

arbetsförmedlingen då. (handläggare, Socialkontoret) 

- Jag vet inte hur de gör, de frågar aldrig oss något, vi tar in folk och lämnar samtycke och tror att de 

hanterar det som tips.  (handläggare, Möjligheternas kontor) 

- Har ni inte resonerat med arbetsförmedlingen? (Handläggare, socialkontoret) 

- Nej…. Vissa vi träffar säger att de har blivit uppmanade att gå hit men vi har inte hört något från 

arbetsförmedlingen.  

Utifrån	ovan	nämnda	konversation	framkommer	att	Socialkontoret	upplever	att	det	är	oklart	
hur	 de	 ska	 förhålla	 sig	 till	 verksamheten	 medan	 handläggaren	 från	 Möjligheternas	 kontor	
talar	 om	 vad	 som	 är	 motiverat	 utifrån	 deras	 verksamhetsperspektiv.	 Samma	 typ	 av	 diskus-
sion	framkommer	också	i	följande	citat:	

- Är någon deltagare i praktik? Jag vet en som är det så det måste vara så. (Handläggare, Socialkontoret) 
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- Vi ska göra det som behövs, ibland är det praktikplats, absolut det ska vi göra. (Handläggare 

Möjligheternas kontor) 

- Och det går också via coach? (Handläggare, Socialkontoret) 

- De får försäkring genom oss så det kan vi fixa om de fixar praktik själva. (Handläggare, Möjligheternas 

kontor) 

- Det är bra resultat på så kort tid över sommaren… man kan fundera över om kommunen har tagit över 

arbetsförmedlingen. (Handläggare, Socialkontoret) 

- Det är tydligt när vi inte går in, då de går in i ungdomsgarantin eller arbetslöshetsgarantin. I andra fall 

beviljar vi en insats. Det är många som kommer till öppet hus men hälften faller ifrån utan insatser.  

(handläggare Möjligheternas kontor) 

Den	tredje	motsättningen	tar	sig	uttryck	på	två	olika	sätt.	För	det	första	väcker	handläggaren	
från	Möjligheternas	kontor	frågan	om	det	är	viktigast	att	människor	får	jobb	eller	om	det	är	
viktigast	är	att	de	får	rätt	jobb.	Det	exempel	som	beskrivs	är	om	en	person	som	har	blivit	av	
med	sitt	studiestöd,	med	bara	har	några	enstaka	poäng	kvar	till	examen	ska	tvingas	att	söka	
arbete,	 eller	 få	 förutsättningar	 för	 att	 bli	 klar	 med	 sin	 examen.	 Här	 visar	 handläggarna	 från	
Möjligheternas	kontor	en	ambivalens	mellan	att	ställa	krav	på	att	söka	arbete	eller	vara	mer	
flexibla	i	förhållande	till	deltagarnas	behov,	medan	handläggarna	på	socialkontoret	framhåller	
en	hård	linje	till	att	få	försörjningsstöd.	Handläggaren	från	Möjligheternas	kontor	eftersöker	
ett	trepartsmöte	för	att	få	en	bra	lösning,	men	detta	får	inget	stöd	i	diskussionen.		

- Hur tänker ni om någon har bra utbildning och tidigare arbetsbakgrund, hur hårt går ni fram och hur 

snabbt? (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Väldigt individuellt, en lång tid hos oss leder till krav, har de inte varit hos oss förr görs ett val, men de ska i 

självförsörjning så snart som möjligt. (Handläggare socialtjänsten) 

- Det är ju också en bedömning men det har varit fall med någon som bara sökt smalt vilket ledde till möte 

med coach om annat tänkande. (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Att söka jobb för att försörja sig innebär ju inte att man slutar söka jobb, men man ska ut i jobb först det är 

samma här (Handläggare 2, Möjligheternas kontor). 

- När ska man tänka om, bör vi inte tänka lika så att en person får samma behandling, är inte lösningen ett 

trepartsmöte? (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

I	 ovan	 nämnda	 diskussion	 framkommer	 att	 det	 finns	 en	 generell	 samsyn	 i	 att	 en	person	
bör	komma	i	arbete	men	från	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	efterfrågas	ändå	en	
mer	individuell	hållning	i	relation	till	individers	behov	och	en	önskan	om	att	kunna	sam-
arbeta	med	socialtjänsten	om	detta.	

Det	 andra	 uttrycket	 för	 motsättningen	 mellan	 frivillighet	 och	 myndighetsutövning	 fram-
kommer	i	en	diskussion	där	socialkontoret	upplever	stora	krav	på	sig	att	kontrollera	att	
ungdomar	aktiveras.	De	har	därmed	tvingat	unga	att	gå	till	Möjligheternas	kontor	för	att	få	
ett	 intyg	 trots	 vetskap	 om	 att	 de	 snart	 omfattas	 av	 ungdomsgarantin	 på	 Arbetsför-
medlingen,	vilket	innebär	att	Möjligheternas	kontor	inte	kan	hjälpa	dem.	Detta	framträder	
som	 en	 total	 överraskning	 för	 handläggarna	 på	 Möjligheternas	 kontor	 som	 de	 dessutom	
ansåg	strider	med	deras	syn	på	frivillighet:	
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- Gymnasieungdomar ställer vi otroligt stora krav på, att de verkligen ska aktivera sig, … Dem skickar vi till 

er direkt!… Ibland har de varit nära arbetsförmedlingen… Då har vi dem i 1,5 månader. Det blir en 

kontrollinstans hos oss då, har de 1,5 månader på sig att få hjälp innan, men vissa vill inte. (Handläggare 

Socialkontoret) 

- Jaha, då vet jag hur ni tänker, det har jag inte fattat. (Handläggare Möjligheternas kontor) 

- Då begär vi in den här tiden (Handläggare Socialkontoret) 

- Men dem hinner vi inte med, då skriver vi bara på lappen, ska man då vara här bara för att man ska? 

(Handläggare Möjligheternas kontor). 

 

Ovan	nämnda	ordväxling	får	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	att	efter	mötet	diskutera	
sin	 roll,	 där	 de	 är	 starkt	 kritiska	 till	 att	 ta	 emot	 deltagare	 från	 målgrupper	 som	 de	 inte	 ska	
eller	kan	hjälpa	för	att	Socialtjänsten	ska	kunna	utöva	kontroll.		

Upplevda dilemman i samordningen med Socialkontoret 

Sammanfattningsvis	 finns	 åtminstone	 två	 dilemman	 i	 samordningen	 mellan	 Möjligheternas	
kontor	och	Socialkontoret.	Dessa	har	vi	valt	att	kalla	frivillighetsdilemmat	och	samordnings-
dilemmat.	 Frivillighetsdilemmat	 uttrycker	 just	 problemet	 mellan	 valfrihet	 och	 myndighets-
utövning,	i	likhet	med	hur	det	uttrycks	i	det	inre	arbetet	på	Möjligheternas	kontor.	Dilemmat	
kommer	 dock	 också	 till	 uttryck	 i	 samtalet	 mellan	 handläggargrupperna	 där	 de	 saknar	 en	
gemensam	förståelse	för	både	vad	som	är	rätt	insats	i	förhållande	till	individernas	olika	behov	
kontra	 en	 snabb	 insats	 som	 tvingar	 dem	 i	 arbete.	 Även	 andra	 kontrollaspekter	 är	 här	
variation	 på	 frivillighetsdilemmat.	 Att	 handläggarna	 på	 Socialkontoret	 arbetar	 regelstyrt,	
medan	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	arbetar	mer	individanpassat	och	behovsstyrt	
skapar	också	grunden	till	detta	dilemma.	

Samordningsdilemmat	handlar	istället	om	att	olika	personer	anses	sitta	på	olika	stolar	vilket	
leder	till	en	svårighet	att	se	vem	som	gör	vad.	Även	här	saknas	en	gemensam	förståelse	 för	
hur	 man	 ska	 kunna	 samverka	 för	 att	 respektive	 verksamhet	 ska	 fungera	 som	 grundar	 sig	 i	
verksamheternas	skilda	uppdrag.	

Samordning med Arbetsförmedlingen.  

Handläggarna	 på	 Möjligheternas	 kontor	 har	 initialt	 bara	 sporadisk	 kontakt	 med	 Arbetsför-
medlingen.	Under	sommaren	2013	får	de	fler	deltagare	därifrån	vilket	gör	att	de	upplever	be-
hov	 av	 en	 gemensam	 samordning.	 I	 april	 2014	 möter	 handläggarna	 från	 Möjligheternas	
kontor	handläggare	från	Arbetsförmedlingen	för	ett	sonderande	möte.	Under	mötet	fördelas	
formellt	ordet	laget	runt	där	var	och	en	får	presentera	vad	de	arbetar	med.	Under	mötet	sker	
dock	flera	informella	frågor,	kommentarer	och	inlägg	från	de	olika	mötesdeltagarna.			

Av	mötet	framkommer	att	Arbetsförmedlingen	är	organiserad	i	olika	team	som	ansvarar	för	
olika	 målgrupper.	 Vidare	 framkommer	 att	 Arbetsförmedlingen	 upplever	 att	 de	 saknar	 både	
verktyg	och	åtgärder	för	att	hjälpa	sina	olika	målgrupper	och	därför	ser	sig	som	beroende	av	
Möjligheternas	kontor.	Av	följande	citat	framkommer	exempel	på	denna	diskussion:	
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- Jag …jobbar i matcharteamet, i ett team där vi har ingenting att kunna erbjuda, det är nystartsjobb efter ett 

år, det är det vi har,  vi har ingenting annat och vi får försöka med motiverande samtal och försöker med lite 

coachande samtal när man träffar dem och motiverar dem att söka vidare och naturligtvis sökvägar och 

matchning, men vi har inte så mycket verktyg på det sättet att sätta in så det är kanske, vi är väldigt glada 

över Möjligheternas kontor (Arbetsförmedlare 1) 

- Det kan vara intressant att veta hur många sökande ni har liggande på lista (Handläggare 1, Möjligheternas 

kontor) 

- Ja alltså jag har legat på 470 personer, nu har vi …fått in fler folk i teamet så nu är det kanske 230-240 i de 

slängarna men det har varit väldigt mycket. Det har inte känts kvalitet utan det har känts mycket kvantitet 

liksom. Det är lite löpande band och (Arbetsförmedlare 1) 

--- 

- När ni öppnade så hade vi fortfarande att man kunde ge en extern coach för alla, så vi var ju, nu har vi ju inte 

det. Så därför så slussar vi mer och blir mer och mer beroende av er. (Arbetsförmedlare 2) 

--- 

- …jag jobbar med de som framförallt inte har slutbetyg, unga utanför, ehhh strulnissarna i kommunen … såna 

som har suttit inne i flera år och de som har villkorligt och annat skit, missbruk och neuropsykiatriska och sen 

har vi de från särskolorna med psykisk och fysisk sånt ehhh jag är handläggare för totalt sett 78 tror jag, … 

jag jobbar väldigt nära med ”on the road projektet” på Satelliten och jag har en hel del kontakt med dig 

ibland (pekar mot en av handläggarna på Möjligheternas kontor), ehh och jag hade väldigt mycket kontakt 

med Stargate när det började och så för de fångade lite grann de här unga utanför och kom hit med dem, det 

har minskat kan jag ju säga (Arbetsförmedlare 2 ) 

-  är det svårare att nå dem?(Handläggare1,  Möjligheternas kontor) 

- vi når inte dem alls på samma sätt som vi gjorde då när vi var ute, när Stargate fanns så skrev jag in fyra 

personer i veckan, som då bara var ute och strulade, sen ett par år tillbaka och nu får jag kanske en var fjärde 

månad (Arbetsförmedlare 2) 

Under	mötet	framkommer	flera	diskussioner	om	gränsdragningar	mellan	verksamheterna.	En	
gränsdragning	 rör	 målgrupper	 dvs.	 vilka	 som	 kommer	 till	 Möjligheternas	 kontor	 och	 vilka	
som	kan	få	hjälp:	

-  när man startade det här på kommunen så ville man så tänkte man så här att ja, unga, unga utanför alltså 

16 år och uppåt, där bör man göra någonslags insats, funktionshindrade och nyanlända så det är egentligen 

de som är våra prioriterade grupper, liksom men vi har inte fått något tak vare sig när det gäller bakgrund av 

vilka studier du har eller hur gammal du är eller någonting, som det är nu det kan ju ändra sig ifall men nu så 

även om du är 39 år och har doktorerat och det finns, vi ser att det är motiverat att han får inte jobb helt 

enkelt, kan vi faktiskt gå in med en coach där om vi tycker det är motiverat då, men det så det finns inget 

riktigt tak så men de här grupperna är våra prioriterade och det blir lite konstigt då på ett sätt för eftersom 

de kanske ni ska jobba med då (Handläggare Möjligheternas kontor) 

Under	mötet	diskuteras	en	specifik	målgrupp	som	kommer	till	Möjligheternas	kontor	och	tar	
mycket	tid	i	anspråk.	Denna	målgrupp	är	sjukskrivna	och	uppbär	ersättning	från	försäkrings-
kassan	och	är	inskrivna	på	arbetsförmedlingen	i	det	team	som	heter	försäkringskasseteamet	
och	 som	 har	 hand	 om	 övergången	 till	 arbetsförmedlingen.	 Det	 är	 enligt	 handläggaren	 på	
Möjligheternas	 kontor	 en	 krävande	 grupp	 som	 de	 skulle	 behöva	 samarbeta	 mer	 om	 men	



27 
 

arbetsförmedlarna	anser	egentligen	inte	att	dessa	är	i	behov	av	att	komma	till	Möjligheternas	
kontor	då	de	står	väldigt	långt	från	arbetsmarknaden.	

- …men det här är ju också en del rent principiella frågor, liksom hur gör vi när de säger att de har 

arbetsförmågan i sig och hur hur, (Handläggare 1,  Möjligheternas kontor) 

- Jag kan ju fundera på om vi ens ska vara inkopplade till de individerna egentligen, jag kan tycka att det är … 

(Handläggare 2, Möjligheternas kontor) 

- Då kan vi ta bort en en femtedel (Handläggare 1 Möjligheternas kontor) 

- Ja men just de här personerna som är så långt ifrån arbetsmarknaden, där det finns (Handläggare 2, 

Möjligheternas kontor) 

- De får ju inte jobb med att skriva ansökningshandlingar om jag uttrycker mig så utan det handlar om att man 

som handläggare försöker se okej, vad är dina förmågor och så försöker man jaga rätt på arbetsgivare och 

jag har en kille och det är så här han har varit sjukskriven i sju år, han kanske kan det här kan vi pröva, så det 

är ju sällan i de lägena att man behöver ett CV, utan vi har ju särskilda den här presentationen med den här 

råa meritförteckningen, egentligen så att de skickar ut massa ansökningshandlingar jag tror ju att vi har 

många andra som skulle behöva ert stöd mycket mer än just den gruppen. Vad tänker du? (Arbetsförmedlare) 

- Jag tänker så här, att en sak som jag tänker är att även de kommer till oss, det är bra att det finns någon att 

prata med det om som vi gör nu. Det är därför jag tycker att det är bra för mig. Sen kan man ju komma fram 

till att det är inte det som är läget utan men det är en annan sak. (Handläggare 1 Möjligheternas kontor) 

- Ja, ja (Arbetsförmedlare) 

- Ja det är sant (Handläggare 2, Möjligheternas kontor) 

I	ovan	nämnda	diskussion	 för	en	 förutsättningslös	diskussion	om	huruvida	detta	är	en	mål-
grupp	för	Möjligheternas	kontor	eller	inte	som	resulterar	i	att	handläggarna	vid	Möjligheter-
nas	 kontor	 planerar	 ett	 särskilt	 möte	 med	 försäkringskasseteamet.	 I	 detta	 sammanhang	
diskuteras	också	hur	deltagare	får	vetskap	om	Möjligheternas	kontor:	

- …det är lite intressant hur har de fått nys om Möjligheternas kontor? Har det fått det via oss eller har de fått 

det via, har ni någon aning om det … (Arbetsförmedlare 2) 

- … alltså kontakten som de visar är arbetsförmedlingen skulle jag säga (Handläggare 3, Möjligheternas 

kontor) 

- absolut!  det skulle jag säga, de flesta här är inte personer som sitter och söker på nätet på kommunens 

hemsida. (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- de kanske har sett det på en affisch eller så eller så är det någon här som satt pappret i hand och inte tänker 

sig riktigt för kanske (Arbetsförmedlare 1) 

- ja så kan det vara (Arbetsförmedlare 2) 

- alltså vi frågar varenda person hur har du fått reda på oss och det är liksom 100 procent, att jag fick tips från 

arbetsförmedlingen (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- okej, okej. (Arbetsförmedlare 2) 

- jag tycker nog att man har sagt att det är arbetsförmedlingen (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

En	annan	form	av	gränsdragning	som	diskuteras	rör	de	som	omfattas	av	Ungdomsgarantin	
eller	Jobbgarantin	på	arbetsförmedlingen	samt	hur	det	ska	skapas	rutiner	för	att	det	inte	ska	
bli	dubbelarbete:	

- Det som är helt klart är att när man precis ska in i UGAN (Ungdomsgarantin), och när man ska in i JOBEN 

(jobbgarantin) då är det det som gäller då finns det inte, då har man då eller då ska man inte vara hos oss så 

att säga och det är det är i alla fall det enda som är helt tydligt. (hahahahaha). För det är ändå så att i går så 
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satt jag nämligen med en man som så att säga är erbjuden JOBEN då som kommer från tips från 

arbetsförmedlingen, han tyckte inte att det där verkade så intressant, det där med JOBEN, han vill ha en 

coach istället, och det visade sig. (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Det kan han få här. (Arbetsförmedlare 1) 

- Ja jo ja sa att jag ska återkomma till honom då men det är lite liksom ett typexempel där så jag sa att bered 

dig på att det kommer nog inte att bli så men jag ska kolla och återkommer, men kort och gott så, vi går inte i 

Joben-jobbet om man säger för vi måste vara lite hårda på det annars funkar det inte eller att man har 

mindre tre månader kvar tills det börjar. Det är i alla fall tydligt. (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- mmm. (Arbetsförmedlare 1) 

- men då gäller det att ni vet att det här är en person som är i JOB eller (Arbetsförmedlare 2) 

- Exakt!  Och det är ju det när vi träffas och vi frågar hur länge har du varit inskriven på arbetsförmedlingen 

och de pratar om ett år eller har varit inskriven hur länge som helst. Och då vänta nu ska vi se vi är bara ett 

komplement till arbetsförmedlingen och staten har insynen bla bla bla, så tar vi ett samtycke och sen så kollar 

vi upp det här att hur är det med den här personen och är det JOBEN som gäller så måste det ju vara det. 

Annars blir det ju inget bra för personen när arbetsförmedlingen har sagt till dem att gå till Möjligheternas 

kontor och Möjligheternas kontor säger gå till Arbetsförmedlingen Det blir inte bra alls. (Handläggare 1, 

Möjligheternas kontor) 

- Jag måste fråga visst har vi ett papper ute i DS om jag sitter ute i DS och känner att det här är en kille för 

Möjligheternas kontor då fyller jag i ett papper där jag intygar att den här personen har eller ska inte inte i 

JOB, och så vidare och så får den ta med sig det då den kommer till er (Arbetsförmedlare 3) 

- Det är jättebra (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Funkar det systemet? (Arbetsförmedlare 3) 

- Det är inte alltid att det går den vägen (Arbetsförmedlare 1) 

- Har ni något exempel på det när det hahaha (Arbetsförmedlare 3) 

- Ibland har det där funkat jättebra (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- För jag tänker då har man ju klarat en massa steg på en gång liksom (Arbetsförmedlare 3) 

- Det är perfekt! (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

Arbetsförmedlarna	 ställer	 många	 frågor	 om	 rutiner	 vid	 kontoret.	 En	 fråga	 rör	 sekretess,	 en	
annan	 om	 handläggarna	 vid	 Möjligheternas	 kontor	 tvingar	 deltagare	 att	 skriva	 in	 sig	 på	
arbetsförmedlingen:		

- Jag måste få fråga. Jag tänker lite på det här med sekretessen då, alltså hur mycket vi kan lämna ut, kring 

kring detta (Arbetsförmedlare 1) :  

- Ofta finns det ju samtycke kring (Handläggare 1, Möjligheternas kontor)  

- Ja ni för samtal kring det, det var det jag undrade (Arbetsförmedlare 1)   

- Vi tar alltid samtycke, vad vi än har tänkt så klart (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Bra, tack! Jo jag fick ett svar haha, (Arbetsförmedlare 1)   

--- 

- Har ni krav på inskrivning för att jobba med? (Arbetsförmedlare 1) 

- Nej vi är inte alls det vi håller inte på med myndighetsutövning. (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Ja men jag menar inskrivning här? (Arbetsförmedlare 1) 

- Jo jag förstår.. men alltså jag menar så här, vi vi uppmanar förstås folk och vi argumenterar för att folk ska 

skriva in sig för det är ju bra och många skäl till att det är bra att skriva in sig om man är arbetslös på 
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arbetsförmedlingen, men det är ju liksom inget krav att du måste ju liksom skriva in dig för att det finns inte 

det. (Handläggare 1, Möjligheternas kontor) 

- Björn: nehej (Arbetsförmedlare 1) 

Slutligen	framkommer	ett	starkt	önskemål	från	handläggarna	att	ha	fler	kontinuerliga	möten	
med	 Arbetsförmedlarna	 i	 storgrupp	 och	 också	 möjliga	 trepartssamtal,	 något	 som	 Arbets-
förmedlarna	anser	vara	svårt	att	åstadkomma:	

- men om vi bara åtminstone från att det inte är någonting för att vi vi träffades för jättelängesen och hade 

något litet kort och sen var det, sen gick det hundra år, alltså om vi åtminstone bara har den här sättningen 

då framförallt och gärna någon därifrån tycker jag ändå som vi sa med någon regelbundenhet. Som vi sa vi 

vill ju träffas bara som förslag någon gång i månaden. Det tyckte ni att det var svårt eller hur?  (Handläggare 

Möjligheternas kontor) 

- ja, sån är vår verklighet. Hahahaha (Arbetsförmedlare ) 

- men då kan man ändå föra ut lite så hära, lite övergripande, principiella frågor, just som ni kan föra ut och 

om man har något speciellt med någon, som nummer ett, miniminivån liksom (Handläggare Möjligheternas 

kontor) 

--- 

- om det är någon grupp som är speciellt så där så kanske ni kan ha ett möte med dem (Arbetsförmedlare 2) 

- Jag tror inte att de har möjlighet till det.. (Arbetsförmedlare 1) 

- men i alla fall att de har sitter ihop i alla fall initialt och drar upp lite grövre riktlinjer i alla fall och så får man 

ta detaljerna kanske lite på sidan om då.  (Arbetsförmedlare 2) 

- Någon form av överlämningsmöten som vi har på i flera andra sammanhang då eller kanske? 

(Arbetsförmedlare 3) 

-  Alltså jag ser inte det som en möjlighet att jag som handläggare skulle kunna sitta i trepart. Jag vet vi har väl 

en del ihop (pekar mot handläggare Möjligheternas kontor)och nu flyttar ju ni så att det blir lite längre, men 

ibland behöver man byta några ord och det är bra men ja.. men det är väldigt svårt att ha liksom 

gemensamma möten. (Arbetsförmedlare 1) 

Av	ovan	nämnda	möte	framkommer	att	det	finns	ett	ömsesidigt	beroende	och	en	positiv	vilja	
att	samarbeta	men	arbetsförmedlarna	upplever	svårigheter	att	 finna	tid	och	resurser	för	att	
samverka	på	ett	mer	djupgående	plan	både	vad	gäller	formella	möten	och	vad	gäller	mindre	
team-	 och	 trepartsmöten.	 Detta	 påverkar	 trots	 en	 ömsesidig	 vilja	 möjligheterna	 till	 sam-
ordning	och	utgör	något	av	ett	dilemma	för	samarbetet.	

Upplevda dilemman i samordningen med Arbetsförmedlingen 

Av	mötet	med	Arbetsförmedlingen	framkommer	tre	centrala	dilemman	som	diskuteras	som	
rör	gemensamma	principer	och	rutiner	för	att	kunna	stödja	deltagarnas	insatser	samt	former	
för	samverkan	för	att	undvika	dubbelarbete.	Dessa	är	frivillighetsdilemmat,	målgruppsdilem-
mat	och	tidsdilemmat	

Frivillighetsdilemmat	 uttrycker	 återigen	 motsättningen	 mellan	 myndighetsutövning	 och	 reg-
ler	 å	 ena	 sidan	 och	 anpassning	 till	 deltagarnas	 individuella	 behov	 å	 den	 andra.	 Målgrupps-

dilemmat	rör	vilka	målgrupper	som	kan	omfattas	av	kontorets	och	hur	respektive	aktör	ska	
agera	för	att	skapa	bra	förutsättningar	för	deltagarna.			
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Tidsdilemmat	 handlar	 om	 svårigheter	 att	 skapa	 tid	 för	 att	 klara	 av	 sitt	 ordinarie	 arbete	 och	
samtidigt	 skapa	 former	 för	 samarbete.	 I	 mötet	 med	 Arbetsförmedlingen	 framkommer	 ett	
ömsesidigt	 intresse	 för	 att	 kunna	 utföra	 en	 kvalitetsmässigt	 bra	 verksamhet	 för	 olika	
målgrupper	 som	 Arbetsförmedlingen	 har	 en	 kontrollfunktion	 för	 men	 saknar	 nödvändiga	
verktyg	för	att	stödja.	Därför	tycks	samarbetsklimatet	och	diskussionen	kring	dessa	frågor	bli	
mer	konstruktiva	där	de	söker	efter	gemensamma	rutiner	att	förhålla	sig	till	och	en	tydligare	
acceptans	 för	 varandras	 olika	 uppdrag.	 Samtidigt	 upplever	 arbetsförmedlarna	 en	 enorm	
tidspress	i	sitt	arbete	vilket	gör	att	de	har	svårt	att	hitta	tider	för	gemensamma	diskussioner	
och	 för	 att	 prioritera	 samarbetet	 med	 Möjligheternas	 kontor	 något	 som	 ses	 som	
problematiskt	från	båda	sidor.	

Några sammanfattande kommentarer 
I	tabell	2	sammanfattas	det	som	kännetecknar	verksamhetens	organisering	det	första	året	bå-
de	vad	gäller	samordning	och	upplevda	dilemman	i	denna	samordning.		

Tabell 2.  Handläggarnas organisering av Möjligheternas kontor, samordning av verksamheten i relation till andra 

aktörer och upplevda dilemman i denna samordning. 

 Möjligheternas kontor Samordning av verksamheten – centrala 

verksamheter 

Dilemman 

Inre arbetet och i relation till 
deltagarna 

Formell öppet hus verksamhet 
Bokade möten med deltagare 
Upphandling av coacher 
Uppföljning av coacher 
Matchning av coacher och deltagare 
 

Målgruppsdilemmat: Prioriterade grupper kontra personer 
med relevanta behov 
Matchningsdilemmat: Matchning kontra val 
Frivillighetsdilemmat: Frivillighet kontra tvång 
Samordningsdilemmat: Sluss kontra nav 
Kvalitetsdilemmat: Kvalitet kontra kvantitet 
 

Coacherna Kvalitetsgranskning av coacher 
Samarbete genom trepartsamtal 
Uppföljning av deltagarna i relation till 
coacherna 
Samordning genom formella och 
informella möten 
Varierat samarbetsklimat beroende på 
coachföretag 

Marknadsföringsdilemmat Val utifrån marknadsföring eller 
individuella behov  
Målgruppsdilemmat - Kvantitet kontra kvalitet 
Bonussystemdilemmat – snabb kontra rätt insats 
Utvärderingsdilemmat – Yta kontra djup 
 

Socialtjänsten Kontinuerliga möten 
Trepartssamtal 
Negativt samarbetsklimat 
 

Frivillighetsdilemmat – Frivillighet kontra tvång 
Samordningssdilemmat – Vem kontra vad ska man samarbeta 
med 
 

Arbetsförmedlingen Få formella möten 
Vissa informella möten och 
trepartssamtal 
Positivt samarbetsklimat 
Ömsesidigt beroende 

Tidsdilemmat – tid för ordinarie verksamhet kontra tid för 
samarbete 
Frivillighetsdilemmat – frivillighet kontra tvång 
Målgruppsdilemmat – vem ska få vad och varför 

 

Av	 tabell	 1,	 framgår	 att	 det	 första	 året	 ses	 som	 mycket	 av	 en	 uppbyggnadsfas	 där	 hand-
läggarna	arbetar	med	att	skapa	en	öppethusverksamhet,	samordnar	insatser	med	andra	aktö-
rer	 och	 samtidigt	 diskuterar	 sitt	 uppdrag	 och	 vad	 de	 ska	 vara	 till	 för.	 Av	 deras	 berättelser	
framkommer	 flera	 dilemman	 som	 rör	 vad	 de	 ska	 göra,	 för	 vilka	 och	 hur	 de	 ska	 organisera	
verksamheten	för	att	på	bästa	sätt	möta	de	krav	som	ställs	på	dem.	Flera	av	de	dilemman	som	
handläggarna	tar	upp	 i	diskussionen	av	den	egna	verksamheten	kommer	också	till	uttryck	 i	
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relationen	 med	 andra	 aktörer.	 Frivillighetsdilemmat	 framkommer	 i	 handläggarnas	 egen	
diskussion	 men	 också	 i	 det	 konkreta	 samspelet	 med	 Socialtjänst	 och	 Arbetsförmedling.	
Målgruppsdilemmat	 återkommer	 i	 handläggarnas	 diskussioner	 om	 sin	 egen	 verksamhet,	 i	
relation	 till	 coacherna	 samt	 i	 mötet	 med	 Arbetsförmedlingen.	 Samordningsdilemmat	 fram-
kommer	i	handläggarnas	egen	diskussion	och	i	mötet	med	Socialkontoret.			

Vad	är	det	då	 för	kompetenser	som	krävs	av	handläggarna	på	möjligheternas	kontor	 för	att	
hantera	dessa	olika	dilemman?	Att	gå	från	att	vara	en	sluss	för	deltagarna	till	att	bli	en	kva-
litetsgarant	 kräver	 inte	 bara	 ett	 bra	 bemötande	 eller	 kunskaper	 om	 regelsystem	 och	 mål-
grupper	utan	också	en	utvecklad	matchningskompetens	något	som	handläggarna	själva	upp-
lever	att	de	har.	En	typ	av	kompetens	som	anses	viktig	för	att	bli	en	kvalitetsgarant	är	kom-
petens	för	att	kvalitetsgranska	coachernas	verksamhet	och	vad	som	kan	sägas	utgöra	en	kva-
litet	i	relation	till	olika	målgrupper	och	individers	fria	val.	Detta	är	en	utmaning	som	handläg-
garna	står	inför.	Denna	utmaning	kräver	också	tid	för	uppföljning	av	de	olika	insatserna	och	
coachernas	 arbete	 som	 de	 befarar	 blir	 allt	 svårare	 i	 takt	 med	 att	 verksamheten	 växer.	 Det	
finns	utifrån	denna	utgångspunkt	anledning	att	 fundera	över	hur	stor	verksamheten	kan	bli	
med	bibehållen	kvalitet	samt	vilka	kompetenser	som	behöver	utvecklas	ytterligare.		

De	kompetenskrav	som	de	framförallt	framhåller	vad	gäller	coacherna	är	att	de	är	kompeten-
ta	på	sina	respektive	målgrupper	och	att	de	har	förmåga	att	ge	ett	individuellt	stöd	i	relation	
till	deltagarnas	olika	skiftande	behov,	vilket	också	kräver	olika	metoder	och	verktyg.	Vidare	
framhåller	 handläggarna	 att	 de	 bör	 vara	 bra	 på	 att	 samarbeta	 med	 handläggarna	 och	 vara	
flexibla	i	förhållande	till	deras	verksamhet	samt	slutligen	visa	på	goda	resultat	genom	nöjda	
deltagare	och	gott	utfall.		
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Deltagarnas berättelser 
	
I	detta	kapitel	presenteras	åtta	berättelser	från	arbetssökande	som	deltagit	i	åtgärder	i	form	
av	 coaching	 beslutad	 av	 handläggarna	 vid	 Möjligheternas	 kontor.	 I	 det	 följande	 presenteras	
Tanjas,	 Mirandas,	 Sveas,	 Peters,	 Stinas,	 Tors,	 Alvas	 och	 Kerstins	 berättelser.	 Därefter	 analy-
seras	dessa	berättelser	utifrån	frågeställningen:	

- Vilka	 förutsättningar	 för	 lärande	 och	 utveckling	 skapas	 för	 individerna	 genom	
professionellt	samtalsstöd	och	andra	insatser?	

I	slutet	görs	en	sammanfattande	kommentarer	av	kapitlets	huvudresultat.	

Alvas berättelse 
Alva	 har	 högskoleutbildning	 och	 gedigen	 arbetslivserfarenhet	 både	 som	 anställd,	 chef	 och	
konsult.	 Hon	 menar	 att	 problemet	 är	 att	 hon	 inte	 når	 arbetsgivarna,	 hon	 sållas	 bort	 tidigt	 i	
ansökningsförfarandet	främst	p.	g.	a.	sin	ålder,	45+	och	att	egenföretagande	som	konsult	inte	
ger	mycket	till	referenser:	

Men jag når inte arbetsgivarna, det har varit mitt dilemma, att jag når en djävulusisk mängd HR-konsulter och här 

pratar vi om tjejer och killar som egentligen inte har en insikt i själva yrket dom är anställda för, mer än att dom 

har en generell… insikt, utbildning, erfarenhet av något som det borde vara. Så vad jag vill nå det är naturligtvis 

arbetsgivarna.  

Alva	kom	till	Möjligheternas	kontor	via	socialtjänsten	upplevde	sig	 fast	 i	ett	moment	22,	ett	
tillstånd	 där	 Arbetsförmedlingens	 organisation	 och	 myndighetsroll	 leder	 både	 Alva	 och	
arbetsgivare	in	i	återvändsgränder:	

Arbetsförmedlingen har alltid varit en länk, om du blir arbetslös, till Socialtjänsten, till A-kassan, till KAS men dom 

gör ingenting. Arbetsförmedlingen står bara för krav och det är liksom ett filter, ett väldigt tydligt filter och sedan 

när det är arbetsgivare så… tex jag söker aldrig jobb via Arbetsförmedlingens hemsida för det är lönlöst.  

Arbetsförmedlarna som sitter på Arbetsförmedlingen matchar inte ihop folk med företag, det existerar inte. De 

sitter här och berättar alla fel du gör och alla måsten du har. De som sitter och tar emot jobben dom säger så att, 

dom hjälper ju dom här företagen att lägga upp annonserna men företagarna blir inte behjälpta av Arbetsför-

medlingen för de har krav på de arbetssökande att söka jobb som de inte har kompetens för, alltså kravjobb, du 

måste söka det här oavsett A-kassa eller ”what ever you do”, du måste söka de här jobben och de ansökningarna 

hamnar i dessa mailboxar där Arbetsgivaren blir fullständigt nerlusade av så sjukt mycket mail av folk som inte vill 

ha deras jobb. 

Detta	leder	enligt	Alva	till	ett	kvantitativt	agerande,	ju	fler	ansökningar	desto	större	chans	till	
jobb	och	att	hon	som	arbetssökande	lever	upp	till	Arbetsförmedlingens	kvantitativa	krav,	att	
söka	så	många	jobb	som	möjligt.		

Alvas	 ser	 initialt	 coachningen	 som	 negativ	 men	 upplever	 efter	 byte	 av	 coach	 denne	 som	 ett	
sätt	att	ta	sig	förbi	organisatoriska	hinder.		Möjligheternas	kontor	får	en	central	funktion	för	
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Alva	där	hon	fick	trygghet	att	våga	vara	kritisk	och	skapa	den	coachning	hon	efterfrågade	och	
behövde:	

Sedan valde jag en coach och det gick inte så bra för jag fick inte alls det jag behövde och jag berättade det för 

handläggaren på Möjligheternas kontor och då sa handläggaren att då byter vi coach, för det är inte meningen att 

du ska fastna utan meningen att du ska fortsätta. Så då bytte jag till nästa då och det är ett väldigt givande 

företag och det känns precis som jag själv som person och där av så kom de här två intervjuerna, då blev jag 

jätteglad. 

Genom	 Möjligheternas	 kontor	 och	 coachföretaget	 blev	 sammanhanget	 mindre	 och	 därmed	
mer	personligt.	Alva	fick	möjlighet	att	träda	fram,	mötesplatser	för	arbetssökande	och	arbets-
givare	skapas.	

Den coachen har… nu jobbar ju dom i ett team så att om den ena får reda på att det finns en arbetsplats då 

presenterar de mig för arbetsgivaren och presenterar arbetsplatsen för mig. Så att jag söker direkt till 

arbetsplatsen och sedan hänvisar jag från chefen på det här coachbolaget och då får jag säga så här att: Hejsan 

mitt namn är xx och jag har fått rekommendationen från chefen på det här företaget att söka det här jobbet för 

hon tycker att vi passar för varandra. Nu har jag inte gått så länge hos dom men två intervjuer är sjukt mycket mer 

än ingenting sedan 2012. 

Alva	 ser	 handläggaren	 på	 Möjligheternas	 kontor	 som	 ett	 skydd	 mot	 oseriösa	 coacher	 vilket	
hon	menar	varit	avgörande	viktigt:	

Handläggaren skyddar, inte bara mig, utan alla som kommer in här, skyddar oss så att vi inte ska råka ut för den 

här konsulten eller företaget som sitter och bokstavligt talat blåser oss rakt av. Handläggaren tycker inte att det är 

ok och går då in och avbryter för att vi ska pröva en annan väg. 

Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	Alva	får	stöd	för	att	hitta	sitt	sätt	att	lösa	sin	situation.	Hon	
går	från	ett	negativt	lärande	till	ett	positivt	lärande	där	hon	för	möjlighet	att	få	kontakt	med	
de	arbetsgivare	som	hon	efterfrågar.	Hennes	berättelse	tyder	dock	inte	på	att	coachningen	i	
sig	lett	till	någon	självutveckling.		

Kerstins berättelse 
Kerstin	 har	 en	 lång	 karriär	 inom	 HR-sektorn,	 främst	 internationellt.	 Hon	 är	 välutbildad	 och	
har	en	 masterexamen	 från	 2010.	 Kerstin	 har	 varit	 borta	 från	 arbetsmarknaden	 under	 en	
längre	 tid	 p.g.a.	 sjukdom	 och	 masterstudier.	 Efter	 att	 ha	 genomgått	 en	 arbetslivsinriktad	
rehab,	efter	sin	sjukskrivning,	som	upplevdes	som	totalt	värdelös	kom	hon	till	Möjligheternas	
kontor	genom	tips	från	Arbetsförmedlingen:		

Sommaren 2012 blev jag sjuk som en blixt från klar himmel och efter det, även om jag fortsatte att söka och det 

kan jag i efterhand tänka var lite dumt, så var jag på rehab under hösten och sedan vidare till arbetslivsinriktad 

rehab som jag tyckte var helt värdelös för mig och det gick bara vidare och vidare så på hösten var jag öppen för 

alla förslag och Arbetsförmedlingen hade inga pengar och sedan berättade de om Möjligheternas kontor och så 

fick jag möjlighet att komma hit. 
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Kerstin	är	generellt	positiv	till	satsningen	på	Möjligheternas	kontor	men	dessvärre	att	coach-
ningen	 inte	 var	 anpassad	 till	 hennes	 behov	 som	 var	 att	 bli	 marknadsförd	 för	 presumtiva	
arbetsgivare.	Hon	upplevde	att	coachen	arbetade	utifrån	en	enhetlig	mall	istället	för	att	se	till	
hennes	individuella	behov:	

… jag tycker att det är otroligt skönt att kommunen erbjuder sådant när det slutade med Arbetsförmedlingen… 

absolut det är jättepositivt. Sedan vet jag inte hur många som har fått jobb genom coachningen, men generellt och 

det liksom… jättebra och säkert många som… att det här verkligen var konkret coachning med ansöknings-

handlingar och så men att den måste anpassas till individens behov och inte bara köra på att göra likadant med 

alla. För jag har också varit hos några andra företag innan jag valde coachen så fick jag broschyrer och information 

om vad och hur olika företag gick till väga och det behöver man, men de var kanske lite för inkörda på att köra lika 

för alla. 

Kerstin	 fick	 byta	 coach	 men	 upplever	 inte	 att	 det	 ledde	 till	 någon	 egentlig	 förändring.	 Hon	
upplever	 fortfarande	 stora	 svårigheter	 att	 nå	 fram	 till	 arbetsgivare	 för	 ett	 personligt	
möte.		Hon	upplever	en	påtaglig	och	stark	ålderdiskriminering	från	arbetsmarknaden	och	ser	
det	som	det	avgörande	skälet	till	att	hon	inte	fått	något	arbete:	

Men naturligtvis alla förnekar det för det får inte förekomma men så är det. Jag känner några som är 40+ och som 

också har det jättesvårt vilket är mycket märkligt. Jag förstår liksom inte arbetsgivarna för om de skulle anställa 

mig så har jag inte småbarn hemma, jag måste inte hämta och lämna på dagis eller vabba och jag kan täcka upp i 

tjänster om det behövs och sannorlikheten om de anställer mig att jag stannar längre än någon som är 30 år är 

betydligt högre. 

Kerstin	 tycker	 att	 kommunen	 behöver	 ställa	 hårdare	 och	 tydligare	 krav	 på	 de	 coachföretag	
som	upphandlas:			

Ja just det och jag tycker att Arbetsförmedlingen, min känsla och erfarenhet är att de gör faktiskt ingenting för att 

hjälpa mig att få jobb. Det kanske kommer något mail då och då att vi tycker att det här kanske skulle passa dig, 

men det är ju samma jobb som finns på deras hemsida. En gång har jag fått ett tips om ett jobb som inte fanns där. 

Men annars det är ingenting som de matchar och det handlar om att de har alldeles för mycket att göra. 

Sammafattningsvis	kännetecknas	Kerstins	berättelse	av	ett	negativt	lärande	där	hon	upplever	
att	hon	successivt	utvecklar	en	starkare	känsla	av	hopplöshet.	Trots	viljan	att	själv	utvecklas,	
påbörja	studier	och	söka	jobb	har	hon	hamnat	i	en	ond	cirkel,	att	måsta	ha	men	inte	få	något	
arbete.		

Mirandas berättelse 
Miranda	 kom	 till	 Sverige	 som	 migrant	 och	 fick	 information	 om	 Möjligheternas	 kontor	 från	
Socialtjänsten.	Som	ensamstående	mamma	behövde	hon	få	ett	jobb	för	att	klara	sin	egen	för-
sörjning	och	komma	ur	sitt	bidragsberoende.	Hon	var	dock	osäker	på	hur	hon	skulle	göra:	

Min situation är jättesvår för jag jobbar inte, jag har ett barn, inget eget boende och jag behövde jobb och ja man 

känner det när det är liksom… jag hade en sista chans och jag ville verkligen hitta något. 
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Hon	menar	att	hon	och	coachen	skapade	en	relation	där	hon	kunde	berätta	om	sin	situation	
och	sina	egna	mål	och	önskningar.	Miranda	fick	slutligen	tag	i	en	praktikplats:	

Första gången vi träffades det var Möjligheternas kontor-handläggaren, jag och den som jobbade på 

Konsultföretag XX vi var tre. Först berättade jag om mig vad jag vill och min livssituation… det var så att jag är skild 

och har ett barn därför jag bor ganska långt ifrån förskolan där mitt barn går, därför mitt jobbområde var inte så 

stort så därför jag berättade om vilka problem jag har, och utifrån min situation de pratade och vi diskuterade 

tillsammans och hon berättade för dom vad jag behöver. Sedan när vi gjort det lämnade hon mina uppgifter till 

coachen och sedan gick jag själv dit. Men sedan var det coachen som hjälpte och vi skrev CV, personligt brev och vi 

ringde till arbetsgivare hon lärde mig hur man bör säga hur man bör prata och genom telefon så gick jag direkt på 

arbetsplats och pratade med arbetsgivare, det var det som jag lärde mig. Det var en bra erfarenhet. 

Miranda	betonar	vikten	av	att	hon	redan	till	handläggaren	på	Möjligheternas	kontor	känt	att	
hon	 kunde	 beskriva	 sin	 livssituation	 och	 att	 coachen	 sedan	 stöttade	 henne	 utifrån	 hennes	
egna	 behov.	 Att	 lyckas	 hitta	 och	 genomföra	 en	 praktik	 gav	 hopp	 om	 möjliga	 vägar	 vidare.	
Miranda	 betonar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 få	 relevant	 stöd	 för	 att	 själv	 känna	 kontroll	 över	 sin	
livssituation.	Hon	upplever	att	hon	initialt	inte	hade	något	annat	alternativ	än	an	att	kontakta	
Möjligheternas	 kontor,	 men	 att	 hon	 genom	 denna	 tvingande	 förändring	 också	 börjat	
förändrats	själv	och	bli	mer	självständig.	Hon	upplever	sig	mer	delaktig	och	har	förändrat	sin	
syn	 på	 sin	 förmåga	 att	 kunna	 påverka	 sin	 situation	 genom	 att	 ha	 fått	 konkret	 stöd	 från	
coachen.	

Alltså det viktigaste som jag lärde mig när man söker jobb det var hur man gör det och på vilket sätt, t ex det finns 

olika sätt, ringa, skicka CV, gå direkt till arbetsplats och jag använde alla men när jag skickade CV och personligt 

brev då fick jag nej för mitt CV var inte så… hur säger man… utvecklat för jag har inte så mycket erfarenhet men 

när man går dit och arbetsgivaren kan kolla på mig och prata med mig det kanske är lite bättre, man får intryck 

eller så. 

Sammanfattningsvis	 ger	 Mirandas	 berättelse	 en	 positiv	 bild	 av	 coachningen,	 där	 hon	 både	
lärde	sig	något	om	hur	hon	skulle	söka	arbete	på	en	svensk	arbetsmarknad	och	skapade	ett	
nytt	synsätt	på	sig	själv.	Detta	genom	en	upplevelse	av	ett	gott	bemötande	av	såväl	handlägga-
ren	vid	Möjligheternas	kontor	som	coachen.	Praktikplatsen	som	hon	fick	till	följd	av	insatsen	
har	också	lett	till	ett	framtidshopp	hos	Miranda.		

Peters berättelse 
Peter	 kom	 till	 Möjligheternas	 kontor	 eftersom	 han	 på	 grund	 av	 arbetslöshet	 hade	 sökt	 och	
beviljats	försörjningsstöd	från	socialtjänsten.	

Ja just det eftersom jag inte hade någon försörjning på annat håll genom arbete så fick jag söka försörjningsstöd 

och det blev lite av kravet också att kontakta Möjligheternas kontor, blev någon form av motprestation, att gå 

med på det. 

Peter	 ser	 sig	 som	 en	 lite	 udda	 person	 som	 vet	 med	 sig	 att	 han	 kan	 ha	 vissa	 svårigheter	 i	
sociala	sammanhang	och	att	han	inte	är	så	bra	på	att	prata	och	vill	 inte	vara	den	som	står	 i	
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centrum.	Peter	beskriver	relationen	med	coachen	som	nära	och	varm,	att	coachen	verkligen	
visar	att	hon	är	här	 för	hans	skull	och	att	det	är	 Peter	som	bestämmer	över	sitt	 liv	och	 inte	
någon	annan.		

Väldigt inlyssnande skulle jag säga att hon är. Inlyssnande och heller inte rädd för att ge input på ett rent 

personligt plan och det tyckte jag var bra att hon faktiskt kunde koppla in på ett personligt plan att om man kanske 

hade en dålig dag så märkte hon det så då var det inte så mycket press att man skulle prestera så mycket just den 

dagen.  

Peter	 upplever	 att	 coachen	 skapar	 trygghet	 för	 Peter	 genom	 att	 lyssna	 och	 vara	 förstående	
inför	hans	svårigheter.	Peter	fick	inget	arbete	under	sin	tid	på	Möjligheternas	kontor	men	han	
ser	 ändå	 tiden	 med	 coachen	 som	 mycket	 värdefull	 och	 han	 påbörjade,	 som	 ett	 resultat	 av	
coachningen,	en	arbetsmarknadsutbildning	genom	Arbetsförmedlingen.	

Jaa… då blir det lite krångligare… det är så små… det är ganska små grejer, men att jag oftare nu tänker att jag 

klarar av saker, på ett annat sätt än förut. Kanske inte ger upp lika lätt längre, kanske ligger i lite hårdare… 

(Intervjuaren: Skulle man kunna säga att du tänker lite annorlunda kring dig själv?) Ja, jo kring mig själv faktiskt, 

inte så mycket kring min situation eller så där för den är ju fortfarande ganska jobbig… men kring mig själv, ja, 

absolut. Det skulle jag kunna säga. 

Peter	beskriver	en	utvecklingsprocess	genom	ökad	självinsikt,	bättre	självkännedom	som	gör	
att	hans	självförtroende	växte.	Hans	styrkor	och	svagheter	balanserades	av	coachen	gentemot	
Peters	självbild	och	åskådliggordes	i	förnyat	CV	och	en	bättre	förmåga	att	uttrycka	sig	både	i	
tal	och	skrift.	

Väldigt givande faktiskt… jag fick konkreta verktyg kan man säga… arbetade med CV och personliga brev… en bra 

eller bättre vokabulär… alltså en vokabulär som går hem hos arbetsgivaren så det var väldigt väldigt givande. En 

väldigt viktig sak. 

Peter	 upplever	 ett	 positivt	 lärande	 genom	 att	 coachen	 skapade	 klarare	 förutsättningar	 för	
honom	att	vara	delaktig	i	sitt	eget	liv.	Negativt	lärande	om	Arbetsförmedlingen,	där	man	inte	
kunde	 bidra	 med	 något	 av	 det	 coachen	 bidrog	 med	 eftersom	 det	 på	 Arbetsförmedlingen	
endast	handlade	om	produktion.	

Ja, det är en enorm skillnad. Arbetsförmedlingen är ju… det är ett väldigt högt tryck på Arbetsförmedlingen, de har 

väldigt lite tid för varje person så det är en extrem skillnad bara rent tidsmässigt, där kanske du bara har 10 min 

men mellan mig och coachen… men det är ändå lite samma saker men på Arbetsförmedlingen försöker man 

komprimera ihop det på mindre tid. Det blir lite information ”overload”, att man inte riktigt kan ta in allting på en 

gång så man får försöka bena ut det när man är hemma. Med coachen så var det mer att vi benade ut allting på 

plats och som inte var ett tvång, som helst redan ska vara klart. 

Coachningen	 genererade	 tankar	 om	 utbildning	 och	 Peter	 fick	 tips	 om	 en	 arbetsmarknads-
utbildning	 av	 coachen,	 som	 han	 nu	 påbörjat	 för	 att	 stärka	 sina	 möjligheter	 på	 arbetsmark-
naden.	 Han	 menar	 att	 coachningen	 bidrog	 med	 en	 förstärkt	 framtidstro	 trots	 att	 hans	
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situation	fortfarande	är	svår.		Sammanfattningsvis	är	Peters	lärande	positivt	och	självutveck-
lande	där	han	är	på	väg	mot	en	utbildning	till	följd	av	insatsen.		

Stinas berättelse. 
Stina	kom	till	Möjligheternas	kontor	via	en	kommunal	tjänsteman	som	stängde	av	henne	från	
den	gymnasieutbildning	hon	gick.	Stina	redogör	för	en	meningslös	skoltid	där	hon	hade	svårt	
att	hänga	med	 i	 tempot	och	 inte	upplevde	att	hon	fick	något	stöd	 för	dessa	svårigheter.	Till	
detta	lades	också	svår	sjukdom	under	gymnasietiden	som	gjorde	att	Stina	tvingades	avbryta	
sina	studier	två	gånger	för	att	slutligen	bli	avstängd	för	gott.		Stina	upplevde	hela	sin	skolgång	
som	ett	misslyckande,	eftersom	hon	inte	lyckas	med	något	vilket	bekräftar	och	stärker	käns-
lan	av	att	vara	sämre	än	andra.	Den	allvarliga	sjukdomen	under	gymnasietiden	bidrog	spätt	
på	också	till	det	redan	låga	självförtroendet.	Till	slut	litade	hon	varken	på	sig	själv	eller	på	sin	
kropp.		

Ja jag kände ju det eftersom jag hoppat av gymnasiet tre ggr och gått på andra också, så jag kände hela tiden att 

det här kommer aldrig att funka, jag kommer aldrig att få tag på ett jobb, det är ingen som vill ha mig… ja. 

I	 kontakten	 med	 Möjligheternas	 kontor	 upplevde	 Stina	 för	 första	 gången	 ett	 empatiskt	 be-
mötande	och	konkret	stöd	i	sina	kontakter	med	myndigheter:	

Oh… det var länge sedan… eh jag hade väl något samtal och fick lära känna henne och hon följde med mig till 

Arbetsförmedlingen och hjälpte mig där väldigt mycket… var ett stort stöd för mig överhuvudtaget… och vi pratade 

om hur vi skulle fortsätta… 

Stina	 talar	 om	 vikten	 av	 att	 handläggaren	 på	 Möjligheternas	 kontor	 fanns	 kvar	 under	 hela	
coachningsperioden	och	följde	upp	utvecklingen:	

En del, jag gick ju mindre och mindre här och mer hos coachen och jag känner ändå att handläggaren kollade till 

mig hela tiden, frågade hur det går om jag behövde hjälp och så där. 

Handläggaren	 på	 Möjligheternas	 kontor	 och	 senare	 coachen	 gav	 stöd	 i	 att	 bygga	 upp	 Stinas	
självinsikt,	självförtroende	vilket	gjorde	att	hon	började	förändra	sin	självbild:	

Ja, alltså när man kommer dit, direkt när man kliver innanför dörrarna så känner man direkt en jätteglädje ändå i 

att komma dit för de gör så himla stort arbete. Det var liksom… jag tog med mitt CV först gången jag gick dit och 

visade att så här ser det ut ungefär. Då jobbade coachen mestadels med mitt CV och så lade jag till en del som jag 

ville ha med och coachen fick det verkligen att se bra ut. Jag tror att jag har fem olika CV:n inom olika branscher 

hemma, det får en verkligen att se ut som ”Gud vad du är bra på det här… jag har fått flera svar, alltså nej från 

arbetsgivaren där de skriver att ditt CV verkar så himla intressant, du verkar väldigt intressant och vi vill ha en 

intervju med dig, så… ja då stiger verkligen glädjen. 

Arbetet	med	CV	och	personligt	brev	öppnade	för	att	Stina	fick	en	mer	positiv	syn	på	sig	själv.	
Alliansen	med	coachen	tycks	ha	varit	den	avgörande	vändpunkten,	att	få	utrymme	att	vara	sig	
själv	utan	krav	på	att	prestera.		
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De visar väldigt mycket att de bryr sig om hur det går för en ändå. De är väldigt intresserade för hur det går i ditt 

liv, behöver du någon att prata med är de alltid här, de är personer som man verkligen söker sig till om man 

behöver prata om någonting 

Den	positiva	erfarenheten	av	att	bli	tagen	på	allvar,	att	bli	lyssnad	på	och	av	praktiken	samt	
kontinuerlig	 coachning	 ledde	 till	 ett	 återuppväckt	 intresse	 för	 studier.	 Stina	 har	 nu	 sökt	
folkhögskola	till	hösten	och	ser	på	framtiden	med	tillförsikt.	Sammanfattningsvis	visar	Stinas	
berättelse	en	positiv	lärspiral	där	hon	också	utvecklat	synen	på	sig	själv. 

Sveas berättelse 
Svea	 fick	 kontakt	 med	 Möjligheternas	 kontor	 genom	 Socialtjänsten.	 Hon	 hade	 utifrån	 ett	
kaotiskt	liv	bestående	av	droger	och	missbruk	genom	behandling	och	eget	hårt	arbete	skapat	
sig	en	plattform	där	coachningen	kom	in	som	en	stärkande	och	utvecklande	aktivitet.	

Det gör det. Alltså jag kan ju bara utgå från mig själv som då har ett missbruk i bakgrunden och man är ganska 

osäker när man kommer tillbaka, man vet inte riktigt hur man ska bete sig, man vet inte… det är svårt att få de här 

bitarna på plats liksom, hur ska man göra. Hur skriver man ett CV? Ja visst man kan gå någon sådan där 

jobbsökarkurs men det blir inte personligt på något vis. Jag har gått sådana förut och då får man sitta i grupp och 

då blir det svårare och… nä. Jag tycker det är helt underbart helt enkelt att ta den här vägen istället. 

Hos	 Svea	 fanns	 redan	 ett	 väl	 definierat	 mål,	 att	 börja	 studera.	 Det	 coachande	 stödet	 bestod	
därför	av	att	skapa	de	bästa	förutsättningarna	för	henne	att	ta	det	första	steget.	

Ja och det var något som jag verkligen hade nytta utav. Hade jag inte haft det så kanske jag hade hittat på 

någonting annat under tiden, det vet jag ju inte men… ja att jag hade det här blev ju en trygghet. Så jag är 

jätteglad. Och just Möjligheternas kontor, den uppfattningen jag har fått är att det är ju jättebra… istället för att 

bli skickad till Arbetsförmedlingen där man ska vänta, man ska fylla i på data, man ska vänta på att få träffa en 

person och allting tar sådan tid och jag har gjort det och den biten gillar jag inte med Arbetsförmedlingen. Där ska 

man ha allting klart redan. Den här vägen så får man istället hjälp till att komma så att man är klar, eller blir klar 

och det är jätteskönt. 

Sveas	 mål	 är	 helt	 hennes	 eget	 och	 för	 henne	är	 det	 viktigt	 att	 det	 inte	 varit	 något	 krav	 från	
någon	annan.	Genom	coachningen	har	Sveas	tro	på	en	framtid	stärkts	och	hon	känner	att	hon	
kan	 kan	 lyckas	 lämna	 sitt	 gamla	 liv	 för	 något	 nytt.	 Livet	 har	 fått	 en	 struktur,	 eller	 Svea	 har	
genom	coachningen	själv	fortsatt	att	bygga	en	struktur	kring	tillvaron	och	hamnat	i	fas	med	
sig	själv.	

Absolut, det har jag, jag har lärt mig mycket om mig själv som t ex att stanna upp och fånga en positiv känsla och 

spara den liksom, bara stanna upp och vara i den och sådana grejor det har hjälpt mig väldigt mycket. Just det här 

att höja självförtroendet som jag nämnt redan det betyder så oerhört mycket för att sedan kliva in i en ny miljö 

eller klass med nya människor. Jag kanske inte hade fixat det om det inte hade varit, det är ju bara spekulationer 

det hade kanske gått ändå men kanske inte så bra eller lika lätt. 

Sammanfattningsvis	 stod	 Stina	 under	 coachningen	 inför	 att	 påbörja	 studier,	 vilket	 kan	 ses	
som	en	vändpunkt	i	hennes	liv,	men	den	har	sin	grund	i	en	tidigare	insikt	och	önskan	om	att	
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förändra	 sitt	 liv.	 Coachningen	 förstärker	 denna	 förändring	 och	 Svea	 upplever	 att	 hon	 har	
kontroll	 över	 sitt	 liv	 och	 sin	 egen	 framtid.	 Hennes	 lärande	 genom	 coachningen	 kan	 därmed	
sägas	vara	positivt,	hon	har	fått	en	ökad	självinsikt	och	ett	ökat	självförtroende.	 

Tanjas berättelse 
Tanja	kom	till	Sverige	för	ett	par	år	sedan	och	är	klar	med	SFI	och	SAS	1	och	ska	snart	påbörja	
SAS	2.	Hon	vill	in	på	arbetsmarknaden,	dels	för	att	tjäna	egna	pengar,	dels	för	att	få	erfarenhet	
inför	vidare	studier	men	eftersom	hon	studerar	fick	hon	ingen	hjälp	från	Arbetsförmedlingen:														

Jag kom till Sverige … blev inskriven på AF och i första hand jag fick utbildning och praktik genom AF, men efter att 

jag börjat SAS, jag fick ingenting. Jag försökte att hitta någonting men, pratade med dom många gånger men det 

gick inte så bra. 

Tanja	 tog	 kontakt	 med	 Möjligheternas	 kontor	 efter	 tips	 från	 vänner.	 Hon	 beskriver	 att	 hon	
upplevde	en	personlig	professionell	relation	till	både	coachen	och	handläggaren	på	Möjlighe-
ternas	kontor	där	hon	 kunde	prata	om	sig	själv	och	sin	situation	 i	 förhållande	till	sina	egna	
mål	 och	 önskningar.	 Hon	 fick	 inte	 något	 jobb	 genom	 coachningen	 men	 däremot	 en	 praktik-
plats	 som	 hon	 hoppas	 ska	 ge	 den	 kontakt	 med	 arbetsmarknaden	 som	 hon	 saknar.	 Såhär	
beskriver	hon	detta:	

Ja, först presenterade Möjligheternaskontorhandläggaren för mig dom (coachbolaget). Handläggaren berättade 

om mig och vad jag ville och behövde och sedan sa coachen ok, vi kan boka några tider och prata lite om vilka jobb 

vi kan hitta och sedan berättade jag att det inte spelade så stor roll, bara det var ganska lätt och inte så stressigt 

för att jag studerar också, så att sedan berättade coachen för mig att du kan försöka hitta några platser och skriva 

deras namn och telefonnummer och sedan komma hit så kan vi ringa upp till dom. Så det gjorde jag och sedan 

ringde vi tillsammans och coachen berättade för dem att här finns en sökande som gärna vill ha praktik och det var 

en matvarubutik då som accepterade. Så det fungerade bra både här och där. 

Även	om	det	primära	för	henne	var	att	hitta	arbete	upplever	hon	att	hon	behövde	bli	redo	för	
att	 ta	 sig	 an	 sin	 situation	 i	 det	 här	 fallet	 genom	 att	 få	 stöd	 i	 sitt	 jobbsökande	 i	 en	 svensk	
kontext	och	därigenom	nå	en	praktik.		 	 	 	 	

Sedan en gång kom jag hit och pratade med handläggaren och jag berättade för henne min situation och ja hon 

var jättesnäll och hon skrev ned allting som jag berättade och sa att ok du kan skrivas in här på Möjligheternas 

kontor och vi kan hjälpa dig. Sedan valde jag en jobbcoach som (Work for you) och handläggaren och jag åkte dit 

och träffade en coach där. Coachen fixade en praktikplats för mig på en stor matbutik och handläggaren ringde 

mig alltid och frågade hur det fungerade, om det var tungt eller svårt och om du kan inte du kan gärna säga till 

mig så kan jag hitta någonting annat. Det fungerade jättebra här på Möjligheternas kontor och jag har kontakt 

med handläggaren alltid och berättar för henne hur det går och ja det fungerar bra. 

Tanja	 upplever	 ett	 konkret	 stöd	 med	 att	 kontakta	 praktikplatser,	 något	 som	 är	 viktigt	 för	
henne.	 Hon	 beskriver	 vidare	 att	 coachen	 bad	 henne	 själv	 leta	 efter	 några	 praktikplatser	
samtidigt	som	hon	fick	stöd	i	att	ringa	till	dessa	praktikplatser.	Att	 lyckas	få	en	praktikplats	
och	genomföra	praktiken	gav	Tanja	hopp	om	att	få	ett	riktigt	extrajobb	vid	sidan	om	hennes	
studier.		
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Därför att jag tror att coachen kan hjälpa mig för coachen har skrivit en berättelse om mig, en rekommendation för 

de har en bakgrund om mig. Coachen ringde mig och läste rekommendationen för mig och den var jättebra. 

Tanja	upplever	att	Möjligheternas	kontor	funnits	i	bakgrunden	som	ett	ytterligare	stöd	och	en	
säkerhetsfunktion	om	coachningen	inte	skulle	fungerat.	

 Jag kan alltid ringa till MK-handläggaren och komma hit och prata, de har alltid tid för mig. Det är svårt att hitta 

jobb, därför jag vill studera. 

Sammanfattningsvis	 kännetecknas	 Tanjas	 berättelse	 av	 ett	 positivt	 lärande	 genom	 att	 hon	
förändrat	 sin	 situation	 med	 hjälp	 av	 coachning	 och	 praktiken.	 Hon	 hoppas	 att	 hennes	 nya	
erfarenheter	ska	leda	till	ett	riktigt	extrajobb.	Däremot	kan	det	ifrågasättas	om	Tanjas	lärande	
har	varit	självutvecklande.	

Tors berättelse. 
Tor	har	i	en	osäker	arbetsmarknad	med	korta	tidsbegränsade	anställningar	förlorat	fotfästet	
och	 lever	 i	 stor	 otrygghet	 och	 osäkerhet	 över	 hur	 han	 ska	 agera	 för	 att	 få	 fast	 mark	 under	
fötterna.	 Han	 beskriver	 att	 han	 under	 tiden	 när	 han	 sökte	 försörjningsstöd	 kände	 sig	
betraktad	som	kriminell	av	socialtjänsten.		

Jag tror jag skickade in 50 papper till ansökningen, otroligt mycket som jag skulle redovisa och när jag skulle lämna 

in de där pappren så fick jag eller ja man skulle lämna in till en person som satt bakom skottsäkert glas och skjuta 

in den här högen med papper i en lucka som var för smal så jag fick skjuta in det i två omgångar. Kändes som man 

var kriminell bara för att jag var arbetslös.  

Efter	några	månader	erbjuds	han	av	socialtjänsten	att	komma	till	Möjligheternas	kontor,	men	
han	 uppfattar	 det	 som	 att	 han	 inte	 har	 något	 val.	 Där	 får	 han	 träffa	 en	 handläggare,	 får	
information	 om	 vad	 de	 har	 att	 erbjuda	 och	 får	 välja	 coachbolag	 där	 han	 sedan	 börjar	 sin	
coachningsperiod.	Tor	tycker	att	coachningen	började	ganska	bra,	den	var	strukturerad	och	
tydlig	 och	 inledningsvis	 ganska	 hoppingivande.	 Men	 efter	 de	 första	 träffarna	 med	 coachen	
vänder	det	hela	till	en	mycket	negativ	upplevelse	för	honom.	

… ja… i början var det väl någon slags kartläggning över min personlighet så jag fick svara mycket på enkäter och 

så där… coachen skulle väl få någon uppfattning om vem jag var och så där. Jag har ingen tydlig bild av vad vi 

gjorde sedan… vi började väl kolla igenom CV och personligt brev och sådant, fick skicka in förslag och så gick vi 

igenom det och skapade lite ny layout och lite andra formuleringar och sedan börjad väl jobbsökeriet. Det var krav 

på att man skulle söka ett visst antal jobb, det blev mycket striktare efter ett tag kände jag. Coachen tog också 

fram lite praktikförslag, platserbjudanden men jag tackade nej till dom för att det var inte så goda jobbchanser 

kändes det som. 

Tors	upplevelse	är	att	coachen	sätter	press	på	honom	att	söka	si	och	så	många	jobb	per	vecka	
och	han	upplever	inte	att	han	får	så	mycket	hjälp.	Istället	känner	han	sig	övervakad	och	kon-
trollerad	och	coachträffarna	blir	allt	mer	ångestfyllda.		
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Hon… ja hon hjälpte ju mig med vissa grejer, tog fram de här praktikplasterna och… fick ju hjälp med det här Cv:t 

och det var ju bra, men jag tycker inte att jag blev… hon var ju mycket för att pusha på och så där men jag tyckte 

mest att det var stressande och jobbigt. Min generella uppfattning är att jag kände mig nästan som kriminell eller 

ständigt övervakad, granskad. Jag skulle rapporter både till kommunen en gång i månaden och till coachen vecko-

vis och till slut också till Arbetsförmedlingen och det blev väldigt pressande, kunde liksom aldrig slappna av, kon-

stant press. 

Tor	upplever	svårigheter	i	att	göra	sin	röst	hörd	under	alla	krav	från	kommun,	Arbetsförmed-
ling	 och	 coach.	 Han	 framför	 klagomål	 till	 handläggaren	 på	 Möjligheternas	 kontor	 men	 får	
inget	 konkret	 stöd	 för	 att	 kunna	 förbättra	 situationen,	 upplever	 coachens	 peppande	 som	
kravfyllt	istället	för	stödjande.	

Ja, att det var så mycket koll, så regelbundet. Det var gruvsamt att gå på de där mötena och man längtade bara 

bort därifrån, att det skulle vara kortvarigt. Det var inte ens skönt när man kom därifrån för då kändes det som jag 

fått ännu flera måsten som skulle utföras. Och när jag väl slutade där så sökte jag mycket flera jobb än under 

perioden när jag hade coachen. 

Den	 coachning	 som	 Tor	 genomgick	 ledde	 inte	 till	 att	 han	 fick	 något	 jobb.	 De	 praktikplatser	
han	erbjöds	tackade	han	nej	till	eftersom	de	inte	hade	lett	till	arbete	och	inte	heller	låg	inom	
hans	intresseområde.	Han	fick	inte	heller	så	mycket	stöd	i	att	orientera	sig	kring	utbildningar,	
trots	att	han	tidigt	framförde	en	önskan	om	detta.		

Jag vet ju inte vad det kan finnas för jobb därute och ville gärna få en lite mer övergripande bild, någon form av 

lista eller något. Jag har bett om det hos Arbetsförmedlingen men inte fått något och inte från coachen heller. 

Däremot kom hon med en sådan nästan i slutet av coachningsperioden för då hade jag pratat med Möjligheternas 

kontor och även med socialkontoret och framfört det som lite av kritik också. Den kritiken hade förmodligen 

coachen fått höra då för hon var ganska sur på mig då. 

Sammanfattningsvis	kan	Tors	berättelse	sägas	spegla	en	negativ	upplevelse	fylld	av	krav	som	
inte	leder	fram	till	någonting	annat	än	ett	sämre	självförtroende	än	tidigare.	

Några sammanfattande kommentarer 
Av	de	åtta	unika	berättelser	som	deltagarna	ger	finns	såväl	vissa	likheter	som	skillnader	som	
vi	 kommer	 att	 analysera	 närmare.	 För	 det	 första	 finns	 likheter	 och	 skillnader	 i	 deltagarnas	
tidigare	position	på	arbetsmarknaden,	deras	 initiala	behov	och	hur	de	kommit	 till	Möjlighe-
ternas	kontor.	Med	dessa	olika	aspekter	som	utgångspunkt	kan	vi	också	diskutera	å	ena	sidan	
deltagarnas	lärande	och	utveckling	och	å	andra	sidan	utfallet	av	dessa	insatser.	I	tabell	2	görs	
en	sammanfattning	av	deltagarnas	berättelser	i	förhållande	till	dessa	olika	aspekter.	

  



42 
 

Tabell 2. Deltagarnas tidigare position, initiala dilemman och initiativ, upplevelse och utfall  

Deltagare Ålder Tidigare 
position på 
arbets-
marknaden 

Initialt dilemma Initiativ Lärande och 
utveckling 

Utfall 

Alva	 Över	45	år	 Stark	 Åldersdiskriminerad	 på	
arbetsmarknaden	

Tvingad	 från	
Socialtjänsten	

Negativt	&	
positivt	lärande	

Kontakt	 med	
arbetsgivare		

Kerstin	 Över	45	år	 Stark	 Åldersdiskriminerad	 på	
arbetsmarknaden		

Självinitierad	 -	 tips	
från	AF	

Negativt	lärande	
	

Ingenting	

Miranda	 20-25	år	 Svag	 Migrant	 -	 ej	 etablerad	 på	
arbetsmarknaden	

Tvingad	 från	
Socialtjänsten	

Positivt	
självutvecklande	
lärande	

	
Praktik	

Peter	 20-25	år	 Svag	 Sociala	 svårigheter	 -	
arbetslös	

Tvingad	 från	
Socialtjänsten	

Positivt	
självutvecklande	
lärande	
	

Arbetsmark-
nadsutbildning	

Stina	 20-25	år	 Svag	 Sociala	 svårigheter	 –	
avstängd	från	gymnasiet	

Tvingad	 från	
kommunen	

Positivt	
självutvecklande	
lärande	
	

Folkhögskola	

Svea	 25-35	år	 Svag	 Efter	 behandling	 av	 miss-
bruk		

Tvingad	 från	
Socialtjänsten	

Positivt	
självutvecklande	
lärande	

Studier	

Tanja	 20-25	år	 Svag	 Migrant	 –	 ej	 etablerad	 på	
arbetsmarknaden	

Självinitierad	 -	 tips	
från	vänner	

Positivt	lärande	
	

Praktik	

Tor	 25-35	år	 Osäker	 Arbetslös	 Tvingad	 från	
Socialtjänsten	

Negativt	lärande	 Ingenting	

	

Av	tabell	2	framgår	att	Tanjas	och	Mirandas	ser	coachningen	som	en	positiv	upplevelse	som	
inneburit	 ett	 positivt	 lärande	 i	 relation	 till	 svensk	 arbetsmarknad.	 Som	 tämligen	 nyanlända	
migranter	är	deras	språkstudier	viktiga	för	att	kunna	skapa	sig	ett	bra	liv.	Samtidigt	hindrar	
deras	SFI	och	SAS	studier	dem	från	att	erhålla	stöd	 från	Arbetsförmedlingen	att	 ta	sig	 in	på	
arbetsmarknaden.	 	 I	arbetet	med	CV	och	personligt	brev	har	de	lärt	sig	hur	man	formulerar	
sig	och	vad	man	säger	i	relation	till	arbetsgivare,	något	som	kan	betraktas	som	lärande	av	vis-
sa	kunskaper	och	färdigheter.	Även	utfallet	 i	 form	av	praktik	har	 lett	till	ett	positivt	 lärande	
för	dem	där	praktiken	gett	hopp	om	att	kunna	komma	 in	 i	det	svenska	samhället.	Mirandas	
berättelse	 uttrycker	 också	 ett	 självutvecklande	 lärande	 där	 hon	 upplever	 att	 hon	 utvecklats	
som	person	genom	att	hon	blivit	mer	självständig	och	fått	en	större	självinsikt	där	hon	blivit	
delaktig	i	sitt	liv	på	ett	nytt	sätt.		

	 	 	 	 	 	
Svea,	Peter	och	Stina	delger	i	sina	berättelser	personliga	svårigheter	och	en	känsla	av	hopp-
löshet.	Här	har	coachningen	i	hög	grad	upplevts	bidragit	till	ett	positivt	och	självutvecklande	
lärande	och	utfallet	också	blivit	att	de	börjat	studera.	Coachen	har	i	deras	fall	bidragit	till	en	
utveckling	 av	 självförtroende	 och	 självtillit.	 Att	 lära	 sig	 skriva	 CV	 och	 personliga	 brev	 har	 i	
deras	 fall	 blivit	 en	 hävstång	 för	 den	 egna	 personliga	 utvecklingen	 dvs.	 att	 de	 genom	 dessa	
aktiviteter	 har	 fått	 syn	 på	 sig	 själva	 och	 sina	 förmågor.	 De	 upplever	 att	 coachningen	 anpas-
sades	till	deras	personliga	behov	och	var	påtagligt	nöjda	både	med	Möjligheternas	kontor	och	
den	coachning	som	de	erhållit	då	de	var	på	väg	in	i	nya	studier.			
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Tor	beskriver	en	osäker	position	på	arbetsmarknaden,	där	han	har	viss	eftergymnasial	utbild-
ning	och	viss	arbetslivserfarenhet.	Tor	är	starkt	kritisk	till	coachningen,	han	menar	att	coach-
ningen	bara	ledde	till	en	känsla	av	att	vara	kontrollerad	och	till	en	 försämrad	självbild.	Han	
inrättar	sig	i	sammanhanget,	håller	ut	och	lyder,	vågar	inte	kritisera	coachningen	av	rädsla	för	
att	 förlora	 försörjningsstödet.	 Framför	 till	 slut	 sin	 kritik	 till	 Möjligheternas	 kontor	 men	
upplever	inte	att	han	får	något	påtagligt	stöd	för	sin	kritik.		
	
Alva	 och	 Kerstin	 som	 har	 haft	 en	 stark	 position	 på	 arbetsmarknaden	 och	 som	 av	 ålderskäl	
tycks	ha	svårt	att	bli	rekryterade	på	arbetsmarknaden	och	få	kontakt	med	arbetsgivare.	Båda	
är	kritiska	till	den	inledande	coachningen.	De	upplever	att	coachingen	har	en	stordriftsproble-
matik,	där	individuellt	stöd	som	efterfrågas	inte	får	plats.	De	upplever	därmed	inte	att	coach-
ningen	 lett	 till	 något	 utvecklande	 lärande.	 För	 Alvas	 del	 anser	 hon	 att	 hon	 efter	 att	 ha	 bytt	
coach	ändå	fått	kontakt	med	de	arbetsgivare,	en	förändring	mot	en	positiv	lärandespiral.	Alva	
är	mycket	positiv	till	den	senare	coachningen	som	leder	till	ett	individuellt	och	anpassat	stöd	
som	genererar	arbetsgivarkontakter,	medan	Kerstin	upplever	en	väldigt	liten	förändring	och	
att	hon	inte	får	det	stöd	som	hon	efterfrågar.	Både	Alva	och	Kerstin	ser	Möjligheternas	kontor	
som	de	arbetssökandes	skydd	mot	att	utnyttjas	av	oseriösa	coachningsföretag.		

Kerstin	 och	 Tor	 hamnar	 i	 en	 negativ	 lärandespiral	 där	 de	 förlorar	 självförtroende	 och	 där	
coachningen	inte	leder	till	någon	utveckling	Här	leder	heller	inte	coachningen	till	något	kon-
kret	utfall.		

Vilka	 slutsatser	 kan	 då	 dras	 av	 deltagarnas	 berättelser	 av	 verksamheten	 vid	 Möjligheternas	
kontor?	

För	det	första	kan	konstateras	att	det	av	berättelserna	att	döma	inte	tycks	ha	spelat	någon	roll	
om	deltagarna	upplevt	sig	tvingade	att	uppsöka	Möjligheternas	kontor	utan	att	det	är	i	mötet	
med	 handläggarna	 och	 coacherna	 som	 deltagarna	 upplever	 och	 värderar	 kvaliteten	 i	 verk-
samheten.		

För	det	andra	upplevs	handläggarna	vid	Möjligheternas	kontor	som	viktiga	kvalitetsgaranter.	
För	Alva	och	Kerstin	som	bytt	coacher	ses	detta	som	avgörande,	medan	det	för	Tor	inte	har	
inneburit	något	särskilt.	Övriga	upplever	bemötandet	från	handläggarna	och	deras	sätt	att	ini-
tialt	 ta	 reda	 på	 deras	 specifika	 behov	 som	 en	 betydelsefull	 del	 av	 insatsen.	 Även	 handläg-
garnas	sätt	att	följa	upp	insatsen	upplevs	som	mycket	positivt	och	viktigt	och	som	en	del	av	
att	 verkligen	 vara	 en	 kvalitetsgarant.	 Slutligen	 betonar	 Alva	 att	 småskaligheten	 och	 det	
personliga	 bemötandet	 är	 det	 viktigaste	 för	 kvaliteten	 och	 det	 som	 gör	 att	 Möjligheternas	
kontor	unikt	i	förhållande	till	arbetsförmedlingens	storskalighet	och	stordrift.	

Sammanfattningsvis	tycks	deltagarna	vara	överens	om	att	coachningen	för	att	fungera	måsta	
anpassas	 till	 deras	 individuella	 behov.	 För	 de	 som	 upplever	 att	 coachen	 har	 den	 förmågan	
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utvecklar	 de	 själva	 också	 en	 positiv	 självbild	 och	 handlingskraft,	 medan	 för	 de	 som	 inte	
upplever	detta	utvecklas	en	negativ	utvecklingsspiral.	För	flertalet	deltagare	har	coachningen	
inte	lett	till	arbete.	För	Tanja	och	Miranda	har	den	lett	till	praktik	som	de	i	sin	tur	hoppas	på	
kan	 generera	 nya	 möjligheter.	 Båda	 är	 mycket	 nöjda	 med	 Möjligheternas	 kontor	 och	
coachningen	som	gett	dem	insikt	och	tillträde	till	ett	tidigare	tämligen	stängd	arbetsmarknad	i	
form	 av	 praktik	 och	 kunskap,	 för	 Peter,	 Stina	 och	 Svea	 har	 den	 lett	 till	 beslut	 om	 att	 börja	
studera	och	 för	Alva	att	börja	 få	kontakt	med	 arbetsgivare	och	gå	på	 anställningsintervjuer.	
För	Tor	har	den	negativa	upplevelsen	lett	till	att	han	på	egen	hand	har	börjat	söka	arbete	för	
att	 inte	 behöva	 hamna	 i	 åtgärdskarusellen	 igen.	 Slutligen	 för	 Kerstin	 har	 det	 inte	 lett	 till	
någonting.		

Slutligen	 är	 ett	 både	 sorgligt	 och	 allvarligt	 konstaterande	 att	 Arbetsförmedlingen,	 i	 delta-
garnas	 ögon	 helt	 har	 spelat	 ut	 sin	 roll.	 Ingen	 ser	 Arbetsförmedlingen	 som	 en	 resurs	 för	 att	
kunna	få	ett	jobb	utan	endast	som	en	kontrollmyndighet.	Några	av	deltagarna	uppger	att	det	
var	 arbetsförmedlare	 som	 tipsade	 dem	 om	 Möjligheternas	 kontor	 eftersom	 Arbetsför-
medlingen	i	rådande	situation	inte	hade	något	att	erbjuda	dem	som	arbetssökande.	
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Diskussion 
Syftet	 med	 föreliggande	 forskningsprojekt	 är	 dels	 att	 skapa	 förståelse	 för	 i	 vad	 mån	 och	 på	
vilket	sätt	Möjligheternas	kontor	bidrar	till	att	samordna	insatser	för	och	därmed	skapa	förut-
sättningar	 för	 individer	 att	 bryta	 sitt	 utanförskap,	 dels	 att	 identifiera	 de	 möjligheter	 och	
hinder	för	samordning	som	finns	och	som	kan	utgöra	potentialer	för	utveckling	av	verksam-
heten.		

I	ett	organisationspedagogiskt	perspektiv	är	frågor	om	hur	vardagen	organiseras	och	därmed	
skapar	förutsättningar	för	lärande	och	utveckling	av	såväl	verksamhet	som	individuell	hand-
läggare	av	 intresse	(Granberg	&	Ohlsson,	2011).	Därför	har	denna	rapport	 fokuserat	på	hur	
verksamheten	 har	 organiserats,	 hur	 samordning	 mellan	 aktörer	 byggts	 upp	 och	 hur	 hand-
läggarna	skapat	förståelse	för	vad	de	ska	göra,	hur	och	varför.		

Av	 resultatet	 att	 döma	 har	 öppet-hus-verksamheten	 dit	 deltagare	 utifrån	 tips	 eller	 upplevt	
tvång	tar	sig	för	att	delta	i	coachning	och	praktik	utgjort	en	grund	för	vad	handläggarna	gör	
och	 hur	 de	 förstår	 sitt	arbete.	 Utifrån	ett	 handläggarperspektiv	 är	 bemötande	 och	 kvalitets-
säkring	 också	 viktiga	 aspekter	 av	 verksamheten	 men	 för	 att	 deras	 verksamhet	 ska	 fungera	
optimalt	 behöver	 också	 skapa	 rutiner	 för	 samordning	 med	 andra	 myndigheter	 samt	 till	
coacherna	för	att	det	ska	fungera	bra.		

I	ett	utvecklingsperspektiv	är	 det	också	varit	 viktigt	att	 identifiera	dilemman	i	vardagen	för	
att	förstå	de	utmaningar	och	potentialer	för	utveckling	som	finns	för	Möjligheternas	kontor.	I	
figur	2	görs	ett	försök	att	sammanfatta	dessa	olika	identifierade	dilemman.	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

Figur 2. Sammanfattning av upplevda dilemman i förhållande till andra aktörer. 

Socialkontoret 

Arbetsförmedlingen 
Coacher 

Deltagare 
Positivt/negativt lärande 

Självutveckling 
Självförsörjning? 

Möjligheternas kontor 
Matchningskompetens 
Bemötandekompetens 
Kvalitetsbedömnings-

kompetens 

Målgruppsdilemmat 
Matchningsdilemmat 
Frivillighetsdilemmat 

Kvalitetsdilemmat 
Bonusdilemmat 
Utvärderingsdilemmat 

Samordningsdilemmat 
Frivillighetsdilemmat 

Marknadsföringsdilemmat 
Målgruppsdilemmat 

Tidsdilemmat 
Frivillighetsdilemmat 
Målgruppsdilemmat 



46 
 

Utgångspunkten	för	figur	2	tas	i	Möjligheternas	kontor	som	ett	nav	för	samordning	av	insat-
ser	för	deltagarna	och	de	dilemman	som	handläggarna	upplever	i	förhållande	till	att	vara	ett	
sådant	nav.	Här	ses	också	relationen	till	deltagarnas	upplevelser	av	kontoret	och	coachningen	
för	att	på	detta	sätt	förstå	relationen	mellan	samordningen	och	deltagarnas	lärande.	I	relation	
till	deltagarna	upplever	handläggarna	huvudsakligen	tre	dilemman,	målgruppsdilemmat	dvs.	
vilka	de	ska	hjälpa	och	vilka	som	de	inte	ska	hjälpa,	matchningsdilemman	dvs.	i	vad	mån	och	
på	 vilket	 sätt	 de	 kan	 och	 får	 använda	 sin	 kompetens	 för	 att	 stödja	deltagarna	 i	 deras	 val	av	
insatser	 samt	 frivillighetsdilemmat	 dvs.	 relationen	 mellan	 att	 deltagarna	 ska	 delta	 frivilligt	
trots	att	flera	deltagare	upplever	sig	tvingade	av	socialtjänst	eller	kommun.		

Handläggarnas	bemötandekompetens	ser	de	själva	som	viktig,	vilket	också	stärks	av	deltagar-
nas	 upplevelser	 av	 att	 kvaliteten	 finns	 i	 bemötandet.	 Att	 de	 också	 utvecklat	 en	 matchnings-
kompetens	 skapar	 matchningsdilemmat.	 Slutligen	 upplever	 handläggarna	 att	 de	 behöver	
utveckla	 kompetens	 för	 att	 bedöma	 kvaliteten	 på	 coachningen,	 något	 som	 också	 stärks	 av	
deltagarnas	berättelser.		

Handläggarna	 upplever	 två	 centrala	 dilemman	 mellan	 coacher	 och	 deltagare	 utifrån	 sin	
position;	marknadsföringsdilemmat	och	målgruppsdilemmat.	Dessa	dilemman	blir	del	av	de-
ras	 egna	 upplevda	 utmaningar	 för	 att	 säkra	 kvalitet	 som	 tar	 sig	 uttryck	 i	 kvalitetsdilemmat	
och	utvärderingsdilemmat.	Därför	blir	det	också	därför	de	ser	det	som	en	viktig	utvecklings-
uppgift	 att	 utveckla	 sin	 roll	 som	 kvalitetsgarant	 i	 förhållande	 till	 coacherna.	 Det	 finns	
anledning	 att	 diskutera	 Möjligheternas	 kontor	 som	 kvalitetsgarant	 i	 relation	 till	 coacherna.	
Handläggarnas	bemötande	av	varje	person	som	individ,	en	god	matchning	av	coacher	och	en	
god	uppföljning	av	insatser	ingår	i	detta	arbete.	Detta	kräver	dock	en	hög	kompetens	och	god	
tid	 för	 varje	 ärende.	En	 fråga	 är	 därför	 hur	 stor	 verksamheten	 kan	 bli	 innan	 den	 tappar	 sin	
unika	position.	Kvalitetsdilemmat	behöver	därmed	också	 lösas	 med	ett	större	 formellt	stöd,	
kanske	i	form	av	ett	politiskt	beslut	om	relationen	mellan	kvantitet	och	kvalitet.	

I	relation	till	Socialkontoret	upplevs	t.ex.	frivillighetsdilemmat	som	ett	hinder	för	att	samord-
na	verksamheten,	något	som	har	sin	grund	i	verksamheternas	respektive	uppdrag.	Det	indivi-
duella	förhållningssättet	framhålls	som	det	stora	framgångsreceptet,	men	det	finns	en	risk	att	
verksamheten	 blir	 använd	 som	 kontrollfunktion	 vilket	 istället	 skapar	 en	 tvångssituation	 för	
den	enskilde	deltagaren.	Hur	kan	då	detta	dilemma	förstås	utifrån	ett	organiseringsperspek-
tiv?	Vi	har	tidigare	nämnt	att	det	finns	anledning	att	skilja	mellan	formell	och	informell	orga-
nisering.	Denna	frivillighetsprincip	som	är	ett	formellt	fattat	beslut	skapar	ett	stort	handlings-
utrymme	för	handläggarna	informellt.	De	kan	i	stor	utsträckning	själva	fatta	besluta	om	vad	
de	anser	motiverat,	något	som	skiljer	dem	från	både	Socialtjänst	och	Arbetsförmedling.	Hand-
läggarna	 inom	 socialtjänsten	 uttrycker	 den	 tydligaste	 regelstyrningen,	 vilket	 innebär	 att	 de	
hänvisar	till	en	formell	ordning.	Därmed	uppstår	samordningsdilemmat	tydligare	för	dem.	Ar-
betsförmedlarna	uttrycker	en	högre	grad	av	regelstyrning	än	handläggarna	på	Möjligheternas	
kontor,	men	än	lägre	än	handläggarna	på	Socialkontoret	vilket	gör	att	de	pendlar	mellan	en	
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formell	och	en	informell	organisering.	Denna	grundläggande	motsättning	är	en	central	utma-
ning	för	att	verksamheten	ska	kunna	utveckla	som	ett	nav	i	relation	till	sitt	uppdrag.	

Målgruppsdilemmat	 utgör	 en	 intressant	 grund	 för	 samordningen	 med	 Arbetsförmedlingen	
med	stor	potential	att	generera	en	högre	kvalitet	på	bemötandet	och	bättre	insatser	för	den	
enskilde	deltagaren.	Samtidigt	kräver	detta	dilemma	tid	för	samarbete	något	som	ses	som	ett	
annat	 centralt	 dilemma.	 Tiden	 kan	 därmed	 anses	 vara	 ett	 hinder	 för	 en	 utveckling	 av	 verk-
samheten	med	målgrupperna.	

Den	 biografiska	 ansatsen	 har	 haft	 som	 syfte	 att	 lyfta	 fram	 deltagarnas	 perspektiv	 utifrån	
deras	bakgrund	och	tidigare	livserfarenheter,	ett	sätt	att	se	insatserna	som	en	del	av	deltagar-
nas	livsprocesser	(Bron	&	Thunborg	2013).	Av	resultatet	att	döma	finns	olikheter	i	deltagar-
nas	bakgrund	och	tidigare	erfarenheter,	något	som	också	påverkar	deras	upplevelser	av	Möj-
ligheternas	 kontor	 och	 coachningen.	 Att	 bli	 väl	 bemött	 av	 handläggarna	 vid	 Möjligheternas	
kontor.	Och	att	garantera	att	coachningen	fungerar	väl	ur	den	enskildes	perspektiv	framhålls	
som	 oerhört	 väsentligt.	 Handläggarnas	 kompetens	 och	 engagemang	 utgör	 därmed	 en	 viktig	
grund	ur	ett	deltagarperspektiv.	

Ur	ett	deltagarperspektiv	tycks	rätt	coach	vara	avgörande	för	om	deltagarna	ska	uppleva	en	
positiv	utvecklingsspiral	och	fel	coach	skapa	en	negativ	utveckling.	Utifrån	detta	perspektiv	är	
arbetet	 med	 uppföljning	 av	 deltagarnas	 upplevelser	 en	 viktig	 uppgift.	 Trots	 att	 coacherna	
arbetar	 olika	 och	 har	 olika	 målgrupper	 upplever	 deltagare	 som	 har	 haft	 en	 hög	 position	 på	
arbetsmarknaden	 coachningen	 som	 alltför	 massbetonad	 med	 för	 lite	 anpassning	 till	 deras	
individuella	 behov.	 Kanske	 är	 bilden	 av	 coachning	 trots	 allt	 för	 likriktad	 oberoende	 av	 hur	
många	 aktörer	 som	 upphandlas.	 För	 de	 deltagare	 som	 upplevt	 en	 positiv	 utveckling	 anses	
både	 handläggarna	 på	 Möjligheternas	 kontor	 och	 coacherna	 genom	 professionellt	 samtals-
stöd	 ha	 och	 genom	 att	 ha	 fått	 berätta	 om	 sin	 situation,	 sina	 svårigheter	 och	 önskningar	 för	
den	professionelle	samtalsledaren	kunnat	skapa	ett	nytt	förhållningssätt	till	sig	själva	och	sina	
möjligheter.		

Hur bidrar insatserna till att bryta individers utanförskap? 
Slutligen	i	vad	mån	och	på	vilket	sätt	bidrar	insatserna	till	att	bryta	individers	utanförskap?	
För	 flera	 deltagare	 har	 de	 insatser	 de	 genomgått	 lett	 till	 ett	 hopp	 om	 arbete,	 ett	 hopp	 som	
anses	viktigt	 för	att	komma	vidare,	men	räcker	detta	 till	arbete?	Finns	det	en	risk	att	dessa	
personer	hamnar	i	en	ny	åtgärdskarusell?	Deltagarnas	berättelser	väcker	frågor	om	hur	orga-
nisering	av	ett	individuellt	utformat	stöd	kan	genomföras	så	att	det	verkligen	blir	anpassat	till	
individuella	behov	och	om	det	över	huvud	taget	är	möjligt?		

Ingen	av	deltagarna	hade	vid	intervjuernas	genomförande,	med	hjälp	av	coachningen	erhållit	
arbete.	Betyder	det	att	Möjligheternas	kontor	och	coachningen	är	utan	värde?	Svaret	på	den	
frågan	är	absolut	nej	om	man	ser	det	ur	de	enskilda	personernas	perspektiv.	Samtidigt	finns	
en	 risk	 att	 individualiseringen	 av	 åtgärder	 tenderar	 att	 se	 bristande	 utfall	 som	 ett	 individ-
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problem	som	negligerar	andra	aspekter	som	diskriminering	på	arbetsmarknaden	till	följd	av	
att	vara	för	ung,	eller	för	gammal	eller	migrant.	Det	finns	också	en	risk	att	bristen	på	arbete	i	
sig	 görs	 till	 ett	 individproblem.	 Då	 finns	 också	 risk	 att	 arbetslöshet,	 utslagning,	 inlåsnings-
effekter	 tar	 form	 av	 individualistiska	 frågor,	 som	 då	 ska	 lösas	 utifrån	 någon	 form	 av	 indivi-
duell	utgångspunkt,	när	det	möjligen	handlar	mer	om	strukturella	frågor.	

Slutligen…. 
Av	denna	rapport	att	döma	tycks	ovan	 identifierade	dilemman	vara	viktiga	utmaningar	med	
betydelse	för	deltagarnas	lärande	och	utveckling.	Att	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	
har	byggt	upp	en	god	bemötandekompetens	och	en	god	matchningskompetens	är	viktigt	men	
om	de	inte	förmår	upprätthålla	kvaliteten	i	verksamheten	och	utvärdera	coachernas	insatser	
finns	 en	 risk	 att	 insatserna	 heller	 inte	 fungerar.	 Därför	 behöver	 frågan	 om	 kvalitet	 ständigt	
diskuteras	 i	 förhållande	 till	 verksamhetens	 storlek	 och	 till	 frågor	 om	 kompetens	 för	 att	 ut-
veckla	kvaliteten	i	verksamheten.	I	detta	ingår	också	samordningen	med	andra	aktörer	liksom	
resurser	och	kompetenser	att	bedöma	coachernas	kompetens	och	insatser.	
	
En	 fråga	som	 diskuterats	med	handläggarna	på	Möjligheternas	kontor	är	att	använda	delta-
garnas	berättelser	som	verktyg	för	reflektion	inte	bara	för	dem	själva	utan	också	för	arbets-
förmedlare,	coacher,	kommunpolitiker	och	socialtjänst.	Detta	är	en	viktig	åtgärd	för	att	skapa	
gemensam	förståelse	för	människors	förutsättningar	för	att	bryta	sitt	utanförskap	i	en	förän-
derlig	arbetsmarknad.	
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