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Abstrakt 
 

Bakgrund: Arbetslöshet har visat sig ha en negativ påverkan på människors hälsa och 

liv. Risken för psykisk ohälsa ökar desto längre en arbetslöshet pågår. Då en hög 

arbetslöshet i landet är kostsamt ligger det i allas intresse att minska den. 

Arbetsmarknadsinsatser används till detta där subventionerade anställningar är en form. 

Växla försörjningsstöd är en insats som bygger på subventioner till den arbetsgivare 

som anställer. Då tidigare studier visat att ett arbete är värdefullt och generösa 

arbetsmarknadsinsatser bidrar till minskad arbetslöshet är det av intresse att undersöka 

upplevelsen av att få en subventionerad anställning. Syfte: Syftet med studien är att 

undersöka upplevelsen av att delta i arbetsmarknadsinsatsen Växla försörjningsstöd. 

Metod: En kvalitativ metod valdes med semistrukturerade intervjuer. Sex stycken 

informanter valdes utifrån ett systematiskt urval. En kvalitativ innehållsanalys gjordes 

för att analysera resultatet. Resultat: Att vara arbetslös skapar en känsla av skam och 

stigmatisering. De upplevde stress och brist på strategier. Under insatsen började 

deltagarna uppleva ett lugn och delaktighet då de kände att de fick stöd både från 

arbetsmarknadshandläggare, nyfunna kollegor och chefer som bidrog till anställning 

efter insatsens slut. Efter insatsen upplevde samtliga en förbättrad psykosocial hälsa och 

större trygghet. För alla hade en personlig utveckling skett som skapat ett bättre 

självförtroende. Diskussion: Resultatet stämmer in med Jahodas deprivationsteori 

angående arbetets värde och visar att insatsen är effektiv för att förebygga ohälsa som 

kan uppstå vid en längre tids arbetslöshet. Konklusion: Att delta i insatsen Växla 

försörjningsstöd kan bidra till bättre psykosocial hälsa, fortsatt arbete och en förbättrad 

självkänsla.  

 

Nyckelord: Arbetslöshet, arbetsmarknadsinsats, delaktighet, självkänsla, stigmatisering, 

stöd 
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1. Bakgrund 
Arbetslösheten i landet är en ständigt het debatt, det betraktas som ett samhällsproblem 

som det måste finnas en lösning till. Arbetslösheten har under årens gång pendlat upp 

och ner, sambandet med låg-eller högkonjunktur är starkt (SCB, 2016). Den politiska 

debatt som förs grundar sig i principen om arbetslinjen som förespråkar att det ska löna 

sig att ha ett arbete istället för att vara beroende av bidrag (Vahlne Westerhäll, Bergroth 

& Ekholm, 2009). Intresset för arbetsmarknadspolitiska program för att minska 

arbetslösheten växte fram under sent 1940-tal för att sedan under årens lopp öka 

ytterligare i intresse. I dagens samhälle är aktiva insatser för arbetsintegrering vanligt 

och bedrivs i olika form och regi (Calmfors, Forslund & Hemström, 2002). En ökad 

sysselsättning bidrar till ökad nytta för samhället, men även för individen. 

 

1.1 Arbetslöshet 
Forskning kring arbetslöshet bedrivs i stor grad, ofta belyses alla de negativa effekter 

som en arbetslöshet medför. En klassisk teori om arbetets betydelse för hälsan är 

Jahodas deprivationsteori som kommer förklaras vidare i teoriavsnittet (Jahoda, 1982). 

Bambra och Eikemo (2009) har undersökt sambandet mellan arbetslöshet och den 

psykosociala hälsan i olika välfärdsstater i Europa. Studien visade tydligt att det fanns 

ett samband mellan arbetslöshet och ohälsa i alla deltagande länder.  

I en studie av Guintoli, Hughes, Karban och South (2015) visades att arbetslöshet har ett 

flertal negativa effekter. Under finanskrisen 2009 var det många som blev av med sitt 

arbete och gick in i arbetslöshet. Att gå från en anställning till att helt plötsligt inte ha 

ett arbete att gå till dagligen påverkar livssituationen i stor grad. Hur denna påverkas är 

subjektivt men flera gemensamma teman finns. Att identiteten ändrades var en vanlig 

känsla som de flesta informanterna kände igen sig i. Innan var rollen som arbetstagare 

väldigt stark och central. För vissa kunde känslan av en identitet fyllas genom att det 

fanns en annan roll att kliva in i eller lyfta fram, för många var denna som förälder eller 

husdjursägare. För vissa räckte inte denna roll utan hälsan påverkades negativt eftersom 

en känsla som professionell inom ett område inte infann sig. Förutom en förändrad 

känsla av identitet upplevdes också att samhället gav de arbetslösa en annan identitet. 

Många kände sig stigmatiserade, att de var mindre värda i samhällets ögon eftersom de 

inte bidrog till samhället och välfärden. Strukturen i vardagen påverkas även av 

arbetslösheten. Det var mycket svårare att få saker gjorda under dagen just för att det 
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inte finns några tider att passa. Att ligga i sängen fram till eftermiddagarna och enbart 

kliva upp för de basala behoven för att sedan åter gå och lägga sig igen var vanligt. 

Liknande resultat återfinns även i Staigers, Waldmanns, Rüschs och Krumms (2017) 

studie om arbetslöshet och psykisk ohälsa.  

1.2 Arbetsmarknadsinsatser 
I ett flertal länder finns det ett krav att delta i arbetsmarknadsinsatser för att kunna få en 

ersättning vid arbetslöshet. Genom att ställa kravet arbetar kommunen och staten aktivt 

för att minska arbetslösheten och därmed också minska kostnaderna för detta (Filges, 

Smedslund & Jorgensen, 2016).  

Arbetsförmedlingen och kommunerna är stora aktörer inom arbetsmarknadspolitiken. 

Arbetsförmedlingen har det statliga ansvaret och insatserna kan anses ligga på en mer 

nationell nivå som inte tar hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut i aktuell kommun. 

Genom att involvera kommunerna kan nivån läggas mer lokalt (Lundin, 2008). För att 

kunna dra nytta av Arbetsförmedlingens något större utbud av insatser har en nationell 

överenskommelse gjorts mellan dem och Sveriges kommuner och landsting. Dessa kan 

skilja sig åt kommuner emellan då det ska ske på en lokal nivå för att kunna skapa störst 

nytta för aktuell kommun (Arbetsförmedlingen, 2015). Kommunernas största drivkraft 

att bedriva arbetsmarknadspolitiska program är för att en hög arbetslöshet kan medföra 

stora bekymmer för en kommun, inte enbart ekonomiskt utan kan även skapa fler 

sociala problem. Stort fokus läggs ofta på aktiveringsprogram för ungdomar, vilket 

också visar sig tydligt inom forskningen. Vad som i tidigare forskning har 

uppmärksammats mindre är aktiveringsprograms effekter bland personer som uppbär 

ekonomiskt bistånd som inte är ungdomar. De studier som genomförts visar dock att de 

positiva effekterna är få och att de sällan leder till vidare anställningar (Lundin, 2008).  

1.3 Subventionerade anställningar 
Individer som är inskrivna i olika program hos Arbetsförmedlingen kan ha rätt till olika 

sorters anställningsstöd som erbjuds till den arbetsgivare som kan tänka sig anställa. Till 

största del är de olika stöden till för de som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund 

av funktionsnedsättning eller att de är nyanlända från annat land. Det finns även 

subventionerade anställningar för de som har varit utan ett arbete under en längre tid 

och vanligast bland dem är Nystarsjobbet som kan erbjudas bland annat inom Jobb- och 

utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar (Statskontoret, 2011). Generellt sätt 
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har subventionerade anställningar visat sig vara den åtgärd som ger störst möjligheter 

till ett fortsatt arbete. Fackförbunden har dock kritiserat subventionerade anställningar 

för att de eventuellt kan leda till att konkurrensen blir snedvriden eller att de missbrukas 

av företagen. Dock finns inget som indikerar på ett omfattande överutnyttjande. Såklart 

finns företag som har haft många anställningsstöd men som inte lett vidare till andra 

anställningar eller stärkt individens möjligheter. Det rör sig dock om relativt få 

verksamheter (Arbetsförmedlingen, 2016). Subventionerade anställningar är en väldigt 

verklighetsnära arbetsmarknadsinsats där personen får möjlighet att träna 

arbetsförmågan på plats vilket förespråkas inom Supported Employment (SE) och 

Individual placement and support (IPS). 

1.4 Place then train 
Ett begrepp som är mycket centralt inom metoderna SE och IPS. Dessa metoder är 

relativt snarlika varandra då den sistnämnda bygger på SE. Användningen av metoderna 

har blivit vanligt inom jobbcoachning och framför allt av coachning bland individer 

som har någon form av psykisk funktionsnedsättning. Place then train kan ses som 

kärnan i metoderna som förespråkar att för att testa arbetsförmågan eller närma sig 

arbetsmarknaden på ett snabbare och mer kvalitativt sätt ska insatsen förläggas till en 

verklig verksamhet (Beck & Wernham, 2014). 

Det är vanligt att place then train-metoden jämförs med train then place-metoden som är 

mer vanlig inom traditionell rehabilitering mot arbete. Inom traditionell rehabilitering 

brukar förmågan oftast tränas upp i en artificiell miljö för att sedan testas ute i en 

verklig verksamhet. Processen är mer tidskrävande och det som tränats upp i den 

artificiella miljön kan mycket väl varit för intet eftersom verkligheten sällan ser ut som 

teorin säger. Ett flertal studier har jämfört dessa två metoder mot varandra för att se 

vilken som är mest effektiv och oftast leder till ett förvärvsarbete. Studierna har visat 

lite olika resultat avseende hur stor andel som får ett arbete inom respektive metod, 

flertalet visar dock att andelen är något större vid place then train-metoden. Längden på 

anställningen var signifikant längre för de som fått place then train. Enligt traditionell 

rehabilitering kan deltagande i place then train-metoden leda till att individen åter 

kommer vara i behov av sjukvård inom antingen sjukhus, öppen-psyk eller liknande. 

Detta på grund av att kraven i ett förvärvsarbete kan komma bli för stora och 

individerna har inte haft möjlighet att innan bygga upp sina copingförmågor. Det finns 

dock få resultat som stärker detta (Corrigan, 2001).  
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Trots att välfärdssystem ser olika ut i världen visar place then train-metoden kopplat 

framför allt till IPS goda resultat för arbetsintegration av arbetssökande, och framför allt 

bland de som har eller har haft tidigare problematik. I svårare fall där en mer omfattande 

version av IPS krävs har skillnader i nytta visats i olika delar av världen och med största 

sannolikhet på grund av olika kultur och samhällsuppbyggnader. En närmre koppling 

till arbetsmarknaden tillsammans med stöd från en jobbcoach skapar större möjligheter 

till ett fortsatt arbete, fler arbetstimmar och mindre sjukhusvistelse. Detta är ingen större 

skillnad om IPS utövas i generösa välfärdsstater eller mer liberala och högerpolitiskt 

kulturella stater (Burns, White & Catty, 2008).  

2. Teori 

2.1 Marie Jahodas deprivationsteori 
Arbetet har visat sig uppfylla flera latenta funktioner utöver de manifesta, mer 

uppenbara funktionerna som ekonomisk inkomst och en betryggande arbetsmiljö. 

Jahoda (1982) uppger att det finns fem stycken underliggande funktioner som ett arbete 

uppfyller. Dessa väger tyngre än de manifesta funktionerna. Hon menar också att dessa 

bäst uppnås via ett förvärvsarbete, men kan även uppfyllas genom studier, 

fritidsaktiviteter och för de personer som självmant väljer att stå utanför 

arbetsmarknaden. Dock når inte dessa grupper upp i samma nivå som vid en anställning 

(Paul & Batinic, 2010). Dessa latenta funktioner som ett arbete uppfyller är 1) 

Tidsstruktur, 2) sociala kontakter, 3) gemensamma mål, 4) aktivitet, 5) status och 

identitet. En avsaknad av dessa kan orsaka psykosocial ohälsa och öka risken för ångest, 

depression (Jahoda, 1982), missbruk av något slag och självmord om det går riktigt 

långt (Modini et al, 2016; Boden, Lee, Horwood, Grest & McLeod, 2017; Boden, 

Fergusson & Horwood, 2014). Tidsstruktur anses vara en av de viktigare funktionerna 

som påverkar individens välmående stort. Inom den västerländska kulturen finns en 

vana att hålla en struktur över dagarna. Det börjar tidigt då skolan är det primära med 

sina scheman och läxor. Detta skapar en tidsstruktur som påverkar de andra delarna i 

vår vardag, exempelvis intag av mat och fysisk aktivitet. Utan denna struktur kan 

dagarna lätt upplevas långa, oproduktiva och tråkiga. Dygnsrytmen kan rubbas vilket 

kan skada de övriga funktionerna som kanske hade kunnat uppnås till viss del på annat 

vis. Att exempelvis vara vaken på natten kan orsaka att kontakten med andra människor 

minskar och personens behov av sociala interaktioner uppfylls ej (Paul & Batinic, 

2010). Det är viktigt att den sociala kontakten når utanför familjen och närmsta släkten 
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för att få in fler aspekter och variation på samtal. Att kommunicera med människor som 

är utanför den närmsta kretsen ger en bredare världsbild och större möjligheter att bryta 

vanor (Jahoda, 1982). Att ha sociala kontakter innebär också en chans att få känna sig 

värdefull, att få göra nytta för andra. Detta görs då genom att arbeta mot gemensamma 

mål, att ha bidragit till att nå det uppsatta målet skapar en tillfredsställelse och känsla av 

nöjdhet som påverkar den psykosociala hälsan positivt. Att ha en aktivitet hör mycket 

ihop med de övriga funktionerna och hur de påverkas men kanske framför allt med 

tidsstrukturen. I den meningen är det bättre att ha någon form av aktivitet än att vara 

passiv och inte ha några ”måsten” (Paul & Batinic, 2010). Slutligen påverkar vår sociala 

status vårt välmående. Att presentera sig själv och följa med sin yrkestitel är vanligt och 

kan bli jobbigt för den arbetslöse som kan tycka det finns en skam i att inte ha ett arbete 

(Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012). Många anser det 

bättre att förknippa sig själv med ett ”lågstatus-jobb” som inte alls är det som intresserar 

dem än att förknippas som arbetslös, då det för många betyder att inte ha någon status 

alls på den sociala trappan. Det är tydligt att dessa funktioner på något vis påverkar 

varandra och att desto fler funktioner som inte uppfylls desto sämre upplevs den egna 

hälsan (Paul & Batinic, 2010).  

En studie som undersökt hur ett arbete påverkar den psykosociala hälsan är den tidigare 

refererade studien av Paul och Batinic (2010). De önskade undersöka skillnader i 

tillfredsställelse av Jahodas fem latenta funktioner mellan de som förvärvsarbetade, var 

arbetslösa men också de som frivilligt stod utanför arbetsmarknaden. Som många 

tidigare studier visat blev även här resultatet att de som förvärvsarbetade visade högre 

grad av tillfredsställelse inom flera av dessa funktioner, dock inte inom alla. Det kunde 

även skilja sig åt beroende på om det var den ofrivilligt arbetslösa gruppen eller om det 

var den frivilligt arbetslösa. Ingen signifikant skillnad kunde ses inom status och 

identitet när det gällde personerna som står utanför arbetsmarknaden på grund av andra 

anledningar. Det fanns dock en skillnad i status mellan arbetstagare och arbetslösa, men 

denna berodde troligtvis på att arbetslösa är en stigmatiserad grupp och inte just på 

avsaknaden av ett arbete. Trots att Jahoda menade att den psykosociala hälsan 

påverkades mest av de latenta funktionerna kunde detta inte bekräftas i denna studie. 

Här visades det vara tvärt om.  De manifesta funktionerna stod för näst intill lika stor 

påverkan som alla de latenta funktionerna tillsammans.  
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2.2 Maslows Behovstrappa 
Modellen förklarar hur människan prioriterar sina behov. Det är en modell inom 

motivationspsykologi som har blivit mycket omnämnd och används ofta. Enligt Maslow 

(1943) ryms en människas behov inom fem olika kategorier som alla ligger på olika 

nivåer, se figur 1.  För att kunna uppfylla de högre behoven krävs det att de lägre i första 

hand uppfylls. Steg 1) innefattar de mest basala behoven så som mat, vatten, luft och 

sex. Utan dessa skulle människan ej överleva och därav lägger de grunden, dessa är 

dock inte behov som alltid reflekteras över då de går mer på reflex. I svåra situationer 

kan dock dessa behov prövas. Steg 2) människan söker efter en stabil och trygg tillvaro. 

Genom att fylla sin vardag med rutiner och regler skapas en trygghet som även kan 

minska risken för exempelvis ångest. Steg 3) behovet av att tillhöra ett större 

sammanhang, att ha familj och vänner. Steg 4) föregående behov skapar när det uppfylls 

ett behov av att få känna uppskattning. Behovet kan på ett enklare plan uppfyllas genom 

att få feedback från människor i sin omgivning. Den svårare delen av detta steg kan vara 

att uppskatta sig själv och på så vis uppnå en bra självkänsla. Steg 5) som är det sista 

steget kan vara under en ständig process. Det handlar således om att vara den mest 

kompletta versionen av dig själv. Att nå detta steg är inte en självklarhet för alla då det 

krävs att underliggande behov ska vara uppfyllda.   

De olika stegen är dynamiska och människor kan röra sig fram och tillbaka på trappan. 

Som barn börjar dock alla längst ner och klättrar uppåt i takt med åldern (Aronsson et 

al, 2012), dock kan det ske situationer som tvingar individen neråt igen, exempelvis en 

arbetslöshet. Att tillhöra en viss socioekonomisk grupp har visat sig kunna påverka 

vilka steg som upplevs mer viktiga. Bland medelklass och arbetarklasser, där 

majoriteten arbetar, har de två översta stegen upplevts mer viktigt medan inom de lägre 

samhällsklasserna är de två nedre stegen av större vikt (Gratton, 1980).  

Figur 1. Maslows behovstrappa 
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3. Problemformulering 
Trots att arbetslösheten minskat och det nu är lättare än innan att få ett arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden har inte alla samma möjligheter. Bland de som nu står 

utanför arbetsmarknaden är de mest utsatta grupperna, exempelvis utrikesfödda eller 

personer som har funktionsnedsättningar, en majoritet (Hallstedt, 2016). Många av 

dessa kan ha gått igenom övriga system och blir då tvungna att söka försörjningsstöd 

hos kommunen. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kan försörjningsstöd 

godkännas till dem som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda 

på annat vis. Beviljas ekonomiskt bistånd kan en motprestation krävas i form av 

arbetspraktik eller kompetenshöjande insatser som ska närma personen mot 

arbetsmarknaden. Insatserna som kan erbjudas kan exempelvis vara i form av 

subventionerade anställningar. Dock finns det begränsad forskning kring hur denna typ 

arbetsmarknadsinsats påverkar individens hälsa. Utifrån denna bakgrund är det av 

intresse att undersöka hur en subventionerad anställning kan påverka individernas 

livssituation. 

3.1 Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadsenheten (AME) är en enhet i en kommun i södra Sverige som tillhör 

socialförvaltningen som arbetar med att minska avståndet från arbetslöshet till 

anställning eller studier för kommunens invånare. Uppdrag skrivs från 

socialförvaltningen för personer som uppbär försörjningsstöd eller så kommer 

uppdragen från Arbetsförmedlingen. På enheten arbetar ett flertal 

arbetsmarknadshandläggare individuellt med sina deltagare för att på bästa sätt finna en 

väg mot egenförsörjning. Metoden som arbetas utefter är Supported Employment vilket 

just förespråkar att arbetsförmågan tränas bäst ute på plats och inte i en artificiell miljö. 

Därav är kontakt med övriga statliga, kommunala och privata verksamheter en stor del 

av arbetet. Insatser som erbjuds är arbetsprövning, arbetsträning, språkpraktik, praktik 

och jobbsök-aktiviteter. Den mest kraftfulla insatsen som kan erbjudas är en form av 

subventionerad anställning som kallas Växla försörjningsstöd, vilken är den som 

kommer behandlas i denna studie (Vimmerby kommun, 2014).  

3.1.1 Insatsen ”Växla försörjningsstöd” 

Deltagare på AME som uppbär försörjningsstöd och visar engagemang samt gör bra 

ifrån sig på en praktik kan erbjudas en insats som kallas Växla försörjningsstöd. 

Insatsen syftar till att sänka kommunens försörjningsstöd och ge den enskilde deltagaren 
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en meningsfull vardag, detta genom en subventionerad anställning på en kommunal 

enhet. För att denna typ av insats ska vara möjlig måste samverkan finnas med 

Arbetsförmedlingen, facket och den kommunala enhet som är aktuell för anställning 

måste vara beredd att ta på sig arbetsgivaransvaret. Deltagaren måste ha rätt till 

anställningsstöd hos Arbetsförmedlingen, exempelvis nystartsjobb, som kombineras 

med försörjningsstödet för att skapa en avtalsenlig lön. Nystartsjobbet ges i ett år, vilket 

innebär att insatsen är tidsbegränsad till ett år (Vimmerby Kommun, 2014). 

Kravet på deltagaren är att gå med i någon A-kassa i början av sin anställning för att 

efter anställningens slut ha rätt till ekonomisk ersättning därifrån om insatsen inte leder 

till fortsatt anställning eller anställning hos annan arbetsgivare. På det sättet kostar 

personen pengar för kommunen under första året, för att efter ett år inte kosta något, se 

tabell 1. Då det i tidigare forskning visats att arbetsmarknadsinsatser som är generösa 

och genererat en stabilare ekonomi ökat möjligheten till fortsatt anställning och ökat 

välmående bör Växla försörjningsstöd kunna uppnå liknande resultat (Strandh, 2001). 

Inom den aktuella kommunen har kostnadseffektiviteten undersökts, däremot har inte 

deltagarnas upplevelser belysts. Det är därför av stort intresse att undersöka hur insatsen 

upplevs och påverkar deltagarnas livssituation. 

 

Tabell 1. Ekonomiska vinningen med insatsen Växla försörjningsstöd i kommunen. 

Kostnader för kommunen utan insatsen 

År 1 År 2 Summa 

Person kostar med bara 
försörjningsstöd 96 000 kr 

Person kostar med bara 
försörjningsstöd 96 000kr 

192 000kr 

Kostnader/vinster för kommunen med insatsen 

År 1 År 2 Summa 

Person kostar vid en anställning 
96 000 + 52 140 

Hen betalar dessutom under 
året in 41 448 kr i 
kommunalskatt. 

 
(52 140kr = tillkommande kostnader) 

Person kostar kommunen 
ingenting, vare sig hen fått ett 
annat jobb eller har A-kassa. 
Däremot betalar hen minst 

(vid A-kassa) detta i 
kommunalskatt under ett år: 

28 482 kr 

148 140 kr 
-69 930 kr 

(kommunalskatt 
som går tillbaka 
till kommunen) 

=78 210 

Totalt: 192 000 – 78 210 = 113 790 
Kommunen sparar 113 790 kr genom att erbjuda Person insatsen Växla 
försörjningsstöd 
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4. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka upplevelser av att ha deltagit i arbetsmarknadsinsatsen 

“Växla försörjningsstöd”.  

 

 Hur har individernas psykosociala hälsa förändrats genom insatsen? 

 Ansåg sig deltagarna ha fått vara delaktiga under insatsen, i så fall hur? 

 Vad tyckte deltagarna att det innebar för livssituationen att få en subventionerad 

anställning? 

 Hur upplever deltagarna att insatsen påverkade möjligheterna till ett arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden? 

5. Metod 
Studien baseras på en kvalitativ metod med en induktiv ansats för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar på ett tillfredställande sätt (Bryman, 2011). Detta eftersom det 

önskas en fördjupad förståelse i hur insatsen Växla försörjningsstöd påverkar 

individernas situation och välmående.  

Innan studien kunde påbörjas behövdes ett samtycke skrivas med socialchefen där 

tillvägagångssättet beskrevs. Därefter kunde AME:s samordnare ta kontakt med aktuella 

informanter som valdes utifrån urvalskriterierna beskrivna i nedanstående stycke.  

5.1 Urval 
Urvalet bestod av de som erbjudits och även avslutat insatsen Växla försörjningsstöd. 

21 personer har genomfört insatsen, av dessa har 14 stycken varit män och 7 stycken 

kvinnor. 10 stycken har utländskt ursprung. En intervju med 6 stycken av dessa ansågs 

relevant i enlighet med tidsplaneringen. Bryman (2011) menar att det i kvalitativa 

intervjuer kan vara svårt att välja urvalsstorleken då det i förväg inte går att säga när 

teoretisk mättnad kommer uppstå. Vid en bredare undersökning krävs följaktligen fler 

intervjuer och jämförelser. 

Ett systematiskt urval gjordes där varannan person valdes från arbetsmarknadsenhetens 

register tills att sex stycken individer nåddes (Ejlertsson, 2012). Kön, ålder och etnisk 

bakgrund har inte påverkat urvalet av informanter på något vis. Samordnaren för AME 

kontaktade därefter informanterna för att fråga dem om de ville delta i en intervju kring 

insatsen. Alla sex informanter tackade ja och uppsatsskrivaren skickade ut 

informationsbrev (se bilaga 1) med en uppmaning att de kan ta kontakt om de 
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fortfarande är intresserade. Kontakt togs med alla efter en vecka, då ingen självmant 

hört av sig, och intervjuer bokades. Bryman (2011) menar att vid en datainsamling kan 

påminnelser ibland behövas och kan då göras genom att skicka ytterliga brev, mail eller 

ta telefonkontakt.  

5.2 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Alla 

deltagarna har fått samma frågor men det har funnits utrymme för flexibilitet, i form av 

antalet kompletterande frågor (Ahrne och Svensson, 2011). Eftersom svaren som ges 

påverkar hur följdfrågor kan ställas öppnas det upp för ytterligare kategorier och 

perspektiv som i en mer strukturerad intervju kanske inte hade kommit upp (Dearnley, 

2005).  Utifrån dessa grunder motiveras valet av datainsamlingsmetod.  

För att underlätta att intervjun höll sig inom bestämt frågeområde har en intervjuguide 

använts (se bilaga 2), utan denna fanns det risk för att materialet som samlats in blev 

svåranalyserat. Frågorna i guiden är till största del öppna frågor för att öka förståelsen 

av individens upplevelser. Guiden har även förslag på lämpliga uppföljningsfrågor till 

de olika huvudfrågorna (Bryman, 2011). 

Intervjuerna hölls i Arbetsmarknadsenhetens lokaler, valet av lokal gjordes utifrån det 

Jacobsen (2007) nämner att väl bekanta lokaler skapar en trygghet och ger mer naturliga 

svar. Innan varje intervju påbörjades informerades informanten om studiens syfte och de 

etiska principerna som Bryman (2011) nämner. Varje intervju tog mellan 30-45 

minuter.  

5.3 Dataanalys 
Ljudupptagningsutrustning användes för att spela in intervjuerna efter medgivande av 

informanterna. Därefter gjordes en transkribering, som är en nödvändighet för att kunna 

gå vidare och få en överblick över den inkomna informationen (Ahrne & Svensson, 

2011).  

Innan en analys kunde påbörjas lästes intervjuerna igenom flera gånger och färgkodades 

utefter de första områdena som kunde urskiljas. I detta skede gjordes även sorteringen 

mellan relevant och irrelevant information. De områden som kunde urskiljas gick i 

mångt och mycket väl i hand med frågeställningarna i studiens syfte. Områdena som 
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färgkodades var ”Insatsen”, ”Känslan av arbetslöshet”, ”Känslan av att återgå till 

arbete” och ”Stöd”. 

För att kunna analysera den insamlade datan valdes en kvalitativ innehållsanalys som 

metod. Vad som karaktäriserar denna typ av analysmetod är att man söker efter teman i 

det insamlade materialet (Bryman, 2011). Granheim och Lundman (2004) skriver att 

utifrån den text som representerar data bör kodord väljas ut utifrån svaren på frågorna. 

Tillvägagångssättet för att välja ut kodord kan vara olika i en innehållsanalys. Materialet 

från de färgkodade transkriberingarna skapade meningsenheter som i sin tur 

sammanfattades till själva innebörden och skapade kondenserade meningsenheter. Från 

dessa analyserades den upplevda känslan från informanterna som bildade olika koder, se 

tabell 2. Koderna skulle besvara syftet, som i detta fall handlar om upplevelser/känslor. 

Väldigt snabbt skapades många olika koder och för att få en översikt skrevs dessa ut, 

klipptes ut och sorterades i olika grupper utefter om de hörde samman på något vis. Det 

fanns någon gemensam nämnare. Tre stycken kategorier kunde identifieras och dessa 

var ”negativa och positiva strategier innan insatsen”, ”nyfunna strategier under 

insatsen” och ”stabila strategier efter insatsen”. Inom varje kategori kunde sedan 

underkategorier skapas utefter den upplevda känslan insatsdeltagarna berättat om, se 

tabell 3. Meningsenheterna kontrollerades parallellt för att säkerhetsställa att rätt kod 

kom under rätt kategori. De olika stegen går väl i hand med vad Ahrne och Svensson 

(2011) skriver om att reducera och sortera det inkomna materialet.  

Tabell 2. Processen för att välja ut nyckelord 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Jag var inte ute medan andra 
jobbade, jag satt på baksidan 
eftersom det var inte lika 
mycket insyn där som på 
framsidan. Man ville gömma sig, 
det var skamligt. 

Gömde sig på baksidan där 
ingen märkte av en. Var 
skamligt att inte jobba.  

 
Skam 

 

Tabell 3. Systematisk skapa kategorier och underkategorier utifrån meningsenheter. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Hon är… hon är en 
av de viktigaste 
människorna som 
jag har träffat. 
Hon är en bra vän 
kan man säga. 

Hon är en av de 
viktigaste 
människorna som 
jag har träffat. 

Relationer Stöd Nyfunna 
strategier under 
insatsen 
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5.4 Tillförlitlighet och äkthet 
Inom kvantitativa studier används begreppen validitet o reliabilitet för att beskriva 

trovärdigheten och kvaliteten på studien. Inom kvalitativa studier kan dock begreppen 

tillförlitlighet och äkthet användas som, inte synonymer men motsvarande begrepp. Det 

är omdebatterat vilka begrepp som egentligen ska användas och frågan kan ställas om 

det egentligen finns ett rätt eller fel. I denna studie kommer begreppen tillförlitlighet 

och äkthet användas då reliabilitet och validitet grundar sig mycket på mätningar och 

om de gjorts på ett korrekt sätt, vilket inte är det tillvägagångssätt som används i en 

kvalitativ studie (Bryman 2011).  

Tillförlitligheten har fyra delkriterier som måste uppfyllas. Studien måste vara trovärdig 

vilket innebär att den sociala verkligheten kan ha flera beskrivningar, men för att 

säkerhetsställa att denna verklighet uppfattats korrekt bör resultatet presenteras för 

informanterna som kan bekräfta eller dementera detta. Detta gjordes genom att efter 

varje intervju sammanfatta vad som sagts och diskutera det med informanten för att 

säkerhetsställa att inget misstolkats. Överförbarhet är det andra delkriteriet som då 

motsvarar den kvantitativa metodens generalisering. Eftersom bredd inte mäts i en 

kvalitativ studie handlar det således om att skapa tillräckligt ”fylliga” förklaringar så att 

det är möjligt för läsaren att dra slutsatsen om hur överförbart resultatet är till en annan 

kontext. Tredje kriteriet är pålitligheten vilket innebär att processen tydligt redogörs för. 

Metodavsnittet har en tydlig förklaring av processen där metoder valts utefter hur väl de 

kommer kunna uppfylla syftet. Valda metoder i studien har diskuterats med handledare 

för att säkerhetsställa att de är relevanta för att uppfylla syftet. Det sista kriteriet är 

möjligheten att styrka och konfirmera som innebär att forskarens personliga värderingar 

eller förförståelse inte ska påverka resultatets riktning åt något håll. Eftersom en viss 

förförståelse fanns vid studiens start var det väldigt viktigt att ställa öppna frågor under 

intervjuerna så att informanterna fick styra innehållet själva. På det viset minskade 

risken för att uppsatsförfattarens värderingar ska ha styrt resultatet åt något visst håll 

(Bryman, 2011). 

Äkthet har också flera delkriterier men dessa kommer inte behandlas närmre här då de 

är av mer generellt slag och för att det till viss del förutsätter att informanterna velat ta 

del av resultatet, vilket vid intervjutillfället inte var av något större intresse för någon 

(Bryman, 2011).   
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5.5 Etiska överväganden 
En första etisk frågeställning som uppkom från kommunens sida var om det var etiskt 

försvarbart att studien genomfördes på den egna arbetsplatsen. Frågan lyftes med 

kursansvarig som godkände detta, men informerade om att det kommer finnas en stor 

förförståelse som kan påverka riktning och resultatet. En förförståelse är de kunskaper 

som uppsatsskrivaren besitter innan själva studien påbörjas. En viss förförståelse kan 

vara till en fördel då det krävs för att kunna dra paralleller mellan olika resultat och 

tidigare forskning. Att gå in med en för stor förförståelse i en studie kan göra att det 

finns förutfattade meningar och att nya perspektiv inte reflekteras över, det krävs 

således en öppenhet också (Nyström & Dahlberg, 2001).  

Frågor där det kan behövas etiska överväganden kommer vara inom intervjuerna där 

frågorna närmar sig individernas hälsa. Hälsotillstånd kan vara ett känsligt ämne där 

relevansen och hur stor vikt denna information har för studiens resultat måste beaktas. 

Det ansågs ändå relevant för studiens resultat att ha med frågor som rör individens 

hälsa, dock berördes inga frågor om specifika sjukdomar eller medicineringar då det 

kunde tränga in på individens integritet. Då det ändå ställdes frågor som kunde leda in 

på dessa områden fick informanterna skriva på en samtyckesblankett där studien 

förklarades och information gavs även muntligt, se bilaga 3.  

För att hålla god etik genom arbetet har de etiska principerna som Bryman (2011) 

nämner följts, dessa är följande, 

 Informationskravet: Studiens syfte, upplägg och användningsområde har 

informerats till informanterna både i ett informationsbrev, muntligt vid intervjun 

samt i en samtyckesblankett som skrivs under innan intervjun. Övriga etiska 

principer informerades också. 

 Samtyckeskravet: Individerna har själva haft frihet att bestämma om och till 

vilken grad de vill delta i studien. De har varit medvetna om att de när som får 

avbryta sin medverkan och kan själva välja vilka frågor de vill eller inte vill 

besvara.   

 Konfidentialitetskravet: Deltagandet är helt anonymt då individerna och 

verksamheterna har avidentifierats så att ingen information går att koppla till 

specifik informant. Alla uppgifter har förvarats oåtkomligt för andra. 
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 Nyttjandekravet: Det insamlade materialet kommer enbart användas i syfte för 

C-uppsatsen och sammanfattas till ett resultat. Slutrapporten kommer sedan bli 

offentlig.  

6. Resultat 
Utifrån den analys som gjorts av intervjuerna har 3 stycken kategorier identifierats med 

2-4 underkategorier var, se tabell 4. Dessa var återkommande samtalsområden hos 

samtliga intervjupersoner, men det finns trots det några mindre skillnader svaren 

emellan då det är individernas subjektiva tankar. Resultatet presenteras utifrån de tre 

kategorierna där sedan underkategorierna presenteras djupare.  

Tabell 4. Kategorier och underkategorier som framkommit ur analysen. 

Negativa och positiva strategier innan  Utanförskap 

Insatsen Stress och oro 

 Stöd 

Nyfunna strategier under insatsen Lugn genom ökade möjligheter 

 Känslan av ansvar och delaktighet 

 Relationer och stöd 

 Positiv stress 

Stabila strategier efter insatsen Personlig utveckling 

 Trygghet 
 

6.1 Negativa och positiva strategier innan insatsen 

6.1.1 Utanförskap 

Innan insatsen hade informanterna antingen varit långtidsarbetslösa eller arbetslösa i 

kombination med sjukskrivning. Oavsett upplevde samtliga informanter tiden som 

arbetslös som en period av skam och stigmatisering. Hälften av dem uppgav att de 

försökte undvika sociala kontakter och att de gärna var hemma om dagarna där de 

kunde gömma sig. Det låg mycket skam i att behöva gå på försörjningsstöd. Två 

stycken uttryckte att de kände att de aldrig riktigt passade in någonstans. Känslan av att 

ha en status eller identitet infann sig aldrig, det fanns hos alla informanter en strävan 

efter det normala. Vad som ansågs normalt skilde sig något åt men en gemensam 

nämnare var att kunna försörja sig själv. Två stycken av informanterna kunde känna en 

viss normalitet när de fick åka och hälsa på sin släkt i andra storstäder. Där visste ingen 

vem de var och ett lugn infann sig i att smälta in. Det fanns som arbetslös en känsla av 

värdelöshet som gjorde att både frustrationen och sorgsenheten ökade. Trots att samtliga 

höll sig hemma och inte hade tider att passa blev det inte mycket gjort. Det var en dålig 

struktur just för att behovet av att göra vardagliga sysslor just nu fanns inte, det gick bra 
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att skjuta upp det till imorgon för då fanns heller ingen tid att passa. Det var framför allt 

tidsstrukturen som påverkades negativt av arbetslösheten och utanförskapet. Samtliga 

informanter menade på att den var mycket sämre. Flera gick och la sig väldigt sent på 

natten och sov till långt in på dagen. Att inte ha några tider att passa gav en dålig 

struktur på vardagen där flertalet kände sig trötta. 

”Det var ju så att det var svårt att få saker gjorda för man tänkte ju att det behöver jag ju inte 

göra idag det kan jag ju göra imorgon, jag har ju inget att göra då heller liksom. Det var 

ju…ah, man brydde sig knappast” 

”Ja men man var ju sån att man inte var ute för man tyckte ju alla tittade på en liksom. Man var 

ju mer eller mindre folkskygg, man undvek ju att gå ut periodvis” 

 

”Nu så hamnar de (arbetslösa) ju i det här lilla facket där du inte klarar av det här och det här 

kanske du klarar av vissa delar men vi sätter dig ändå i det facket där du bara strosar runt och 

inte gör någontingen sådär” 

6.1.2 Stress och oro 

För alla sex informanter infann sig en stress, en utav dem valde uttryckligen att mer se 

det som en oro, över att inte passa in och att behöva leva på samhällets pengar. 

Ekonomin var den variabel som till största grad bidrog till den stress som informanterna 

kände. Stressen grundade sig i den ekonomiska ovissheten. En informant upplevde att 

det var svårt att handla mat då det var tveksamt vad pengarna skulle räcka till, en annan 

upplevde en oro över ovissheten om det skulle bli avslag eller inte på det ekonomiska 

biståndet.  

”Så det är väl mer att man har varit orolig över saker. Man blir ju lite sådär…går och tänker 

lite för mycket på saker” 

”Ja men det var väl alltid jobbigt att inte ha några pengar och ja. Inte veta någonting. Det var 

ju en annan oro, en annan stress…” 

6.1.3 Stöd 

I den här oron har mer än hälften av informanterna hämtat stöd och energi från deras 

närmsta för att orka med situationen som arbetslös. Den närmsta familjen var de som 

gav det stöd som behövdes. Familjen kunde innefatta en förälder, sina barn, sitt husdjur 

eller sin sambo. Stödet skapade motivation och bidrog till att de ville ta tag i sin 

situation och skapa en förändring. En informant uppgav att det stöd hen fick var i form 

av en gemenskap där de båda för tillfället befann sig i en tuff tillvaro och att de då fann 

stöd i varandra eftersom det fanns en förståelse.  

”Hen (kompisen) hade det ju inte jättebra hemma så då bodde vi ihop och hjälptes åt…med 

liksom ekonomin och allt det. Så det var skönt att ha någon som också levde lite såhär i 

ovissheten så” 
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”Jag skaffade ju en hund. Den skaffade jag ju liksom för att jag inte skulle sitta inomhus. Så jag 

är ju ute mycket och går med hunden… hade jag inte haft henne så var det ju många gånger 

man inte hade gått ut då va” 

6.2 Nyfunna strategier under insatsen 

6.2.1 Lugn genom ökade möjligheter 

Insatsen upplevdes hoppfull och sågs av hälften av informanterna som en nystart och ett 

sätt att komma igång igen efter en längre period av arbetslöshet. De såg att fler 

möjligheter skulle öppna sig om de hoppade på insatsen och det skapade motivation att 

fortsätta. En känsla av att bli accepterad av samhället infann sig också i och med att man 

var i en aktivitet och inte längre levde på skattebetalarnas pengar. Att få ha haft en tre 

månaders lång praktik innan upplevdes som en stor fördel då det blev en möjlighet att 

testa på arbetet för att säkerhetsställa att det var något som var genomförbart i 

ytterligare ett år. Under praktiken och även under växla-anställningen infann sig ett lugn 

för två av informanterna att det fanns en möjlighet att testa sig fram mellan olika 

arbetsuppgifter och arbetstider. En av de sex informanterna kände efter halva tiden på 

växla-anställningen att det var fel val av arbetsplats och det vart istället jobbigt att gå till 

jobbet, det gick dock att lösa smidigt genom en god dialog med AME-handläggaren.  

”Det var ju ett sätt för en annan att komma på fötter och det var väl fler då av deltagarna som 

behövde hjälp” 

 

” Det är väl kanske att man lever lite ovisst och inte vet hur morgondagen blir, då är det ju 

perfekt och få det paketet man får. Man får arbete, man får sin lön, man får rutiner” 

 

Hälften av informanterna ansåg också att insatsen öppnade upp för personliga 

angelägenheter som inte annars hade varit möjliga. Det berodde till största del på att den 

ekonomiska situationen förbättrades. Det var möjligheter som skapade ett lugn i form av 

att ladda batterierna genom att resa, ha möjlighet att förflytta sig själv genom att ta 

körkort och kunna betala av skulder som legat och gnagt. Samtliga av dessa tre trodde 

inte att dessa handlingar hade varit möjligt om de inte hade fått den här insatsen.  

”Jag har ju alltid tyckt om att åka upp till ”Staden” till mina kusiner. Nu vart ju det möjligt för 

tåg och bussbiljetter är ju inte jättebilliga sådär. Så det vart ju möjligt att åka fler gånger och 

stanna längre” 

6.2.2 Känslan av ansvar och delaktighet 

Samtliga informanter kände att de fick vara delaktiga i processen, allt från att finna en 

plats att vara på till att få vara med och bestämma på arbetsplatsen. Ingen kände sig 

någonsin tvingad till att genomföra insatsen eller vissa arbetsmoment utan det fanns en 
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dialog mellan deltagaren, AME-handläggaren och arbetsgivaren. Fyra av informanterna 

menade på att det ligger ett ansvar hos en själv att göra sig delaktig också. Det räcker 

inte bara att vara på plats och göra det som precis behövs utan de upplevde att de själva 

hade ett ansvar för att visa framfötterna och visa att de ville vara delaktiga i beslut och i 

arbetet. Känslan av att få mer ansvar bidrog till att man också ville ta mer ansvar för sin 

personliga utveckling och möjligheter till ett fortsatt arbete. 

”Men man måste ju lyssna på vad folk säger, kolla igenom papper och vad det nu var igen 

så…nej det är väl upp till en själv kan man väl tycka med. Kanske inte gå med på något som 

man inte vill då givetvis” 

 

”Jag rekommenderar andra folken som fick den här chansen att de sköter sig själva, att de 

klarar den här testen. Det är bara test ett år så den testen måste du klara det om du vill ha en 

bra framtid eller vill ha fortsättningsjobb så måste du visa det” 

6.2.3 Relationer och stöd 

Samtliga informanter ansåg att de hade ett bra stöd från andra under insatsen. Till en 

början var stödet från AME-handläggarna väldigt viktigt för att våga påbörja den här 

insatsen. Att ha haft dem i närheten under hela året har känts värdefullt då det gav 

möjlighet att få fortsatt stöd i frågor som rörde ersättning och myndigheter. En av de sex 

informanterna upplevde stödet mer eller mindre viktigt då hen inte märkte av det något 

nämnvärt. Hen ansåg att stödet var bra att det fanns där men att hen inte behövde 

utnyttja det. De fortsatta uppföljningarna under växla-året var väldigt uppskattade då 

informanterna fortfarande såg stödet från AME-handläggaren som något väldigt viktigt 

för att känna sig mer säkra. Hälften av informanterna ansåg att det var skönt att det nu 

fanns någon som lyssnade på dem och de kände sig hörda. De menade på att i tidigare 

insatser eller som arbetslös var det bra så länge man var sysselsatt, men det lades 

mindre energi på att lyssna vad de verkligen ville för att det skulle bli något hållbart.  

Utöver stödet från AME-handläggaren skapades även en ny form av stöd då de fick 

kollegor och chefer. Relationen byggdes först upp under praktiken och sedan under 

växla-året. För samtliga har det här nyvunna stödet betytt väldigt mycket eftersom det 

lett vidare till fortsatta anställningar. De nya kontakterna har bidragit till goda referenser 

som i framtiden också kommer underlätta vid sökande av utannonserade tjänster. En av 

informanterna uppger att hen känner ett stort stöd från kollegor och chef när det 

kommer till att utbilda sig inom yrket för att kunna bli erbjuden en 

tillsvidareanställning.   
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”Hon (AME-handläggaren) är… hon är en av de viktigaste människorna som jag har träffat. 

Hon är en bra vän kan man säga” 

 

”Man visste ju heller inte hur det skulle fungera. Det var ju en säkerhet och trygghet att de 

(AME-handläggarna) fanns där” 

 

”Det är ju bättre kontakter nu när man har arbetskamrater med. De är ju såna man har en 

relation till” 

6.2.4 Positiv stress 

Trots att mycket förbättrats under insatsen kunde fyra av informanterna uppleva en viss 

stress över att inte längre hinna mer saker i sin vardag. Vanligast var det att det kändes 

som om tiden för vänner och släkt inte längre räckte till. Förr var möjligheten mycket 

större att mötas upp och umgås men i och med att det är både jobb, hem och familj att ta 

hand om kändes den sociala kontakten med vännerna lidande. Stressen påverkade inte 

dem på samma sätt som stressen vid en arbetslöshet gjorde. Det upplevde ändå 

övervägande positivt då tidsbristen berodde på arbetet. 

När det här växla-året började närma sig sitt slut upplevde två stycken en oro över 

framtiden. Det skapades ett stresspåslag som grundade sig i att de inte ville tillbaka till 

samma tillvaro som de var i innan. Vetskapen om att de skulle kunna stämpla A-kassa 

bidrog till ett visst lugn, men det var minimalt. Oron låg mestadels i att återigen tappa 

sina rutiner och få ett minskat socialt nätverk. I den här stressen skapades dock 

motivation att visa framfötterna ytterligare för att få bibehålla arbetet. 

”Det var ju jättejobbigt då igen att inte veta hur det ska bli nu och såhär (efter växla-året)… Ja 

förutom att man då kunde få A-kassa, men för det är det ju ingen sån trygghet. Man vill ju ha ett 

jobb och någonting att göra” 

 

”Man visste ju det här liksom att mycket var jag ju anställd där nere för att det var billigt att ha 

mig då. Så var man väl rädd för att det kommer en dag då de plockar in en annan” 

6.3 Stabila strategier efter insatsen 

6.3.1 Personlig utveckling 

Alla informanterna uppger att det känns som om de har gått in i en ny roll, en ny 

identitet tack vare växla-anställningen. De anser sig mer accepterade av samhället när 

de kan säga att de arbetar inom en viss yrkeskategori. Det har skett en personlig 

utveckling. Tre stycken av informanterna menar att den här rollen att vara någon har 

höjt deras självförtroende och självständighet. Nu vågar de säga ifrån om det är något 

som inte känns bra för dem, de vågar ha egna åsikter och stå för dem, det har även blivit 

enklare för en informant att dra en vit lögn då och då. Fyra av dem upplever att de 
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kunnat växa som personer då de känner sig behövda, och att det inte längre är de som är 

i behov av hjälp. Den personliga utvecklingen som framför allt har inneburit högre 

självkänsla och självförtroende är den förändring som upplevdes som den bästa.  

”Men här började det ske en sortering (bland vänner), så idag kan jag faktiskt säga att jag har 

bråttom. Blåljuga i ansiktet och säga att jag har bråttom för jag vill inte prata med dem” 

 

”Hen (handläggaren) säger ju att jag vuxit från den lilla flickan som hon träffade första gången 

till den jag är idag. Det har ju skett jättemycket såhär, jag har ju vuxit som person” 

 

6.3.2 Trygghet 

Samtliga berättar att de har nått en trygghet och stabilitet i sin vardag som inte fanns 

innan. Tydligast märks det genom att de har en helt annan tidsstruktur nu som är mer 

”accepterad”. Det upplevs tryggt att veta att det finns ett arbetsschema att planera sin 

vardag utefter. Det går inte längre att skjuta upp saker eftersom det finns tider att passa. 

Vardagen upplevs inte längre lika oviss eftersom det finns något att planera utefter och 

det känns tryggt att få sin lön varje månad. För de flesta av informanterna infann sig 

denna känsla redan under insatsen då de ej riktigt såg det som en insats, för dem var det 

som ett vanligt arbete. Skillnaden märktes något i och med en lite högre lön men i 

mångt och mycket infann sig känslan av trygghet i vardagen och ekonomin redan under 

insatsen.  

”Men allt vart ju mycket bättre (efter insatsen). Faktiskt, allt blir bättre med en skaplig 

lön…faktiskt” 

”Ja men det påverkade ju att man får struktur under dagen. Man får ju mer gjort hemma också 

när man inte är hemma hela dagarna. För då blir det att man tar tag i sakerna när man väl är 

hemma” 

 

7. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka deltagares upplevelser av insatsen Växla 

försörjningsstöd. Resultatet visar att det till största del har varit en positiv upplevelse 

som bidragit till mervärde i individernas liv. Majoriteten av respondenterna har gått 

vidare till osubventionerade anställningar. Respondenterna upplevde en förbättring i sin 

psykosociala hälsa efter insatsen. 

Diskussionen presenteras utefter de uppkomna kategorierna i resultatet. 
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7.1 Negativa och positiva strategier innan insatsen 
Resultatet visar att under arbetslösheten upplevde informanterna tunga känslor så som 

skam, ensamhet och stigmatisering. Arbetslöshet och psykisk ohälsa har i Staigers, 

Waldmanns, Rüschs och Krumms (2017) studie också visat på en känsla av 

stigmatisering och ensamhet. Resultatet i denna uppsats visade på ett lägre 

självförtroende och en känsla av att inte vara någon, en avsaknad av en identitet. 

Individerna mådde inte bra under denna period och det påverkade även hur de levde 

deras liv. Vardagen saknade mening och de saknade struktur. De beskrivna känslorna 

som upplevdes vid arbetslöshet stämmer väl överens med vad Guintoli et al. (2015) 

fann i sin studie. Upplevelserna beskrevs som en stigmatisering och utanförskap på 

grund av arbetslösheten där de kände sig missplacerade. Att de klassades inom en grupp 

de inte kunde identifiera sig med.  

De svåra känslorna som upplevdes påverkar den psykiska hälsan och sättet att hantera 

sin situation. Då de känner begränsat stöd från samhället och att ingen förstår deras 

situation är min tanke att det är viktigt för handläggare som jobbar inom 

arbetsmarknadsinsatser att ha kunskap om hur arbetslöshet kan upplevas. På det sättet 

kan de anpassa sitt förhållningssätt då de har en annan förförståelse. Genom att ha 

denna förförståelse är det möjligt att en starkare tillit skapas vilket skulle kunna skapa 

ytterligare motivation precis som stödet från familjen skapat motivation.  

 

7.2 Nyfunna strategier under insatsen 
Relativt snabbt efter att insatsen påbörjats började individernas vardag och känslor 

förändras till något mer positivt. Det som innan hade känts tungt kändes inte längre lika 

jobbigt och en känsla av att få bidra och göra något meningsfullt infann sig. Det framför 

allt viktigaste under denna period beskrevs vara stödet som kom från flera olika håll. 

Innan insatsen var det sociala nätverket litet och det fanns få kontakter ut mot 

arbetsmarknaden. Insatsen förebyggde detta genom i första hand AME-handläggaren 

men ännu viktigare genom arbetsgivare och kollegor som kunde fungera som referenser. 

Arbetsmarknaden ser ut så att cirka två av tre jobb tillsätts genom personliga kontakter 

och vetskapen om att nya kontakter har upprättats skapar troligtvis en säkerhet och ett 

större självförtroende hos deltagarna som i sin tur kan göra dem mer anställningsbara. 

En stark bidragande faktor till att den psykosociala hälsan började förbättras redan 

under insatsen kan vara att deltagarna såg den som ett arbete och inte som en insats. 



 

 

25 
 

Som metoden place then train förespråkar uppnås mer effektiva och kvalitativa resultat 

när arbetsmarknadsinsatsen blir så verklighetsnära som möjligt (Corrigan, 2001).  

Insatsen har varit mycket uppskattad och näst intill alla var tveksamma om de hade varit 

i arbete idag om de inte hade fått ta del av den. Att den ökar individers självförtroende, 

psykosociala hälsa och ger mervärde samtidigt som den minskar försörjningsstödet i 

kommunen är en win-win situation som talar för att det här är något som borde fortsätta 

erbjudas. I dagsläget erbjuds insatsen enbart inom kommunala verksamheter, för att öka 

människors möjligheter till ett arbete och en bättre hälsa kan det diskuteras om insatsen 

bör utvecklas och kunna erbjudas inom övriga näringslivet. Att utöka insatsen till de 

som ännu ej har försörjningsstöd, men riskerar att behöva söka om det, är också en 

tanke som är värd att viderautveckla. Det är en tanke som varit uppe i diskussion på 

AME men som ännu ej har prövats. Då insatsen visar att deltagarna skapar nya 

strategier för att förebygga psykisk ohälsa skulle det kunna öppna för ytterligare studier 

om insatsens utvecklingsmöjligheter. Ytterligare studier skulle behövas inom området 

subventionerade anställningar och hur folkhälsan skulle ändras om kommunerna 

började arbeta mer preventivt mot arbetslöshet och den ohälsa som kan följa. Det är 

alltid att föredra att arbeta preventivt och med kunskap om hur arbetslösa med 

försörjningsstöd kan uppleva sin situation bör det ligga i kommunens intresse att 

förebygga ohälsa. Inom arbetlivet och ur en arbetsmiljösynpunkt talas det ofta om 

vikten av hälsofrämjande insatser, om inte detta även gäller de individer som försöker 

närma sig arbetsmarknaden kan det skapa ett stigmatiserat samhälle. Som i mycket 

annat spelar den ekonomiska aspekten in, men det bör dock finnas ett intresse att räkna 

på kostnadseffektiviteten (Tangen & Conrad, 2009).  

7.3 Stabila strategier efter insatsen 
Resultatet visar tydligt på en skillnad av den självupplevda hälsan innan och efter 

insatsen. Förändringen i den psykosociala hälsan har starka likheter med det Jahoda 

(1987) presenterar i sin deprivationsteori. Genom att ha genomfört insatsen har 

möjligheterna till ett arbete ökat och samtliga arbetar nu idag. Arbetet har inneburit en 

ökad tidstruktur, ett mer kvalitativt socialt nätverk, status/identitet och ökad aktivitet, 

vilka alla är latenta funktioner som ett arbete uppfyller. Den femte av Jahodas latenta 

funktioner, arbeta mot gemensamma mål, diskuterades dock aldrig bland informanterna. 

Dock kan delar återfinnas i hur informanterna beskriver upplevelsen av att få vara 

delaktig i det dagliga arbetet och göra något meningsfullt. Samtliga upplever mer 
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positiva känslor och en stolthet över att få bidra. Den här personliga utvecklingen talar 

för hur viktig den här insatsen är och kan vara för att bidra till en bättre folkhälsa. Den 

utveckling som skett och lusten efter att utvecklas ytterligare som insatsen givit kan 

kopplas till det Maslow (1954) nämner i sin behovstrappa. Att ha gått från en 

arbetslöshet där de mest basala behoven sattes på prov till att skapa en trygghet, 

gemenskap och även förbättrad självkänsla skapar en bättre hälsa och mer motivation 

till att bli den bästa versionen av sig själv. Min tanke är att då de själva upplever en 

positiv utveckling skulle det också vara intressant att se vad arbetsgivarna har sett för 

utveckling och deras åsikter kring insatsen för att få en större helhetssyn. Det saknas 

forskning kring subventionerade anställningar som riktar in sig på upplevelsen, den 

forskning som finns är väldigt inriktad på hur effektiv en metod är för att skapa en 

ekonomisk vinning.   

Detta indikerar starkt på hur viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser kan vara för den 

enskilde individen. Psykisk ohälsa är i dagens samhälle ett stort problem som ofta kan 

grunda sig i de upplevda känslorna som beskrivs innan deltagande i insatsen som också 

nämns i Staiger et al. (2017) studie. Att förhindra den psykiska ohälsan är av stor vikt, 

inte bara för individen utan även för samhället i stort. Psykisk ohälsa kan spela ut på 

olika vis, exempelvis missbruk och självskadebeteende, som kan vara påfrestande även 

för anhöriga. Att ta till missbruk av antingen alkohol eller droger under en arbetslöshet 

kan fungera som en coping-strategi för att minska den upplevda stressen. Då 

substanserna för missbruk är relativt dyra kan man tänka sig att individerna inte skulle 

lägga pengar på detta, men risken finns att de istället minskar intaget av viktiga 

livsmedel då de inte ger samma stressreduktion (Boden et. al, 2017). Missbruk var inget 

som framkom i denna studies resultat men som ändå kan vara värt att belysa då det i 

tidigare studier har visat sig finnas ett samband med den psykosociala hälsan, 

arbetslöshet och missbruk (Boden et al, 2017; Boden et. al, 2014; Henkel, 2011). Då 

resultatet av denna studie visar att insatsen Växla försörjningsstöd motverkar en negativ 

psykosocial hälsa bör fortsatt användning av insatsen minska risken för dessa sociala 

problem och i ett bredare perspektiv kunna bidra till minskade kostnader för 

kommunen.  

7.4 Metoddiskussion 
Resultatet bör beaktas med försiktighet då ett mer rättfärdigt resultat kanske hade 

kunnat nås om urvalet hade gjorts annorlunda. Nu valdes ett systematiskt urval där de 
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informanter som sedan deltog i intervjun alla hade gått vidare till en fortsatt anställning. 

Ett kvoturval hade kunnat ge något annorlunda resultat eftersom då skulle människor 

som inte gått vidare till arbete också kunnat deltaga och dessa kan ha andra åsikter kring 

insatsen som nu gås miste om.  

 

Studiens resultat kan också ha påverkats av hur intervjuerna genomfördes då det hos 

vissa informanter krävdes mer ledande frågor. De öppna frågorna besvarades stund om 

kortfattat och det krävdes då fler följdfrågor som var mer riktade mot frågeställningarna 

i studiens syfte vilket kan ha bidragit till att annan relevant information inte framkom, 

detta är dock osäkert och går enbart att spekulera i. Trots detta kan valet av 

semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide anses klokt, då en ännu mer löst 

strukturerad intervju hade kunnat bidra till att de informanterna som krävde lite mer 

struktur inte hade berättat allt de gjorde nu.  

Analysmetoden utifrån Granheim och Lundman (2004) anses gå väl ihop med syftet till 

studien. Genom att systematiskt plocka ut kodord och skapa kategorier utifrån dem 

riskeras inte att uppsatsförfattarens egna tolkningar styr, utan det konkreta innehåller har 

kommit fram. Att komma fram till de olika kategorierna var stund om ett komplicerat 

arbete. I flera kodord var det svårt att få fram den egentliga känslan, framför allt när de 

pratade om ekonomi. Det krävdes att lyssna flertalet gånger på intervjuerna för att få 

fram känslorna som diskuterades runt omkring ekonomin.  

7.5 Konklusion 
Många kan känna sig stigmatiserade som arbetslösa och risken för psykisk ohälsa och 

missbruk ökar. Växla försörjningsstöd har brutit denna negativa upplevelse och 

inneburit en vändpunkt i livet för de deltagande. De deltagande har efter insatsen börjat 

känna delaktighet, en personlig utveckling och meningsfullhet. Möjligheterna till ett 

fortsatt arbete och förbättrad hälsa har ökat genom att ha fått insatsen Växla 

försörjningsstöd.   
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Information om att delta i intervju 
Hej! 

Mitt namn är Mi Kind, jag är student på Programmet för hälsa och rehabilitering i 

arbetslivet på Mittuniversitetet. Jag kommer under våren skriva min C-uppsats där 

syftet är att undersöka hur individer som genomfört insatsen Växla försörjningsstöd på 

Arbetsmarknadsenheten Vimmerby kommun upplevde insatsen och hur den påverkat 

den nuvarande situaionen. 

 

Du får detta brev eftersom Du haft kontakt med Lotta Törnered, samordnare på 

arbetsmarknadsenheten och tackat ja till att delta i en intervju kring insatsen Växla 

försörjningsstöd. Nedan följer lite information. 

Intervjuerna kommer förslagsvis genomföras i Arbetsmarknadsenhetens lokaler i 

Focushuset Vimmerby. Önskas annan plats kan vi bestämma det vid ett telefonsamtal. 

Intervjun uppskattas ta mellan 40-60 minuter. Under intervjun kommer 

ljudupptagningsutrustning användas för att underlätta analysen senare.  

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och man har när som helst rätt att avbryta sin 

medverkan. Alla uppgifter kommer behandlats anonymt, individer och verksamheter 

kommer avidentifieras. Det insamlade materialet kommer enbart användas för mitt 

examensarbete för att senare raderas. Den insamlade informationen kommer bevaras där 

obehöriga inte kommer åt den.  

 

Har du några frågor får du gärna höra av dig till mig eller min handledare. Är du 

fortfarande intresserad av att medverka i studien kan du kontakta mig antingen 

via mail eller telefon så bokar vi datum, tid och plats för en intervju. Hör jag inget 

inom fem dagar tar jag kontakt med dig. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

__________________________ 

Mi Kind 

070-877 78 73 

mi.kind@vimmerby.se 

 

Handledare: 

Annette Björk 

070-262 28 56 

annette.bjork@miun.se  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Inledning 

 Förklara syftet med studien, informera om de etiska principerna och 

säkerhetsställ att informanten är införstådd i dessa (kan kanske göras med ett 

skriftligt samtycke). Är det något praktiskt de undrar innan intervjun påbörjas? 

 Fråga om det är okej att intervjun spelas in. Förklara att enbart UT har tillgång 

till det inspelade materialet.  

Att deltaga i insatsen 

 Kan du berätta vad du tyckte om att få delta i insatsen Växla försörjningsstöd? 

- Beskriv det som du upplevde bra eller mindre bra. 

- Om du skulle få samma möjlighet igen, är det något i insatsens upplägg du 

skulle vilja ändra på och hur i så fall? 

 Kan du berätta på vilket sätt du fick vara delaktig i processen? 

- Hade du önskat att få vara mer delaktig på något vis eller önskar du att 

AME-handläggarna hade bestämt mer? 

- Berätta om hur tankarna gick när ni skulle finna en 

praktikplats/anställning? 

 Vad tyckte du om att anställningen bara varade i ett år, om det inte blev 

förlängt? 

 Hur upplevde du stödet från arbetsmarknadsenheten? 

Psykosociala hälsan 

 Hur skulle du beskriva att ditt välmående påverkades av insatsen, både under 

och efter? 

 Beskriv om och hur du upplevt stress innan, under och efter insatsen? 

Livssituationen 

 Kan du berätta om hur du upplevde din livssituation innan insatsen? 

 Hur beskriver du din livssituation nu? 

- Tidsstruktur 

- Sociala kontakter 

- Samarbete mot gemensamma mål 

- Aktivitet 

- Status/identitet  

 Hur skulle du beskriva att livssituationen har förändrats i och med insatsen? 

- Hur skulle du beskriva din vardag jämfört med innan? 

- På vilket sätt märktes det mest att du börjat arbeta? 

- Var det övervägande positiva eller negativa förändringar, berätta?  

- Är det något du alltid velat göra som blev möjligt tack vare insatsen? 

Möjligheter till arbete 

 Vill du berätta vad du gör idag och vad du har gjort sedan Växla anställningen 

tog slut? 

 Berätta gärna hur dina möjligheter till ett arbete har påverkats av insatsen? 

- Vad är det för saker som anställningen gav som har påverkat möjligheterna? 

- Saknade du något som du tror skulle ha ökat möjligheterna? 
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 Hur tror du dina möjligheter hade sett ut om du inte hade blivit erbjuden 

anställningen ”Växla försörjningsstöd”? 

Övrigt 

 Hur skulle du sammanfatta insatsen Växla försörjningsstöd? 

 Är det en insats som borde fortsätta erbjudas till personer som behöver lite hjälp 

med att närma sig arbetsmarknaden? Motivera. 

 Är det något viktigt du tycker jag missat i mina frågor som du vill prata om? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 
Jag lämnar här med mitt samtycke att medverka i studien och att jag är medveten om 

vad det innebär. Jag har fått information om studiens syfte och varför det är viktigt att 

den genomförs. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan när 

som helst avbryta min medverkan, det finns inget krav på att jag ske behöva besvara alla 

frågor. Den information jag delger kommer enbart att presenteras i studiens resultat och 

inte delges någon annan. Min medverkan kommer vara anonym, namn på individer och 

verksamheter kommer avidentifieras så att min identitet inte går att avläsa. De lämnade 

uppgifterna kommer bevaras där obehöriga inte har åtkomst. Jag är medveten om att 

slutversionen av C-uppsatsen kommer bli offentlig. 

 

________________________________ 

Ort och datum 

________________________________ 

Namnteckning informant  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


