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Förord 

Vi vill tacka ansvariga för projektet ”100 satsningen – för fler unga i arbete” 

som gav oss möjligheten att utföra vår kandidatsuppsats inom projektet. Vi vill 

även rikta ett stort tack till Er som deltog i studien. Ett stort tack går slutligen till 

vår handledare Ulrik Lögdlund. 

  



 

 

Sammanfattning 

Arbetslösheten bland unga vuxna är idag hög i Sverige. Detta samhällsproblem 

förebyggs bland annat genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna 

sociologiska studie bygger på kvalitativ metod och baseras på tio intervjuer. 

Studien undersöker inställningar kring det arbetsmarknadspolitiska 

projektet ”100 satsningen” hos anställande chefer samt deltagare i projektet. 

Deras utsagor jämförs med kommunens perspektiv, vilket redogörs genom 

projektets effektmål. Effektmålen har fått benämningen moraliska dimensionen, 

informativa dimensionen samt marknadsföringsdimensionen beroende på vad 

som önskas uppnås. I analysen framkom att denna arbetsmarknadspolitiska 

åtgärd kan ses utifrån tre perspektiv: Den goda samhällsmedborgaren, Det goda 

samhällsprojektet samt Det goda samhället. Resultatet visar att det finns 

tendenser till att de tre effektmålens dimensioner kan uppnås, att anställande 

chefer samt deltagare upplever att projektet gynnar både dem och samhället 

samt att deltagarna ges erfarenheter vilka kan bidra till sysselsättning efter 

avslutat projekt. Resultatet visar även att projektet bör utvecklas gällande 

matchning samt informationsflöde.  

 

 
 

Nyckelord: Arbetsmarknadspolitisk åtgärd, unga vuxna, meningen med arbete, 

effektmål, ”100 – satsningen”, arbetslöshet 
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1. INLEDNING 
 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög. Arbetslösheten bland unga, 15-24 år, 

har under de senaste åren varit betydligt högre än arbetslösheten bland äldre, 25-

54 år (URL 2). För att minska arbetslöshet samt för att främja ökad 

sysselsättning tas det fram olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Dessa delas ofta in i passiva eller aktiva åtgärder där de passiva består av 

ekonomiskt bistånd och de aktiva står för utbildning, arbetsträning, praktik med 

mera (SKL, 2007; Andersson & Boman, 2012).  

 

En allmän uppfattning är att arbetsgivare idag främst söker utbildad arbetskraft 

med arbetslivserfarenhet (URL 1). Detta tror vi kan medföra svårigheter för 

personer som är nya på arbetsmarknaden att få ett arbete. Vi anser att vår 

uppfattning styrks av Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” (URL 1) 

som visar att det förblir stor konkurrens om arbetena och att det främst påverkar 

ungdomar och utrikesfödda som är på väg in på arbetsmarknaden (ibid.). Vid 

konjunkturförändringar i samhället som exempelvis vid en ekonomisk kris ökar 

arbetslösheten i landet, främst inom de svagare grupperna dit de unga hör. 

Många ungdomar påbörjar sitt arbetsliv i tidsbegränsade arbeten med otrygga 

anställningsförhållanden varvat med tid av arbetslöshet. Den här typen av 

arbeten är de som först försvinner vid en ekonomisk kris och på så sätt drabbas 

ungdomarna hårt. Det har även visat sig att ungdomar oavsett 

konjunkturförändringar har svårare att konkurrera om arbeten på grund av 

mindre arbetslivserfarenhet (SKL, 2011b).  

 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan ge positiva effekter men vi har även 

uppfattningen om att vissa åtgärder inte ger de effekter som önskas. 

Ungdomsarbetslösheten har legat på en relativt hög nivå under en längre tid och 

skulle flertalet av dessa åtgärder ha en positiv effekt på sysselsättningsgraden 

borde det synas statistiskt, det vill säga att ungdomsarbetslösheten borde minska. 

Vi är dock medvetna om att det finns fler aspekter som kan påverka siffrorna 

gällande ungdomsarbetslöshet. Enligt en artikel av Svenskt näringsliv (URL 3) 

har de arbetsmarknadspolitiska insatserna en negativ eller svag effekt för unga 

oavsett om det handlar om utbildning, jobbcoaching eller subventionerade 

anställningar. Även Forslund och Vikström (2011) påpekar att dessa insatser 

som mest endast har en marginell effekt på sysselsättningen. De menar att 

insatserna bidrar till ökad arbetskraftsdeltagande, dock finns det inget stöd att 

dessa åtgärder förbättrat matchningen för unga när det gäller arbete. 

 

Kan en påverkande faktor till att effekterna av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

inte får de resultat som önskas vara att det är fler inblandade intressenter som ser 

på projektet ur olika perspektiv och därmed kan ha olika syften och mål? Detta 
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undersöks genom att titta närmare på det pågående projektet ”100-satsningen – 

för fler unga i arbete i Linköping”. Projektet är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

i Linköpings kommun och innebär subventionerade visstidsanställningar. Dess 

syfte är bland annat att minska arbetslösheten bland unga vuxna (18-30 år), ge 

unga arbetslivserfarenheter, skapa kunskap om och ett intresse för framtida 

anställningar i Linköpings kommun samt stärka Linköpings Kommuns 

varumärke (se bilaga 1). Genom denna sociologiska studie ges en 

ögonblicksbild av projektet och vilka tendenser det finns att projektet får det 

resultat som önskas. De parter vi vill undersöka är kommunen (genom projektets 

effektmål), de anställande cheferna samt deltagarna. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Vi vill studera de anställande cheferna och deltagarnas inställning till projektet 

samt jämföra dem med kommunens perspektiv som redogörs genom projektets 

effektmål. För att få svar på ovanstående syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

 Vad är de anställande chefernas inställning till projektet?  

 

 Vad är deltagarnas inställning till projektet och sin medverkan i projektet? 

 

  Hur kan projektets effektmål tolkas?  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Liknande projekt finns i flera kommuner men vi har valt att begränsa studien till 

projektet i Linköpings kommun på grund av tillgänglighet. Vi har också valt att 

avgränsa vilka intressenter som studeras. Det är deltagarna, de unga vuxna som 

fått visstidsanställningar genom projektet, samt de anställande cheferna vilka 

arbetar i kommunen och fått uppgiften att ansvara för visstidsanställningar i sitt 

bolag/sin förvaltning som ligger till grund för urvalet.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 

1.3.1 Unga vuxna 

 

Linköpings kommun definierar i detta projekt unga vuxna att vara i åldern 18-30 

år (se bilaga 1). I denna studie benämns de unga vuxna som deltagarna. 
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1.3.2 BEA 

 

BEA står för bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Avsikten är att stärka en deltagares möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden, att öka chansen till ett ordinarie arbete. Arbetstagaren anställs 

för begränsad tid hos en offentlig arbetsgivare (URL 7). 

 

1.4 Bakgrund 
 

1.4.1 Projektet ”100-satsningen – för fler unga i arbete i Linköping”  

 

Projektet ”100-satsningen – för fler unga i arbete i Linköping” är ett 

arbetsmarknadspolitiskt projekt med kommunstyrelsen som beställare. Även 

arbetsförmedlingen deltar i projektet och deras uppgift är bland annat att ansvara 

för det första urvalet av unga vuxna arbetslösa samt att besluta om 

anställningsstöd. Projektet startade den 1 april år 2013 och projektavslut ska ske 

januari-februari år 2015. I projektplanen (se bilaga 1) kan det utläsas att målet 

för projektet och det resultat som ska uppnås är att: 

 

 ”Fram till 141231 visstidsanställa 100 unga vuxna arbetslösa i åldern 

18-30 år under en period på upp till 12 månader inom 

kommunkoncernen. Av dessa ska 70 anställas i kommunen och 30 stycken 

i de kommunala bolagen” (se bilaga 1).  

 

Bakgrunden till projektets tillkommande är att arbetslösheten bland unga vuxna i 

Linköping har ökat och permanentats på en relativt hög nivå och det i sin tur för 

med sig ökade kostnader för kommunen, bland annat försörjningsstöd. 

Linköpings kommun vill med det här projektet få till en förändring och förbättra 

förutsättningarna för att minska ungdomsarbetslösheten. En annan orsak är att 

kommunen ser att det inom de närmaste åren kommer ske en stor 

pensionsavgång bland de kommunanställda och då är detta projekt även ett sätt 

att stärka Linköpings kommun som attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden 

(se bilaga 1). Projektets uppsatta effektmål, det vill säga syftet med projektet, är 

att: 

 

 ”Förbättra förutsättningarna för att bryta arbetslösheten för unga vuxna 

genom att erbjuda ettåriga visstidsanställningar som en första relevant 

arbetslivserfarenhet och ge möjlighet till referenser.  

 Skapa kunskap om och intresse för framtida arbete i kommunens 

verksamheter som såväl kan ligga till grund vid eventuell rekrytering eller 

för individens fortsatta intresseinriktning mot studier eller arbete.  
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 Stärka Linköpings kommuns varumärke som attraktiv arbetsgivare” (se 

bilaga 1).  

 

Kommunen har även specificerat ett antal delmål med projektet och ett av dem 

är att de visstidsanställda ska erhålla ett arbetsbetyg där referent framgår vid 

avslutad visstidsanställning (se bilaga 1).  

 

Urvalsprocessen går till så att alla ansvariga chefer inom kommunkoncernen gör 

en inventering av möjliga arbetstillfällen på sina respektive arbetsplatser. De får 

också skriva kravprofiler på de tänkta arbetena. Dessa förmedlades sedan till 

arbetsförmedlingen vilka gör ett urval och en matchning bland målgruppen. De 

sökande intervjuas av projektgruppen enligt kommunens rekryteringsmodell, 

kompetensbaserad rekrytering, och de som bäst motsvarar de olika 

kravprofilerna vidarebefordras till respektive chef. De anställande cheferna 

intervjuar sedan de sökande, även de enligt kompetensbaserad rekrytering, och 

meddelar sen projektgruppen sitt beslut. Det är de anställande cheferna som 

ansvarar för anställningen och att introduktionen på arbetsplatsen sker enligt 

kommunens riktlinjer. Den enhet som anställer ska även stå för eventuella extra 

kostnader såsom intern utbildning, arbetshjälpmedel, hälsoförmåner och 

liknande (se bilaga 1). 

 

Det framgår av projektplanen att anställningarna ska regleras enligt 

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) och att 

lönekostnaderna för de visstidsanställda ska finansieras via anställningsstöd från 

arbetsförmedlingen samt genom avsatta medel från kommunstyrelsen. Vikt läggs 

vid att dessa visstidsanställningar inte ska ersätta ordinarie personal och att 

antalet praktikplatser som finns tillgängliga för utbildningar inte får påverkas. 

En annan förutsättning för projektet är att de som blir visstidsanställda inom 

projektet ska erhållas frivillig studie- och yrkesvägledning från jobb- och 

kunskapstorget i Linköping. 

 

1.4.2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

 

Arbetsmarknadspolitikens huvudsyfte är att skapa en effektiv matchning mellan 

arbetssökande och lediga jobb. Åtgärderna brukar delas upp i aktiva och passiva, 

där de passiva åtgärderna är ekonomiskt stöd till arbetssökande och de aktiva 

åtgärderna siktar på att aktivera de arbetslösa på något sätt och med det minska 

arbetslösheten. Det kan ske genom till exempel arbetsförmedlingen, 

utbildningsinsatser, praktik eller att ge anställande chefer bidrag till 

lönekostnaden. Åtgärderna riktar sig främst till arbetslösa (Olofsson & 

Wadensjö, 2009). 
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Forslund och Vikström (2011) tar upp tre olika arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder: arbetsmarknadsutbildning, subventionerad sysselsättning och 

förmedlingsinsatser. Arbetsmarknadsutbildning är en åtgärd som länge främst 

var yrkesinriktad, alltså förberedande för arbete. På senare tid har den inte syftat 

till att förbereda deltagarna för arbete utan ska i normalfallet vara en grund för 

vidare insatser. Inom subventionerade sysselsättningar ingår bland annat 

arbetsplatspraktik, utbildningsvikariat och nystartsjobb. Nystartsjobb innebär en 

form av subventionerad anställning. Det som skiljer en subventionerad 

anställning från resterande subventionerade sysselsättningar är att individen får 

sin försörjning i form av lön från arbetsgivaren och arbetsgivaren får sedan i sin 

tur en subvention som täcker delar av lönekostnaderna (URL 4). I en sådan 

anställning är inte utbildning i fokus utan den är främst inriktad på att deltagaren 

ska utföra arbetsuppgifter vilka är av ordinarie arbetsuppgifters art och att ge en 

kompetensuppbyggnad för arbete (Forslund & Vikström, 2011). Något som sker 

löpande istället för inom avgränsade program är förmedlingsinsatser. I denna 

kategori ingår rådgivning och vägledning av en förmedlare, jobbcoacher, 

workshops och andra liknande aktiviteter. 

 

1.4.3 Ungdomsarbetslöshet 

 

Ungdomsarbetslösheten i Sverige har ökat under senare år och den är hög i 

åldersspannet 15-24 år. 2012 var det 23,6 % unga som var arbetslösa när det 

relateras till arbetskraften. I jämförelse med hela befolkningen var 

ungdomsarbetslösheten samma år 12,3%. En stor del av dessa unga vilka räknas 

som arbetslösa är heltidsstuderande och ser sig inte som arbetssökande. Räknas 

dessa bort från statistiken blir siffrorna istället 14,7 % av arbetskraften och 

6,8 % av befolkningen (URL 2). I relation till arbetslösheten bland äldre i 

åldrarna 25-54 år är arbetslösheten bland de unga ungefär fyra gånger så hög, se 

figur 1. Det är dock viktigt att tänka på att dessa två grupper befinner sig i olika 

faser i livet då de flesta äldre redan är etablerade på arbetsmarknaden medan 

ungdomarna är på väg in. Något som också skiljer mellan unga och äldre 

arbetslösa är att det är färre unga som är långtidsarbetslösa. Det har dock visat 

sig att antalet unga som varit arbetslösa mer än 12 månader har ökat sedan 2008 

(ibid.). 
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Figur 1. Diagrammet visar arbetslöshet i åldersgrupperna 15-24 år samt 25-54 år 

mellan åren 2001-2012. Den undre linjen visar åldersgruppen 25-54 år och den övre 

linjen visar åldersgruppen 15-24 år (URL 2). 

 

Ungdomsarbetslösheten är känslig för konjunkturförändringar. Det beror delvis 

på att visstidsanställningar är vanligt bland unga och det är dessa anställningar 

som ofta minskar i antal vid konjunkturnedgångar samt att många unga har en 

svag anknytning till arbetsmarknaden (URL 2; SKL, 2011b). 

 

Det är en stor andel unga som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg, de 

senaste åren har nivån legat mellan 20-25 % (URL 2). Den här gruppen är de 

vilka löper störst risk att hamna i arbetslöshet (SKL, 2011b). Dessa ungdomar 

riskerar också att hamna i längre arbetslöshet då de har svårare att få ett arbete 

även vid högkonjunktur. De har inte de kompetenser som efterfrågas på 

arbetsmarknaden (URL 2). Det gör att de har svårt att få det tillfälliga arbetet 

vilket kan fungera som ett första steg mot en tryggare anställning (SKL, 2011b)  

 

Unga är oftast arbetslösa under kortare faser, i genomsnitt 12 veckor, och varvar 

dessa perioder med kortare arbetstillfällen. Det finns en risk att de inte kommer 

ifrån dessa kortare anställningar och det kan i sin tur få konsekvenser på bland 

annat deras löneutveckling och pension (SKL, 2011b). 
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1.5 Tidigare forskning 
 

1.5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i en lokal kontext 

 

Antalet åtgärder samt regelverken kring dessa har i Sverige skiftat kraftigt från 

och med 1990-talet fram tills nu. Idag är åtgärderna främst inriktade på 

berättigande av aktivitetsstöd istället för förlängningsperioder av ersättning från 

a-kassan som var aktuellt på 90-talet. Den svenska arbetslinjen innebär att aktiva 

åtgärder, med syfte att få vidare arbetslösa till ett arbete, ska prioriteras framför 

passiva åtgärder som kontantstöd. Individer som har svårt att hitta ett jobb ska 

erbjudas medverkan i åtgärder som innebär utbildning, praktik eller 

subventionerade anställningar för att förbättra deras förutsättningar på 

arbetsmarknaden (SKL, 2011a). 

 

Det finns idag en stor omfattning av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Läggs fokus på den lokala kontexten finns det i Östergötland bland annat ett 

projekt som kallas för Orangeriet, vilket innebär en uppbyggnad av sociala 

arbetskooperativ med målet att skapa arbete och egenförsörjning för individer 

som står utanför arbetsmarknaden. Projektet är inte inriktat till någon specifik 

åldersgrupp eller kategori av arbetslösa och här får de arbetslösa själva ansöka 

om att få delta i projektet (URL 6).  

 

Det finns även en lång rad olika insatser som utgår från en kategorisering 

gällande till exempel ålder och längd av arbetslöshet. Här har kategoriseringarna 

en betydelse gällande till exempel vilka som får delta eller i vissa fall vilka som 

har större krav på sig att delta. Exempel på sådana insatser som gjorts i 

Östergötland är Insatstrappan, Tänk om och Lätta (t)ankar. Insatstrappan är ett 

löpande aktiveringsprogram vilket riktar sig mot arbetslösa med 

funktionsnedsättningar, arbetslösa nyanlända flyktingar samt arbetslösa med 

försörjningsstöd. Den är till för alla åldrar (Andersson & Melander, 2011). Tänk 

om inriktade sig mot specifika stadsdelar i Norrköpings- och Linköpings 

kommuner. Projektet riktade sig mot människor i alla åldrar som var 

långtidsarbetslösa eller som aldrig tagit sig in i arbetslivet. Prioriteringen låg på 

personer med olika etniska bakgrunder, nationella minoriteter, ungdomar och 

människor med funktionsnedsättning (Urban et al., 2011). Lätta (t)ankar riktar 

sig till människor i åldern 16 till 25 år, vilka hamnat i utanförskap av olika 

anledningar (Gustavsson & Johansson, 2010). 

 

Kvalitetsnätverk Västkust (URL 8) är ett nätverk som initierades av Svenska 

kommunförbundet år 1998 och har som uppdrag att jämföra både kostnader och 

kvalitet i kommunerna på västkusten. Syftet med detta är att deras 

undersökningar ska leda till förbättringar av verksamheterna. Nätverket omfattar 
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kommunerna Ale, Falkenberg, Kungälv, Lidköping, Partille, Stenungsund, 

Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Kvalitetsnätverk Västkust undersökte år 

2005 vilket resultat kommunerna på västkusten fick av arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder år 2004. Åtgärderna som gjordes detta år bestod i huvudsak av olika 

typer av subventionerade sysselsättningar och utbildningsinsatser. 

Undersökningen byggs här på kommunernas egna uppgifter. Majoriteten av 

kommunerna hade inte gjort några specifika uppföljningar av åtgärderna utan de 

redovisade endast resultatet de fick vid avslutad åtgärd. I resultatet har 

Kvalitetsnätverk västkust (URL 8) valt att inkludera grupperna vuxna 

långtidsarbetslösa, ungdomar 18-24 år och övriga då målet var att de skulle 

komma ut i arbete eller studier med hjälp av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som kommunerna satsade på. Resultatet visar att åtgärderna som kommunerna 

gjort endast gav en marginell effekt, det var relativt få som gick vidare i arbete 

eller studier. Andelen procent pendlade mellan 10-47 % av deltagarna i de olika 

kommunerna, se figur 2. Falkenberg hade inga uppgifter.  

 

 
Figur 2. Diagrammet visar procentandel av deltagare i olika åtgärder som gått vidare i 

arbete eller studier år 2004 i respektive kommun (URL 8). 

 

De gjorde sedan år 2006 en uppföljning på dessa resultat då de undersökte hur 

många av dessa deltagare som hade arbete eller studerade ett år efter avslutad 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Uppföljningen som gjordes år 2006 på denna 

undersökning var inriktad på deltagarna i åldersgruppen 18 – 24 år vilka varit 

inskrivna på respektive kommuns arbetsmarknadsenhet, med målet att gå vidare 

till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Resultatet 

visar att majoriteten av dessa deltagare var självförsörjande ett år efter avslutad 

åtgärd, genom lön eller studiemedel. Det visade sig att 75 % av deltagarna i 
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flertalet av kommunerna inte längre var beroende av ekonomiska bidrag, se figur 

3 (URL 9). 

 

 
Figur 3. Diagrammet visar en jämförelse mellan kommunerna på västkusten. Staplarna visar 

procentuellt andelen deltagare, i åldrarna 18-24 år, som ett år efter avslutad åtgärd arbetar 

eller studerar (URL 9). 

 

Kvalitetsnätverk Västkust nämner att det finns en kunskapslucka gällande 

uppföljningar av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Denna lucka behöver 

fyllas igen för det ska gå att mäta den långsiktiga effektiviteten av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder (URL 9). 

 

MODD är ett pågående ESF-projekt (finansierat av Europeiska socialfonden) i 

Motala kommun som riktar sig mot unga vuxna mellan 16-30 år vilka står 

utanför arbetsmarknaden (URL 5). MODD står för motivation, omvärld, 

delaktighet och demokrati. Projektet arbetar med olika metoder och en av dem 

är utmaningar. Syftet med utmaningarna är att stärka deltagarna och deras tro på 

sin egen förmåga. Några exempel på utmaningar som deltagarna stått inför är att 

individuellt tala inför grupp och utmana egna rädslor samt att kollektivt resa 

både inom Sverige och ut i Europa. Då har även förberedelser och presentationer 

inför resorna ingått i utmaningen. Praktik ingår också i projektet. Det 

övergripande målet för projektet är att målgruppen ska komma närmare 

arbetsmarknaden (ibid.). Ett övergripande och långsiktigt mål som satts upp på 

individnivå är att ”Varje ung person i Motala hittar sin plats där han/hon 

känner sig behövd, är delaktig i samhällsprocesser och är ekonomiskt 

oberoende.” (URL 5, sid 7). 
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Ungefär halvvägs in i projektet utfördes en utvärdering för att se hur projektet 

fortskrider. Utvärderingen bygger bland annat på observationer, samtal och två 

enkätundersökningar, en för deltagarna och en för projektorganisationen (URL 

5). Utvärderingen visar bland annat att det finns en positiv stämning runt 

projektet hos alla inblandade. Deltagarna uttrycker sin medverkan i projektet 

som positiv och utvecklande. De flesta upplever att slutförda utmaningar ger en 

tillfredställelse och en känsla av att ha presterat något. Några är dock inte lika 

positiva och nämner bland annat att de saknat uppföljning av mentorerna och att 

det inte varit helt tydligt vad syftet med utmaningarna varit. En lätt åtgärd som 

tas upp är att mentorerna kan påminna och upprepa syftet för att det ska bli 

tydligare för deltagarna varför de gör en utmaning. Deltagarna upplever att de i 

och med deltagandet fått bättre rutiner och vanor samt att de vågar ta tag i saker 

som de tidigare upplevde att de inte kunde hantera. Drygt hälften av deltagarna 

tycker att praktiken gett dem ökade kunskaper om ett yrke och arbetsmarknaden. 

Några beskriver att de genom praktiken lärt sig att ta ansvar och att visa vad de 

går för. Några förbättringsförslag som deltagarna tar upp är att deltagandet borde 

pågå en längre tid (nu 24 veckor), att det borde vara mer aktiviteter och 

studiebesök, att vissa delar borde planeras mer och att det borde lyssnas bättre 

på ungdomarna (ibid.).  

 

Även projektorganisationen upplever att projektet stärker deltagarnas självkänsla 

och självbild samt ger dem en struktur i vardagen (URL 5). De tycker projektet 

bidrar med att deltagarna efter projektets slut får en ökad kunskap om möjliga 

framtidsvägar samt blir mer motiverade att ta beslut om sitt eget liv. En 

potentiell risk med projektet som projektorganisationen tar upp, är att det kan bli 

problem om det inte finns någon form av sysselsättning efter ett avslutat MODD 

-deltagande. En del av deltagarna har stått långt ifrån arbetsmarknaden under en 

längre tid och om dessa inte får sysselsättning efter projektavslutet kan det ge en 

känsla av ytterligare ett misslyckande och då förloras de positiva effekter som 

projektet har gett. En reflektion som utvärderarna själva gör är att 

målsättningarna med projektet är mycket ambitiösa och att det kan bli svårt att 

förvänta sig en fullständig måluppfyllelse (ibid.). 

 

1.5.2 Effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

  

Forslund och Vikström (2011) drar slutsatser om att program där anställningar 

som mest liknar en ordinarie anställning, exempelvis en subventionerad 

anställning, gav bäst effekter och att effekterna är sämre ju längre från ett 

normalt arbete programmet är. Samtidigt som program vilka mest liknar 

ordinarie anställningar har visat sig ha bäst effekt mot arbetslösheten har dessa 

också haft störst undanträngningseffekter. Sammantaget visar studier (Calmfors 
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et al., 2004; Lundin & Liljeberg, 2008) att undanträngningseffekterna är över 

50 % för de olika typer av subventionerade anställningar. Det skulle innebära att 

om 100 subventionerade arbeten tillsätts försvinner över 50 ordinarie 

arbetstillfällen. Dock är undanträngningseffekter ett mindre problem om 

sysselsättningsprogrammen riktas mot långtidsarbetslösa då det inte påverkar 

nettosysselsättningen på samma sätt. En annan effekt av dessa anställningar kan 

vara påverkan på lönebildningen. Ökade lönekrav kan komma från fackliga 

organisationer då medlemmar inte drabbas lika hårt av arbetslösheten om de blir 

hjälpta på detta sätt. Lönemoderation, vilket vi tolkar som återhållsamhet 

gällande löner, kan ske då konkurrensen om de befintliga arbetena blir högre. 

För att kunna få en övergripande bild av arbetsmarknadspolitikens effekter 

måste effekterna för de andra individerna än själva deltagarna också studeras. 

Forslund och Vikström (2011) påpekar att insatser har som mest endast en 

marginell effekt på sysselsättningen. De menar att insatserna bidrar till ökad 

arbetskraftsdeltagande, dock finns det inget stöd att dessa åtgärder förbättrat 

matchningen för unga när det gäller arbete. Ytterligare en effekt av 

arbetsmarknadspolitiska program i allmänhet är inlåsningseffekten som innebär 

att programdeltagarna blir mindre aktivt arbetssökande eller inte söker några 

arbeten alls under tiden de deltar. Dock visar en observation att samtliga 

arbetsmarknadspolitiska program kan lösa problem med överutnyttjande av 

arbetslöshetsförsäkringar. Slutligen kan även programmen ha en 

behandlingseffekt som innebär att arbetsmarknadssituationen för den arbetslöse 

kan påverkas genom att få och behålla ett jobb eller genom att påverka 

produktiviteten och lön i framtida anställningar (Forslund & Vikström, 2011). 

 

Något som har en central betydelse för en effektiv arbetsmarknadspolitik är 

utformningen av programmen. Unga kanske gynnas av andra program än de 

äldre arbetslösa och den optimala längden för programmen kan variera. För en 

stor grupp arbetslösa är arbetssökande den snabbaste vägen till ett nytt arbete 

och inte deltagande i olika program. Forslund och Vikström (2011) drar 

slutsatsen att arbetsmarknadspolitiska åtgärder kommer att bidra i endast mindre 

omfattning till den långsiktiga sysselsättningen.  

 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska en kompetenshöjande åtgärd, 

såsom exempelvis projektet ”100-satsningen”, i största mån utformas utifrån 

individens kvalifikationer och önskemål. Syftet är att öka individens 

anställningsbarhet eller motivation till studier. I tidigare forskningsstudier har 

det visat sig att deltagarna upplever att de tillskansat sig kunskaper och 

erfarenheter inom arbetslivet men det har varit till mindre nytta för framtida 

arbeten då individanpassningen varit undermålig. Därför bör individanpassning 

eftersträvas vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Andersson & Boman, 2012). 
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1.5.3 Konsekvenser av ungdomsarbetslöshet 

  

Utifrån den svenska folkhälsopropositionen (Myint, 1992) görs bedömningen att 

risken för att bli arbetslös varierar beroende på vilken samhällsgrupp personen 

tillhör. Ungdomar löper större risk än vuxna. I de flesta västländer finns någon 

form av arbetslöshetsförsäkring som träder in då en person är arbetslös, vilket 

minskar de ekonomiska konsekvenser detta innebär. Forskning visar dock på att 

arbetslöshet inte endast får ekonomiska konsekvenser utan påverkar personens 

hälsa till det sämre. De flesta studier har utgått från att arbetslöshet påverkar 

människan både fysiskt och psykiskt, främst genom den stress arbetslöshet bör 

utlösa (Myint, 1992).  

 

Den amerikanske forskaren Harvey Brenner (i Myint, 1992) menar utifrån sina 

undersökningar att det går att påvisa ett statistiskt samband mellan arbetslöshet 

och ohälsa. Han menar att den som direkt drabbas av arbetslöshet kan utveckla 

exempelvis psykisk ohälsa utav förlusten av social- och ekonomisk status. Det 

kan leda till sämre självkänsla och att sociala kontakter minskar. Myint är dock 

medveten om att kritiker påtalar svårigheten med säkerställningen av 

arbetslöshet som orsak till ohälsa. Brenner förnekar inte detta och menar att 

även individer som har arbete kan drabbas av ohälsa, exempelvis vid uppsägning 

av personal eller om företaget de arbetar vid får ekonomiska problem. Men 

Brenner tror att det är de vilka är arbetslösa som drabbas mest. Myint (1992) 

nämner även att Olsen hävdar att individer reagerar olika på att hamna i 

arbetslöshet, men främst drabbas de som har låg utbildning eller utbildning som 

inte efterfrågas samt de som är utan arbete under en lång tid. Det anses att unga 

arbetslösa drabbas extra hårt då de är i en fas i livet när de utformar sin 

individuella identitet, där även den sociala rollen ingår, samt sin personlighet. 

Det komplicerar även möjligheten att bygga upp den ungas självkänsla, då det 

saknas en fast grund. Myint (1992) skriver även att enligt Carle och Schale kan 

ungdomsarbetslöshetens sociala konsekvenser beskrivas utifrån tre perspektiv; 

det individuella välbefinnandet, gruppsocialisering samt samhälleliga. 

 

1.5.4 Arbetets betydelse 

 

De aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas ändamål är att minska 

arbetslösheten och få in människor på arbetsmarknaden. En orsak till denna 

strävan är att dessa människor ska bli självförsörjande genom en lön. Men arbete 

kan ha andra betydelser för den anställda också. Enligt Keller och Wallin (2000) 

är arbete inte endast något som bidrar till lön och försörjning. Det är även ett sätt 

att förverkliga den egna personligheten och att utveckla sig själv. De drar 

slutsatsen att de flesta trivs med att arbeta då det ger en mening i livet som till 

exempel identitet, självkänsla, utveckling och status. Vissa individer har i Keller 
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och Wallins studie (2000) uttryckt att de inte har någon identitet utan sitt arbete. 

Att ha ett arbete har blivit ett sätt få ett erkännande som människa och en inre 

utveckling. Viktiga beståndsdelar i dagens arbetsliv är att vara synlig och att bli 

sedd. Blir individen inte sedd finns inte riktlinjerna för utveckling av individen. 

Jahoda betonar också  (i Furå ker & Blomsterberg, 2009) att arbete kan ha andra 

funktioner å n fö rsö rjning. Hon så ger bland annat att det medfö r en vardaglig 

tidsstruktur, sociala kontakter utanfö r hemmet samt genererar delaktighet i 

gemensamma må l fö r den anstå llda. Vidare menar hon att ett arbete bidrar till 

personens identitet och status i samhå llet.  

 

Flera forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar visar på  sambandet mellan 

en god hå lsa och en anstå llning eller sambandet mellan ohå lsa och arbetslö shet 

(Paulsen, 2010). Detta har dock visat sig att inte stå mma i alla avseenden. Bland 

annat har det kunnat på visas att den psykiska ohå lsan kan vara avsevå rt stö rre 

bland arbetare med oså kra anstå llningsfö rhå llanden å n bland arbetslö sa som 

stå r helt utanfö r arbetsmarknaden (ibid.).  

 

En annan viktig aspekt å r att arbetet ska kå nnas meningsfullt och enligt Furå ker 

och Blomsterberg (2009) finns det en risk att de arbeten vilka skapas genom 

arbetsmarknadspolitiska å tgå rder inte kå nns som ”riktiga” jobb fö r individen. 

De menar att ett konstruerat arbete, i jå mfö relse med en ordinarie anstå llning, 

kan upplevas mindre meningsfullt och leda till mindre delaktighet. 
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2. METOD 
 

I detta kapitel redogörs studiens position och upplägg. Till att börja med 

beskrivs vetenskapsteoretiska aspekter och metodologiska utgångspunkter. 

Sedan presenteras tillvägagångssättet gällande intervjuer och urval. Vidare 

redogörs bearbetning av data, studiens kvalitetskriterier samt etiska aspekter. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska aspekter 

 

Studien inspireras av hermeneutik, då förståelse söktes genom att tolka 

informanternas utsagor. En hermeneutiker vill förstå andra människor och deras 

handlingar genom att tolka det talade och skrivna språket, till skillnad från 

positivisterna som strävar efter att förklara handlingar (Patel & Davidsson, 

2011). Inom positivismen ska all kunskap kunna prövas och verifieras empiriskt 

för att den ska ses som meningsfull och vetenskaplig kunskap (Wallén, 1996). 

Positivism utgår från naturvetenskapliga metoder där forskarens roll ofta är att 

pröva teorier mot insamlad data, att skapa hypoteser som sedan prövas mot 

empiri. Vetenskapen ska inom denna genre vara värderingsfri, det vill säga 

objektiv (Bryman, 2011). Den kunskap som hermeneutiken är intresserad av är 

den om människors livsvärld vilket utgör objektet för hermeneutiska 

undersökningar. Genom att försöka beskriva individernas livsvärld skapas en 

förståelse genom tolkning. En hermeneutiker vill ta reda på individernas 

föreställningar och hur de föreställer sig olika företeelser i världen (Hartman, 

2004). I detta fall undersöks hur informanterna föreställer sig projektet ”100-

satsningen” genom att deras inställningar till projektet utforskas. Genom att 

beskriva informanternas uppfattningar och sedan försöka visa hur dessa 

uppfattningar är relaterade till varandra bör en uppfattning ges om deras 

livsvärld gällande projektet ”100-satsningen”, vilket gör att hermeneutiken blir 

en naturlig väg i denna studie. 

 

Starrin och Svensson (1994) framhäver att all sanning är relativ och att det alltid 

existerar ett perspektiv bakom varje beskrivning av verklighet. Det innebär att 

verkligheten uppfattas olika beroende på hur forskaren betraktar den värld som 

utgör undersökningsfältet. Det kallas för ontologi och den här studien präglas av 

ontologisk konstruktionism. Det konstruktionistiska perspektivet innebär att 

verkligheten är konstruktioner som alltid kunde ha sett annorlunda ut. Detta 

innebär att verkligheten formas av bland annat sociala och historiska processer 

och har inte någon essentiell kärna (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det handlar 

om människors överenskommelser kring hur något ska uppfattas. Det 

informanterna berättar i intervjuerna i den här studien bör ha påverkats av deras 
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egen förförståelse vilken har en grund i det kollektiva, så att säga olika 

betydelsefulla institutionella strukturer, vilket utgör den kontext som individerna 

refererar till (ibid.). Förförståelsen (Wallén, 1996) är en central del inom 

hermeneutiken då den som tolkar har föreställningar sen innan vilka bygger på 

erfarenheter. Vid ett första möte finns alltid redan en föreställning om vad det 

som ska tolkas betyder.  

 

Forskaren (Justesen & Mik-Meyer, 2011) utgör en påverkande kraft på vad 

informanten väljer att berätta och hur den väljer att berätta det. Det sker genom 

hur frågorna i intervjun är utformade och hur intervjuaren interagerar med 

individen. Ur epistemologisk synvinkel söks de möjligheter som finns för att nå 

kunskap om detta undersökningsfält. I det här fallet kan subjektiviteten och 

själva kontexten runt intervjutillfället inverka på resultatet och den kunskap som 

genereras på det sätt som förklarats ovan. Det är viktigt att som forskare 

reflektera över vad position och erfarenheter har för betydelse för studien 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Som Patel och Davidsson (2011) säger är vi fullt 

medvetna om att vår förförståelse kommer att påverka tolkningen av 

informanternas utsagor. Förförståelsen kommer i den här studien att användas 

som en tillgång snarare än ett hinder, för att uttyda och förstå de medverkande. 

Det handlar om att vara medveten om förförståelsen när det tolkas och att prova 

tolkningar från olika perspektiv tills den tolkning som anses vara troligast 

framkommer(Starrin & Svensson, 1994).  

 

Hälften av dem som intervjuats i denna studie har tidigare varit arbetslösa och 

har nu fått en visstidsanställning genom ett program, en arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd. Den andra hälften har en chefsposition och medverkar i projektet som 

anställande chefer av deltagarna. Vi hade som forskare ingen egen erfarenhet om 

hur det är att vara arbetslös, utan hade endast våra egna föreställningar och 

tankar om detta. En anledning till att arbetslöshet existerar i dagens samhälle är 

för oss bland annat på grund av dagens hårda konkurrens på arbetsmarknaden, 

att högre akademiska utbildningar krävs för att få arbete och samtidigt 

arbetslivserfarenhet. Vår förförståelse gällande det åldersspann vilka deltar i 

projektet (18-30 år) sa oss att många arbetslösa eventuellt har växt upp i ett 

samhälle där arbetslöshet är vanligt, vilket skulle kunna bidra till att det blir 

svårare att ta sig ur den. Anledningen till att det kan vara svårare att ta sig ur den 

är på grund av att syftet och meningen med att ha ett arbete kan ha förändrats 

om arbetslösheten funnits runtomkring personen under uppväxten. Det saknas 

även erfarenhet av att vara i en chefsposition och egna föreställningar har 

därmed påverkat synen på en sådan roll. När det gäller förförståelse kring 

projektet ”100-satsningen – för fler unga i arbete i Linköping” var det endast 

informationen vilken stod i projektplanen vid studiens början som var 

tillgänglig. Även begränsad kunskap om vad en arbetsmarknadspolitisk åtgärd är 

för något och vilka effekter en sådan har saknades. Dock förändrades 
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förförståelsen ständigt i tolkningsprocessen kring allt detta då mer information 

tillkom. Information kom till genom bland annat tidigare forskning kring 

ämnena och genom att mer information kom oss tillhanda från projektledarna 

om själva projektet. Då ständigt ny kunskap framkom gjordes nya reflektioner 

som lades till den kunskap vilken fanns innan och genom detta fick 

tolkningsprocessen en helhet. Thurén (2010) menar att genom pendling mellan 

förförståelse och erfarenhet, del och helhet utvecklas och förfinas analysen. Den 

här processen kallas för hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral (Thurén, 

2010). 

 

När intervjuguiderna skapades och när väl intervjuerna skulle ske hade 

förförståelsen breddats, dock eftersträvades att vara så neutrala som möjligt för 

att inget skulle präglas av den i för stor omfattning. Informanternas bakgrund 

undersöktes inte innan intervjuerna, målet var att få ett så representativt urval 

som möjligt och ha ett öppet förhållningssätt gentemot informanterna. Vårt sätt 

att se på bland annat arbetslöshet samt den egna bakgrunden kring dessa ämnen 

som tas upp i studien, kan ha påverkat analysen och vad den resulterat i. Strävan 

har varit att minska den teoretiska förförståelsen genom att vara induktiva i 

ansatsen, vilket innebär att teorierna genereras från empirin vilken samlas in och 

inte formar insamling av empiri. Det är ändå svårt att säga att teorivalen efter 

insamlingen av empirin inte har formats av tidigare förförståelse. 

 

2.2 Metodologiska utgångspunkter  
 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver att en forskare som är intresserad av 

samhälleliga aspekter vill studera hur människors handlingsmönster och 

agerande påverkas av samhället. En samhällsforskare vill även se hur människor 

påverkar varandra och vilka fenomen som kan uppstå beroende på roller, normer 

och handlingar med mera. För att få kunskap om dessa fenomen måste forskaren 

studera de människor vilka finns i de specifika sammanhang som forskaren vill 

undersöka, samla in empirisk data. Det utförs främst genom tre sätt:  

 

 Forskaren ställer frågor till människor för att ta reda på hur de tänker eller 

varför de agerar på vissa sätt.  

 Forskaren observerar människor i olika situationer för att skapa en 

förståelse.  

 Forskaren granskar texter eller bilder.  

 

Utifrån samhällsvetenskaplig forskning där en kvalitativ metod används, är 

forskaren beroende av andra människor för att få empirisk data och kan då 

påverkas av sin egen förförståelse under studiens gång. Detta skiljer sig mot 

naturvetenskaplig forskning med kvantitativ metod, där numerisk data 
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analyseras. Forskarens roll och insamling av empiri skiljer sig mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder, men det ena sättet utesluter inte det andra. I 

samhällsvetenskaplig forskning kan det vara bra att kombinera de olika 

metoderna för att samla in empiri (Ahrne & Svensson, 2011).   

 

Studien har utgått från en kvalitativ metod för att eftersträva en djupare 

förståelse för en begränsad grupp av människors upplevelser och erfarenheter 

kring studiens frågeställningar. Kvalitativa intervjuer har utförts, eller som Trost 

(2010) föredrar att benämna informella intervjuer. I kvalitativa intervjuer är det 

de intervjuade personernas uppfattningar och synsätt som är det intressanta. 

Tillvägagångssättet i intervjuerna bör ha en låg grad av struktur för att låta de 

intervjuade personerna röra sig i olika riktningar. Det är viktigt för att forskaren 

ska få kunskap om vad de intervjuade personerna anser är relevant och viktigt. 

Det bör finnas en hög grad av flexibilitet under intervjuerna så att den som 

intervjuar har möjligheten att ställa nya följdfrågor och även får variera 

ordningsföljden av frågorna som ska ställas. Ett syfte med en kvalitativ intervju 

är att få så detaljerade och fylliga svar som möjligt, vilket gör att intervjun i 

många fall anpassas efter den intervjuade personen och dess intresse (Bryman, 

2011).  

 

Genom att tolka informanternas utsagor strävas det efter en ökad förståelse av 

kontexten vilken undersöks (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En semistrukturerad 

intervjuguide användes, vilket innebär att frågorna utgick utifrån vissa teman. 

Det ställdes även följdfrågor när svaren inte gav tillräcklig information för att 

besvara frågeställningarna. På så sätt gavs informanterna möjlighet att utveckla 

sina svar (Bryman, 2011). Det passade bra i studiens forskningsansats, då 

informanternas inställningar undersöktes och jämfördes med projektets 

effektmål.  

 

Studien har en induktiv ansats då generella och teoretiska slutsatser dras utifrån 

materialet i intervjuerna, till skillnad från en deduktiv ansats där forskaren utgår 

från teorin och härleder en eller flera hypoteser utifrån den för att sen genom 

empiriska studier förkasta eller bekräfta hypoteserna (Bryman, 2011; Wallén, 

1996; Watt Boolsen, 2007). Det induktiva angreppssättet används främst i 

kvalitativa undersökningar, där analysen bygger på en logik som går från data 

till teori, från det särskilda till det allmänna (Denscombe, 2009). Forskningen 

börjar med observationer som ska vara teorineutrala. Vid analysen upptäcks 

relationer och likheter vilka utgör generella slutsatser (Hartman, 2004). I denna 

studie dras generella slutsatser utifrån intervjuer med ett mindre urval av 

informanter kring deras inställningar om projektet. Om mönster upptäcks i 

analysen får det svara för alla deltagare och anställande chefer inom projektet 

(Ahrne & Svensson, 2011). 
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2.3 Tillvägagångssätt 
 

Som första steg togs kontakt via mail med projektledarna för projektet ”100-

satsningen” inom Linköpings kommun. Vi presenterade oss och våra syften med 

studien samt undersökte om det fanns ett intresse att bistå och delta. De var 

intresserade av att studien genomfördes kring projektet. Ett antal möten med 

projektledarna skedde vid behov där relevant information diskuterades och 

utbyttes. För att hitta relevant tidigare forskning samt litteratur kring 

problemformuleringen utfördes sökningar i universitetets databaser och via 

nätet. Sökord som användes var arbetsmarknadspolitisk åtgärd, arbetslöshet, 

unga vuxna, meningen med arbete, effektmål samt ”100-satsningen”. Från 

början valdes information bort som inte var inriktad mot unga vuxna. Efterhand 

vidgades sökområdet till arbetsmarknadspolitiska åtgärder mer generellt för att 

få en djupare förståelse inom området. 

 

Studiens syfte och frågeställningar har omformulerats under tidens gång. Från 

början utgick syfte och frågeställningar utifrån vad vi själva samt 

projektgruppen fann intressanta att undersöka. Dessa upplevdes vara av 

kartläggande karaktär av handledarna under det första seminariet. Därefter 

diskuterades syfte och frågeställningar med vår handledare och kom fram till att 

rikta undersökningen mot metodologin bakom projektet. När den nya idén 

presenterades för projektgruppen framkom det att det skulle bli svårt att ta reda 

på personerna som startade projektet och det fanns inget dokumenterat om detta. 

Ännu en gång fick syfte och frågeställningar omformuleras. 

 

Projektledarna gjorde urvalet av informanter utifrån våra kriterier. Sedan 

utformades ett missiv till informanterna, där studiens syfte samt etiska aspekter 

beskrevs (se bilaga 2). Sedan togs kontakt med informanterna via telefon, där vi 

presenterade oss, vår studie, beskrev hur intervjun skulle gå till samt bestämde 

tid för intervju. Efter avslutat samtal mailades bekräftelse på tid och plats för 

intervjun tillsammans med missivet. Under intervjuerna har det strävats efter att 

vara två stycken som deltagit, en som intervjuat och en som har observerat. 

Informanternas önskan om var intervjun skulle ske har försökts att tillgodoses 

och resultatet blev att alla intervjutillfällen ägde rum på deras arbetsplatser.  

 

2.3.1 Urval  

 

Urvalet består av anställande chefer samt individer som deltar i projektet, de vi 

har valt att hänvisa till som deltagarna. Detta blev vad Bryman (2011) kallar ett 

målinriktat urval eftersom informanterna kunde kopplas direkt till projektet och 

frågeställningarna. Projektgruppen gjorde urvalet av informanter utifrån våra 

önskemål kring uppsatta kriterier.  



19 

 

 

Önskemålet var fem anställande chefer och fem deltagare. En önskan var att de 

anställande cheferna skulle vara från både kommunala bolag och kommunala 

förvaltningar, med fördelningen två från bolag och tre från förvaltningarna, för 

att få urvalet så representativt som möjligt med projektets verkliga bild. I 

projektplanen står det att fördelningen mellan de 100 anställningarna ska vara 30 

stycken inom kommunala bolag och resterande 70 inom kommunens 

förvaltningar.  

 

När det gällde kriterierna för deltagarna eftersträvades ett representativt urval 

när det gällde kön, etnicitet, utbildningsnivå och ålder. Ett representativt urval 

valdes för att öka möjligheterna att kunna göra generaliseringar. Urvalet 

önskades också bli brett för att fånga upp olika uppfattningar. Även bland 

deltagarna var önskemålet två med anställning i kommunala bolag och tre med 

anställning inom kommunala förvaltningar. Deltagare vilka varit med i projektet 

en längre tid, helst sedan i höstas var de som främst söktes. Vi antog att de hade 

mer erfarenhet och en större uppfattning av projektet än de deltagare som 

nyligen kommit med.  

 

2.3.2 Utformning av intervjuguider 

 

Innan intervjuerna utfördes utformades två semistrukturerade intervjuguider, en 

för de anställande cheferna och en för deltagarna (se bilaga 3 & 4). En lista med 

frågor framställdes under specifika teman. Frågorna är till största delen öppna, 

vilket innebär att informanterna kan svara med egna ord (Bryman, 2011). På så 

sätt skapades ett bredare material att analysera kring och gav större möjlighet att 

få svar på frågeställningarna. Till de frågor som inte är öppna skapades ett antal 

bestämda följdfrågor för att kunna utveckla svaret hos informanten. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att frågorna bör vara korta och enkla, det är något som 

har eftersträvats. På så sätt bör också frågorna vara tydliga och ska inte kunna 

missuppfattas av informanterna.  

 

De teman vilka utarbetades blev till viss del olika beroende på informantgrupp. I 

båda intervjuguiderna har det tagits med frågor kring bakgrund, som Bryman 

(2011) tar upp, för att om möjligt få en bättre bild av varför informanterna svarar 

på ett visst sätt samt för att kunna placera svaren i en kontext. Det har även valts 

att ha en avslutande öppen fråga i båda intervjuguiderna kring den intervjuades 

övriga reflektioner om projektet för att inte missa någon eventuell relevant 

information.  

 

Frågorna i intervjuguiderna är kopplade till de tre frågeställningarna samt 

effektmålen för att få svar på syftet med studien. Effektmålen har valts att 
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benämnas ett, två och tre i den ordning de står i projektplanen och 

frågeställningarna på samma sätt för att tydliggöra resonemanget samt för att 

underlätta för läsaren. De teman intervjuguiden för anställande chefer utgick 

ifrån är Upplevelse av projektet, Verksamhetsperspektiv, Samhällsperspektiv 

samt Individperspektiv. De teman vilka tagits fram är tänkt att vara i en följd 

som bidrar till en röd tråd genom intervjun, där vi går från individens 

upplevelser till ett mer övergripande perspektiv på frågorna. Temat Upplevelse 

av projektet är tänkt att fånga in frågeställning ett och tre i studiens syfte. Det är 

frågor som främst är riktade mot den anställande chefens upplevelser. Både den 

anställande chefens och verksamhetens intentioner kring medverkan i projektet 

framställs. Även i nästkommande tema, som är Verksamhetsperspektiv, är 

intervjufrågorna inriktade mot dessa två frågeställningar, men även mot 

projektets effektmål två och tre. Dessa frågor är utformade för att se hur den 

anställande chefens och verksamhetens intentioner ser ut i jämförelse med 

projektets önskade effektmål. I temat Samhällsperspektiv är intervjufrågorna 

utformade för att återigen fånga in frågeställning tre i studiens syfte men även 

effektmål ett i projektets syfte. Det effektmålet är mer omfattande ur politiskt 

samhällsperspektiv och temat var tänkt att ge ett omfång kring den intervjuandes 

tankar om projektets effekter utanför den egna verksamheten. Det sista temat var 

Individperspektiv som främst skapades för att närmare fånga in effektmål två. 

Det effektmålet är relativt brett och kan kopplas till både verksamheten i sig och 

deltagarna. På grund av detta ansågs att temat individperspektiv var nödvändigt 

för att ringa in deltagaren.  

 

De teman som intervjuguiden för deltagarna utgick ifrån var Upplevelse av 

projektet och Framtid. Det första temat är kopplat till frågeställning två och tre. 

En förhoppning finns att även kunna jämföra med effektmål ett och två. Dessa 

frågor är riktade mot deltagarnas inställning, upplevelse och syfte med att delta i 

projektet. En strävan finns också till att kunna tolka ifall informanternas svar 

överensstämmer med effektmålen. Under temat Framtid ställs frågor kring 

informanternas uppfattning om vad projektet kan bidra med i framtiden, både 

individuellt och samhälleligt. Detta har kopplats till frågeställning tre samt 

effektmål ett, två och tre. 

 

2.3.3 Utförande av intervjuer 

 

Intervjuerna utfördes på respektive informants arbetsplats, vilket var deras eget 

val. Det bör medföra att de kände sig mer bekväma i situationen och med det att 

kvalitén på intervjuerna ökade. Det är viktigt att inledningen på intervjun blir 

bra och att intervjuaren från början skapar ett förtroende hos den intervjuade, då 

det kan påverka hur mycket informanterna väljer att dela med sig av deras 

tankar och upplevelser (Bryman, 2011). Förtroende skapades genom aktivt 
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lyssnande, att vara inkännande samt visad respekt för den intervjuade och dess 

svar, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är viktiga aspekter. För att också 

få informanterna att känna sig mer bekväma i situationen och villiga att delge 

sina upplevelser började intervjuerna med småprat och enklare frågor, vilka inte 

krävde någon djupare reflektion. Sedan kom samtalet in på de djupare frågorna 

och intervjun avrundades återigen med lite lättsammare frågor och prat. Strävan 

var att efterlikna Fellingers (2010) hängmatta, som kan ses som en visualisering 

av den idealiska intervjuprocessen (Fellinger, 2010). Intervjuerna spelades in för 

att underlätta transkriberingen och för att inte missa väsentlig information.  

 

2.4 Bearbetning av data  
 

Data består av intervjumaterialet och projektets effektmål. Projektets effektmål 

analyserades utifrån projektplanen som lagts upp för åtgärden (se bilaga 1). 

Analysen av effektmålen utgörs av de tolkningar vilka gjorts och den förståelse 

som fåtts av dem genom att ta hänsyn till hela innehållet av projektplanen. 

Intervjumaterialet transkriberades ordagrant i direkt anslutning till intervjuerna. 

Patel och Davidssons (2011) rekommendationer följdes, att löpande analysera 

intervjuerna efterhand de utförts och skriva ner tankar redan från början. 

Förhoppningen var att på så sätt försäkra oss om att få ut det mesta möjliga av 

materialet. Analysen av intervjumaterialet har inspirerats av metoderna 

meningskoncentrering samt meningstolkning. Meningskoncentrering innebär att 

forskaren utesluter ord i texten och komprimerar den för att lyfta fram den 

huvudsakliga innebörden. Meningstolkning innebär att försöka hitta delar i 

texten vilka tillsammans skapar en helhet vilket i sin tur innebär att pendla i 

tolkningen mellan helhet och delar, som i en hermeneutisk spiral. (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Analysen utgick från Kvale och Brinkmanns (2009) femstegsmodell. I första 

steget ska forskaren läsa igenom transkriberingarna för att få en känsla för 

helheten. Intervjuerna lästes noga igenom var för sig för att en övergripande 

förståelse för texten skulle skapas. I steg två ska forskaren se till att fastställa 

naturliga meningsenheter vilka intervjupersonerna har uttryckt. De delar av 

intervjuerna som ansågs vara mest meningsfulla för studien togs ut och 

intervjusvaren delades upp i olika meningsenheter. Meningar kortades ner och 

vissa ord skrevs om, dock eftersträvades att informantens mening kvarstod. Som 

tredje steg identifierar forskaren teman vilka hittats i meningsenheterna och 

forskaren bildar sig en uppfattning om intervjupersonens synvinkel. Mönster 

vilka dominerade i menigsenheterna hittades. De upptäckta mönstren sorterades 

in under olika teman som ansågs vara lämpliga. Steg fyra innebär att forskaren 

ifrågasätter de meningsenheter och teman som framkommit gentemot studiens 

syfte. Alla de meningsenheter som tagits fram gicks igenom och ställdes i 
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relation till studiens syfte och frågeställningar. De teman vilka utformats utifrån 

meningsenheterna och som ansågs förekomma mest frekvent kopplades till 

studiens syfte och frågeställningar i fjärde steget. Som femte steg ska forskaren 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) knyta ihop intervjuns centrala delar till 

förklarande påståenden utifrån de teman som kopplats till studiens syfte och 

frågeställningar. En deskriptiv text utarbetades utifrån de meningsenheter som 

framkommit. Den hermeneutiska spiralen har använts i stor utsträckning, då 

pendling mellan det ursprungliga intervjumaterialet (helheten) och 

meningsenheterna (delarna) vilka plockats ut har skett. En sammanställning av 

resultatet som framkommit har utarbetats och placerats under de teman som 

utformats. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 
  

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att kvalitativ forskning kan verifieras. 

Det vill säga, att som forskare kunna visa och säkerställa att resultaten är 

trovärdiga för att andra ska kunna lita på dessa. Det kan delvis uppnås genom att 

resultaten grundar sig på etablerade metoder och tillvägagångssätt (ibid.). 

Validitet och reliabilitet är två kriterier för att bedöma giltigheten och 

tillförlitligheten i de resultat och analyser som framkommer (Bell, 2006). 

 

Validitet handlar om att det som mäts eller beskrivs verkligen är det som är tänkt 

att mätas och beskrivas, att forskaren faktiskt undersöker det som är menat att 

undersökas (Bell, 2006; Thurén, 2010; Wallén, 1996). När det gäller 

forskningsdata handlar validiteten om i vilken utsträckning data speglar 

verkligheten och om den täcker in de frågor som ska undersökas (Denscombe, 

2009). Validiteten går att kontrolleras på olika sätt, till exempel genom 

triangulering (användandet av flera metoder i samma studie för att få olika 

perspektiv) och genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet och 

till informationen som kommer in för att avgöra vad som är valid data eller inte 

(Watt Boolsen, 2007). 

 

Reliabilitet är ett mått på huruvida en undersökning ger samma resultat om den 

görs om vid ett annat tillfälle men under lika förhållanden (Bell, 2006). När det 

gäller reliabiliteten i en kvalitativ forskning menar Denscombe (2009) att 

forskaren själv blir en del av datainsamlingen vid till exempel intervjuer och att 

det alltid finns en viss inverkan på forskningsresultaten genom tolkning och 

förförståelse hos forskaren själv. Han tycker att frågan om reliabilitet bör 

ställas ”Om någon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma 

resultat och komma fram till samma slutsatser?” (Denscombe, 2009. Sid. 381). 

Enligt Denscombe (2009) finns det inget sätt att säkert ta reda på detta, men han 

menar att genom att vara tydlig, detaljrik och sann i sina redogörelser kring 
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metod, analys och beslut, för att läsaren ska kunna följa och granska hela 

processen, kan tillförlitligheten öka.  

 

Den röda tråden har eftersträvats från forskningsfrågorna till intervjuguiderna 

för att på så sätt försöka säkerställa att insamlad data beskriver och ger svar på 

studiens frågeställningar och på så sätt öka validiteten på arbetet. Dock finns det 

alltid en risk att informanterna inte har svarat helt sanningsenligt på frågorna och 

att de kan ge olika svar beroende på vem som intervjuar. Informanterna kan bli 

påverkade på olika sätt beroende på vem som utför intervjun och hur kontexten 

ser ut när intervjutillfället äger rum. För att försöka stärka validiteten och 

reliabiliteten i studien har det eftersträvats att vara två personer närvarande vid 

varje intervjutillfälle, en intervjuledare och en observatör. Detta gjordes för att 

kontrollera kvalitén på intervjufrågorna och för att lättare kunna se hur mycket 

kontexten spelade in. Vid två tillfällen var det dock endast en av oss som 

närvarade vid intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att 

forskaren uppmärksammar risken att olika tolkare kan få fram olika resultat från 

samma material. När analyserna av intervjuerna utfördes gjordes den första 

kodningen var för sig. För att minska risken att vi som forskare färgat resultatet 

med egna perspektiv jämfördes våra resultat för att se om de överensstämde och 

på så sätt testades reliabiliteten gällande analysen.  

 

2.6 Etiska aspekter 
  

Studien har utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

samt de som Bryman (2011) benämner som etiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Informationskravet uppfylls genom att alla berörda informerades om syftet med 

studien samt att deltagandet var frivilligt. Vid första kontakten med 

informanterna informerades de muntligen om de etiska principerna. Ett missiv 

(se bilaga 2) skickades även till dem som skulle intervjuas, så att de innan 

intervjun var väl medvetna om att de skulle spelas in och att deras medverkan 

skulle vara anonym. Vid intervjutillfället informerades informanterna muntligen 

om de etiska aspekterna samt att de fick ge sitt samtycke om deltagandet i 

studien. Brymans (2011) rekommendation att beskriva momenten i intervjun 

följdes. Information gavs om vem som skulle intervjua, observatörens roll samt 

hur intervjun skulle gå till, för att säkerställa att informationskravet uppfylldes 

(Bryman, 2011).  

 

I samband med den första kontakten, i missivet samt under intervjutillfället 

upplystes informanterna om möjligheten att avböja inspelning av intervjun.  
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Genom att informanterna informerades, både vid första kontakt samt innan 

intervjun började, om att deltagandet var frivilligt har vi förhållit oss till vad 

vetenskapsrådet (2002) redogör som samtyckeskravet. Detta menas att 

informanten besitter rätten att själv bestämma över sin medverkan i studien och 

kan avbryta sitt deltagande om de så önskar. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att transkriptionerna hanteras varsamt och 

konfidentiellt för att skydda deltagarnas integritet och för att deltagarna ska 

förbli anonyma. Bryman (2011) lyfter också fram att fakta vilken framkommer 

under intervjuerna ska behandlas med konfidentialitet. Därför spelades 

intervjuerna in på mobiler och efter transkribering raderades data. Vidare har det 

eftersträvats att ta bort all information vilken kan identifiera informanterna, 

exempelvis namn, kön och arbetsplats. Projektgruppen gjorde urvalet av 

informanter och därför har vi valt att i resultatdelen benämna dem som 

deltagarna eller anställande chefer för att inte röja identiteten. Bryman (2011) 

belyser att det är viktigt att forskaren under hela processen strävar efter att 

respektera informanternas rätt till anonymitet, vilket bör anses blivit uppfyllt. 

 

För att ta hänsyn till nyttjandekravet användes materialet endast i denna studie 

och kommer inte lämnas ut till tredje part (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

2.7 Sammanfattning 
 

Studien har inspirerats av hermeneutiken, då det sökts förståelse för de 

anställande chefernas och deltagarnas inställning till och upplevelser av att 

medverka i projektet ”100-satsningen”. Studien präglas av ontologisk 

konstruktionism. Vår förförståelse för problemområdet har redovisats och 

använts som en tillgång i tolkningen och förståelsen av informanternas utsagor i 

studien. Under arbetets gång har hela tiden ny kunskap adderats till vår 

förförståelse och genom det har processen även inspirerats av den hermeneutiska 

cirkeln.  

 

Då en djupare förståelse för informanternas upplevelser och erfarenheter kring 

frågeställningarna har eftersträvats har studien utgått från en kvalitativ metod. 

Studien har en induktiv ansats då generella och teoretiska slutsatser dragits 

utifrån empirin.  

 

Det insamlade empiriska materialet bygger på tio kvalitativa intervjuer av 

semistrukturerad karaktär. Med hjälp av kontaktpersonerna i projektet 

kontaktades fem anställande chefer och fem deltagare. Urvalet av 

intervjupersonerna var målinriktat. Analysen av de transkriberade intervjuerna 
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har inspirerats av metoden meningskoncentrering, då meningsenheter från 

intervjuerna kortats ner och skrivits om utan att tappa den ursprungliga 

betydelsen. Till viss del har meningstolkning använts då vi har pendlat mellan 

helhet och delar. En analys av ”100-satsningens” projektplan, främst 

effektmålen, har också gjorts. 

 

För att stärka validiteten och reliabiliteten i studien har det strävats efter en 

transparens i tillvägagångsättet, bland annat genom att försöka upprätthålla den 

röda tråden från forskningsfrågor till intervjuguiderna. Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer har efterföljts. Ett missiv med uppgifter kring bland 

annat frivilligheten att delta, anonymiteten och konfidentialiteten har skickats ut 

till alla intervjupersoner. Allt material har enbart använts i denna studie. 

 

2.8 Metoddiskussion 

 

Infallsvinkeln har varit relevant för studien eftersom förståelse söks genom att 

tolka empiri. Hade ett positivistiskt angreppssätt valts hade en förklaring av 

deltagarnas handlingar sökts, i denna studie har en djupare förståelse kring 

upplevelser av projektet sökts och därför valdes en kvalitativ metod genom 

intervjuer. En enkät med deduktiv ansats skulle kunna utformats men vi ville 

inte begränsa deltagarna genom våra frågor, utan låta deltagarna tala fritt utifrån 

öppna frågor. Den metoden bör anses passa bäst då studien är induktiv.  

 

Det har framförts en del kritik mot den induktiva metodansatsen. En del menar 

att teorin inte tillför något nytt utöver det som redan framkommit i empirin. En 

annan kritik är att det som forskare inte går att vara helt förutsättningslös i sin 

datainsamling. Redan i valet av vilket fenomen som ska undersökas gör 

forskaren ett slags teoretiskt ställningstagande (Hartman, 2004; Wallén, 1996). 

Thurén (2010) menar att då en induktiv slutledning bygger på empirisk data som 

sällan utgörs av ett fullständigt antal av observationer, går det aldrig att vara helt 

säker på en induktiv slutledning. Genom induktion kan en större eller mindre 

sannolikhet av en slutledning verifieras. Enligt Chalmers (2003) är ett typiskt 

inslag för induktiva resonemang att några observationer blir till större 

generaliseringar. Det finns ingen logisk garanti att resultatet alltid blir detsamma 

oavsett hur stort antal observationer som är grund till det induktiva 

resonemanget (Chalmers, 2003).  Wallén (1996) hävdar att förutsättningslöshet 

har stor betydelse om det ska gå att genomföra en induktiv studie. Denna studie 

har god kapacitet att vara induktiv då vi som forskare inte har studerat området 

tidigare. Det är enligt oss fördelaktigt att ha en induktiv ansats då studien får en 

öppenhet som kan bidra till en generering av flera olika möjliga slutsatser och 

därmed kunna bidra med ny kunskap inom området. Medvetenhet finns om att 

studien har ett mindre urval i antal informanter och att det inte var vårt eget 
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urval, vilket kan bidra till svårigheter i att göra generaliseringar. Dock bör det 

finnas möjlighet till generalisering i liknande verksamheter och under liknande 

omständigheter. Vi anser också att genom induktion fås ny kunskap som kan 

visa tendenser till en sannolikhet av hur det ser ut just nu inom projektet. 

 

Det har diskuterats huruvida frågeställningarna borde tagits med i missivet till 

informanterna. Det finns både fördelar och nackdelar med detta. Om 

frågeställningarna hade skickats med hade de haft möjlighet att förbereda sig 

och därmed eventuellt känt sig mindre nervösa. Deras utsagor skulle också 

kunnat bli mer uttömmande. Å andra sidan skulle informanterna medvetet eller 

omedvetet kunnat påverka att berättelserna blivit mer tillrättalagda om de fick 

veta frågeställningarna i förväg. Står inte frågorna i missivet skulle det kunna 

innebära att informanterna blir mer oroliga inför intervjun samtidigt som det kan 

ge mer spontana och ärliga svar. Vi valde att inte skicka med frågorna för att mer 

spontana och ärliga svar önskades, det övervägde risken att informanten skulle 

bli nervös. Bedömningen gjordes även att frågorna inte var av känslig karaktär 

eller svåra att svara på. 

 

En av oss arbetar inom Linköpings kommun och kommer därför i kontakt med 

några av deltagarna i projektet. Hade någon av dessa varit en av informanterna, 

hade det valts att ej ha med den gruppmedlemmen under intervjun. För att 

påverka informanten så lite som möjligt bör det bästa vara för denna studie om 

det inte finns någon form av relation sedan tidigare mellan forskare och 

deltagare. Medvetenhet finns om att vår förförståelse kan ha påverkat hur 

informanternas svar tolkats men genom att medvetandegöra detta kan den 

istället användas till att få en djupare förståelse. 

 

Som det skrevs under rubriken ”utförande av intervjuer” var utgångspunkten att 

utföra intervjuerna på informanternas arbetsplatser. En nackdel med detta skulle 

kunna vara att vi inte får sitta i lugn och ro, utan kan bli störda av till exempel 

kollegor. Ett alternativ var istället att informanten tillfrågades var den önskade 

utföra intervjun (Trost, 2010). Informanterna gavs möjligheten att själva välja 

var de ville att intervjun skulle genomföras. Alla valde sin arbetsplats, detta 

tolkades som att de kände sig bekväma i det valet. 

 

Tidigare erfarenheter av intervjuer gjorde att det från början var tänkt att så långt 

som möjligt eftersträva att det var samma person som höll i intervjuerna och att 

en eller två var med som observatörer. Det borde med det bli mer likvärdiga 

intervjusituationer med liknande struktur och uppbyggnad. Vi tänkte också att 

det, tillsammans med den semistrukturerade intervjuguiden, ökar reliabiliteten 

då förmågan hos intervjuaren och observatören växer för varje intervju (Patel 

och Davidsson, 2011). Vi fick frångå strävan med en och samma intervjuare då 

ingen av oss hade möjlighet att delta i alla intervjuer. En av oss intervjuade och 
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en satt med som observatör. Det varierades mellan vem som intervjuade och 

vem som observerade. Vid två tillfällen fick en person ensam intervjua 

deltagaren vilket kan påverkat kvalitéten på studien. Dock bör det anses att detta 

inte har påverkat reliabiliteten i stor utsträckning.  

 

Studier med högt etiskt värde kan reducera andra kvaliteter i en studie, bland 

annat genom att vissa slutsatser inte kan beläggas med full tydlighet. Det uppstår 

helt enkelt en konflikt mellan validitet och etik i dessa fall (Howe & Eisenhart i 

Starrin & Svensson, 1994). Den text vilken har tagits bort för att säkerställa 

deltagarnas anonymitet bör inte påverka studiens innehåll eller kvalitet. Citaten 

benämns inte för att det inte ska gå att identifiera vem som har sagt vad då 

projektgruppen har hjälpt till att få fram informanter. Dock vet vi inte om 

projektgruppen ändå kan identifiera vem som säger vad, vilket kan påverka 

graden av konfidentialitet. Det har strävats efter att informanterna inte ska gå att 

identifiera då det har valts bort att benämna kön, ålder, namn och arbetsplats. I 

efterhand har vi reflekterat över att det skulle kunna minska trovärdigheten, då 

det inte går att utröna om citaten är fördelade bland alla informanter. I övrigt bör 

det anses att studien uppfyller de forskningsetiska principerna. 

 

Då studien grundar sig på några informanters egna upplevelser kring 

projektet ”100-satsningen” är det svårt att veta om en liknande studie skulle 

generera samma resultat. Detta påverkar reliabiliteten i denna studie. Dock 

visades en överensstämmelse då materialet analyserades oberoende av varandra 

och fick samma eller liknande resultat när materialet jämfördes. Likväl finns det 

risk att samförståelse skapats av materialet innan den oberoende analysen och 

detta kan ha påverkat det gemensamma resultatet. I efterhand har vi 

problematiserat varför det valdes att precisera representativt urval för deltagarna 

gällande kön, etnicitet, utbildningsnivå och ålder men att det valdes bort i 

urvalet av anställande chefer. Det förutsattes att cheferna hade likvärdiga 

utbildningar och att det var mer relevant vid urval av deltagare. Detta är något 

som omedvetet har agerats utifrån och låtit förförståelsen påverka. Vi har även 

reflekterat över att vi valde att låta projektgruppen välja ut informanter åt oss. 

För att öka kvalitén kanske det borde gått tillväga på annat vis exempelvis att vi 

själva slumpartat kontaktade deltagare. 

 

Meningskoncentrering samt meningstolkning upplevs ha varit lämpliga som 

analysmetoder av intervjuerna. Gällande analys av effektmålen har innehållet 

tolkats och analyserats. Trovärdigheten har skapats genom att utgå från tre 

analyser vilka upplevdes vara relativt samstämmiga. Denna analys bör ha 

påverkats av vår förförståelse då vi endast har utgått från vår tolkning och inte 

använt oss av något analysverktyg. Detta innebär att analysen av effektmålen har 

utgått från våra perspektiv samt föreställningar, vilket kan påverka 

trovärdigheten. 
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3. RESULTAT  
 

Studiens syfte är att studera de anställande cheferna och deltagarnas inställning 

till projektet samt jämföra dem med kommunens perspektiv som redogörs genom 

projektets effektmål. Under 3.1 utförs en analys av projektets effektmål vilken 

kopplas till frågeställning tre i studien. Analysen av frågeställning ett och två 

sker parallellt under rubrikerna 3.2, 3.3 samt 3.4 ochär kopplad till tidigare 

forskning. Rubrikerna är uppkallade efter de teman som framkom under 

bearbetning av data. 

 

3.1 Effektmålens konsekvenser 
 

3.1.1 Moralisk dimension – att bekämpa arbetslöshet 

 

Resultatet visar att det finns tre dimensioner av effektmålen. Den första 

dimensionen är den moraliska vilken innefattar hur samhällets struktur ska 

upprätthållas. I detta fall ska det ske genom att få in unga vuxna i arbetslivet så 

att de blir självförsörjande samt bidrar till att stärka den gemensamma moralen. 

Den första delen av den moraliska dimensionen, vilken innebär att projektet ska 

förbättra förutsättningarna att bryta arbetslösheten för unga vuxna, bör anses 

vara viktig att konkretisera för att det ska vara mätbart. I detta fall ser vi att 

projektmålet styr mot både ett individ- respektive samhällsperspektiv. Beroende 

på vem det riktar sig emot varierar graden för hur detta effektmål kan uppnås i 

realiteten. Förutsättningarna ska förbättras genom att erbjuda ettåriga 

visstidsanställningar som en första relevant arbetslivserfarenhet. Här finns två 

aspekter att ta hänsyn till, för det första att det är ettåriga visstidsanställningar. 

För att detta mål ska kunna uppnås krävs det att alla deltagare (eller den större 

samhällsgrupp som effektmål ett är riktat mot) ska få möjligheten att erhålla en 

ettårig visstidsanställning. Projektet borde i detta fall ha kapaciteten att erbjuda 

en anställning med den tidsramen till målgruppen. För det andra, då 

anställningen ska innebära en första relevant arbetslivserfarenhet, bör den 

innebära en viss grad av individanpassning för att den ska bli relevant och för att 

den ska kunna erbjuda deltagaren en anställning som genererar en 

meningsfullhet för framtiden. På detta sätt kan de referenser som dessa 

anställningar ska ge möjlighet till bli väsentliga för individen. Projektet kan fylla 

funktioner som att för individen skapa en meningsfull sysselsättning, vilket kan 

generera till att stärka den unga vuxnas självbild eller rent politiskt minska 

statistiken gällande arbetslöshet. Utifrån ett samhälleligt perspektiv ser vi att 

projektet strävar efter att socialisera in de unga vuxna i rådande normer gällande 

arbete för att bryta arbetslösheten, i enlighet med den moraliska dimensionen. 
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3.1.2 Informativ dimension – sprida kunskap och intresse 

 

Den andra dimensionen har valts att benämnas den informativa dimensionen då 

projektet ska skapa kunskap om och intresse för framtida arbete i kommunens 

verksamheter. Genom visstidsanställningar ska deltagarna få en inblick i hur 

verksamheterna fungerar. Detta ska kunna ligga till grund för eventuell 

rekrytering eller för individens fortsatta intresseinriktning mot studier eller 

arbete. Här ser vi att intresset och kunskapen ska kunna generera i en eventuell 

anställning för individen eller att individen ska ha fått motivationen för att 

vidareutbilda sig eller söka sig mot arbeten i sin helhet. Även i detta effektmål 

tolkas en viss form av socialisering in, att de unga vuxna ska socialiseras in i 

arbete eller studier och genom detta vara en god samhällsmedborgare. Vidare 

kan detta effektmål ses som marknadsföring av kommunen i egenskap av 

verksamhet och arbetsgivare, att deltagarna ska finna kommunen attraktiv som 

arbetsplats. Detta stärker vår uppfattning om att effektmålet har en informativ 

dimension. 

 

3.1.3 Marknadsföringsdimension – stärka ett varumärke 

 

Analysen av effektmål tre visar att Linköpings kommuns vision är att projektet 

ska fungera som en form av marknadsföring, därmed anses detta effektmål vara 

en marknadsföringsdimension. De vill att projektet ska generera i ett starkare 

varumärke och vi anser att Linköpings kommun eftersträvar en mer kraftfull och 

inflytelserik identitet utåt. De vill också att Linköpings kommun 

uppmärksammas som en potentiell arbetsgivare på arbetsmarknaden. 

Benämningen attraktiv arbetsgivare kan tolkas som en arbetsgivare vilken en 

arbetstagare vill arbeta för och som arbetstagaren med egen vilja uppsöker. Det 

skulle även kunna tolkas som att kommunen vill, genom att erbjuda unga vuxna 

med behov av försörjningsstöd en beredskapsanställning, framstå som en 

organisation vilka värnar om dem som har det svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden, att de tar ett socialt ansvar. Linköpings kommun kan också ha 

en önskan om att medvetandegöra att det finns en mängd olika arbeten inom 

Linköpings kommun och att det därför skapar möjligheter för den individ vilken 

väljer kommunen som arbetsgivare. Effektmålet visar därför på att vara inriktat 

mot marknadsföring. 

 

3.2 Mellan produktion och självförsörjning - perspektiv på nytta 
 

Resultatet visar att majoriteten av deltagarna ser att de har ett arbete om fem år, 

vissa ser sig aktiva inom studier. De ser att projektet ger dem nödvändiga 

verktyg för att kunna få ett arbete i framtiden eller motivation till att studera 
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vidare. Några deltagare nämner att utbildningsbakgrund i form av lägre 

utbildning försämrar möjligheten att få ett arbete. En deltagare uttrycker det så 

här:  

 
”… hoppet var som kört eftersom att man inte har någon utbildning som jag har. Sen 

så får man en chans. Liksom visa vad man går för... ” 

 

Ur ett individperspektiv kan, genom deltagarnas svar, tydligt ses att de har en 

förhoppning om att vara självförsörjande i framtiden. Vi anser även att det finns 

insikt hos deltagarna om hur arbetsmarknaden ser ut idag och vilka krav som 

finns för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. De har alla en positiv 

inställning till projektet och tror att de genom att medverka i projektet får en 

bättre möjlighet till att få ett arbete. Samtliga deltagare upplever att projektet 

bidrar till arbetslivserfarenhet, nya kontakter samt referenser. Någon nämner 

också att det tillför ytterligare en rad i sitt personliga CV. Alla nämner att en av 

de viktigaste aspekterna med projektet är att ungdomar får in en fot i arbetslivet. 

En deltagare uttrycker: 

 
”Det är stor chans, man kan få både erfarenhet o ja, o det alltså, för sig själv o för 

vidare ifall man vill fortsätta jobba genom det här (yrke) också. Jag tycker att det är 

bra.” 

 

Utifrån resultatet kan det utläsas att deltagarna upplever att projektet bidrar till 

en relevant arbetslivserfarenhet, vilket också överensstämmer med den 

moraliska dimensionen. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är syftet med 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder att öka individens anställningsbarhet eller 

motivation till studier.  

 

Två av cheferna upplever att projektet ger deltagarna kunskaper som bör göra 

dem mer anställningsbara. En av cheferna menar att verksamheten bidrar till att 

minska ungdomsarbetslösheten. Olika tankar som framkom hos cheferna 

gällande projektets goda effekter ur ett samhällsperspektiv är att det är bra för 

samhället att kunna erbjuda unga vuxna visstidsanställningar och att skapa 

meningsfulla arbeten, att de får med sig referenser vilka kan leda till anställning 

någon annanstans, att ungdomarna tvingas ut på arbetsmarknaden samt att det 

ger möjlighet för deltagarna att skapa nätverk som i sin tur kan leda till arbete. 

En chef uttrycker: 

 
”Ja, vi kan vara referenser, vi vet faktiskt hur den här personen fungerar i ett arbete, 

för vi har sett det. Då är det ju också mycket lättare att söka sig vidare sen också, att 

man inte hamnar i arbetslöshet och allt vad det innebär…”  

 

När de anställande chefernas svar analyseras framkommer det att projektet kan 

förbättra förutsättningarna för att bryta arbetslösheten bland unga vuxna, i 
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enlighet med effektmålens moraliska dimension. Vidare beskrivs det av 

anställande chefer att projektet skulle kunna leda till mindre kostnader för 

samhället, ökade skatteintäkter samt att fler bidrar till samhället istället för att ta 

av resurserna. Dessa svar visar på att individen själv har ett ansvar inför 

samhället. Resultatet visar att ur ett samhällsperspektiv har projektet hjälpt 

deltagarna att bli en bidragande del till samhället istället för att vara en kostnad.  

De får erfarenheter som gör att de i framtiden har större chans att få ett arbete. 

De kan bli en produktiv del av samhället. En chef beskriver det så här: 

 
”Vi får ju fler människor som, som blir anställningsbara o som därmed bidrar till 

samhället istället för att inte bidra, utan snarare behöva ta av samhällets resurser.” 

 

Flera deltagare lyfter fram att de har fått upp ögonen för branscher på 

arbetsmarknaden som de tidigare inte varit medvetna om samt att intresse väckts 

gällande framtida yrkesval. En av deltagarna ser projektet som en möjlighet till 

att orientera sig inom arbetslivet. Vidare har några deltagare uttryckt att 

motivationen till vidare studier har ökat och att ett intresse för specialisering 

inom nuvarande utbildning har blivit högre i och med deltagandet i det här 

projektet för att ytterligare stärka sin position på arbetsmarknaden. Två av de 

anställande cheferna tar upp att deltagarnas motivation till vidareutbildning har 

ökat genom att delta i projektet. 

 

De flesta av de anställande cheferna menar att projektet bör ge positiva effekter 

för både arbetsgivare och deltagare då anställningarna är under en längre tid. En 

chefs upplevelse är att deltagarna genom projektet får erfarenheter som bör leda 

till att de blir mer anställningsbara samt användbara för kommunala arbeten. En 

av dem beskriver att projektet hjälper ungdomarna och arbetsgivare har 

möjlighet att hitta potentiella framtida arbetstagare på detta sätt:  

 
”Och där kan man ju hitta många begåvningar så att säga… genom att dom får 

komma ut och visa vad dom kan som kanske inte hade fått göra annars då. Så det är 

jättebra både från… för oss så att säga arbetsgivare och arbetstagare…” 

 

Analysen visar att några av de anställande cheferna uppfattar att deltagarna 

borde få verktyg som anses vara nödvändiga för att kunna bli en del av 

arbetskraften. Det kan utläsas att en medvetenhet väcks hos deltagarna då de 

medverkar i detta projekt. Det blir mer uppenbart för dem vilka medel som krävs 

för att uppfylla de villkor arbetsmarknaden har. Det som ses i flertalet av 

deltagarnas svar är att projektdeltagandet har påverkat deras intresse för studier 

eller arbete, vilket bidrar till att uppfylla den informativa dimensionen av 

effektmålen. 

 

Deltagarna nämner att något positivt som erhålls i och med visstidsanställningen 
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är en högre motivation i sin helhet, att den bidrar till en meningsfullhet i 

vardagen och personlig utveckling på olika sätt. Myint (1992) menar att 

arbetslöshet försvårar de ungas uppbyggnad av självkänsla och individuell 

identitet. Vår analys är att anställningen via det här projektet kan vara en 

bidragande faktor till att de ser optimistiskt på sig själva och sin framtid. Detta 

styrks också av att alla har en ljus framtidstro kring hur deras liv ser ut om fem 

år. En av cheferna upplever att deltagarna har stärkt sin självkänsla genom att 

delta i projektet. Flera av de anställande cheferna talar om att självförtroendet 

bör öka bland deltagarna, både på det individuella planet samt i arbetssökandet. 

En av dem beskriver också att det bör ge en känsla av tillhörighet, att deltagaren 

gör något viktigt och finns med i ett sammanhang. Detta bekräftas av vad Keller 

och Wallin (2000) menar att ett arbete medför. De menar att förutom att arbetet 

bidrar till försörjningen är det ett sätt att utveckla sig själv och att få ett 

erkännande som människa. De nämner bland annat att arbetet är ett sätt att 

förverkliga den egna personligheten för individen och att det ger en bättre 

självkänsla och en personlig utveckling. Detta överensstämmer också med vad 

Jahoda (i Furåker & Blomsterberg, 2009) menar att ett arbete kan medföra. Hon 

tar även upp att en anställning kan generera i en delaktighet. 

 

En av cheferna uttrycker att verksamheten medverkar i projektet både för att 

göra en samhällsinsats samt för att göra skillnad för deltagarna. Chefen vill 

skapa bättre förutsättningar för deltagarna på arbetsmarknaden genom att 

erbjuda visstidsanställningar. En av de anställande cheferna uttrycker att 

projektet är viktigt för deltagarna för att motverka demoralisering, passivitet och 

anonymitet. En annan aspekt som cheferna tar upp är att projektet ger de unga 

möjligheterna att få struktur i vardagen. Enligt Jahoda (i Furåker & 

Blomsterberg, 2009) kan ett arbete ha ytterligare funktioner än att bidra med 

försörjning. Det medför även vardaglig tidsstruktur samt bidrar till individens 

identitet, vilket bekräftar chefernas upplevelse. Vidare menar cheferna att 

projektet bör ses som ett bra alternativ till försörjningsstöd och att aktivera de 

unga vuxna. Forslund och Vikström (2011) menar att arbetsmarknadsåtgärder 

endast marginellt påverkar sysselsättningen men kan ha en behandlingseffekt, 

vilket innebär att deltagarens förmåga att få och behålla ett arbete ökar. Vi 

menar, utifrån Kvalitetsnätverks (URL 9) uppföljning ett år efter avslutad åtgärd, 

att arbetsmarknadsåtgärder vilka är utformade i likhet med ”100-satsningen” kan 

öka deltagarnas anställningsbarhet. Deltagarna socialiseras in i arbetslivet. 

Genom att Linköpings kommun väljer att driva projektet anses det att de tar ett 

samhälleligt ansvar, då de integrerar deltagarna in i arbetslivet. En anställande 

chef lyfter fram att verksamheten vill ge en möjlighet till visstidsanställning för 

individer med språksvårigheter och unga med funktionsnedsättningar. Fler av 

cheferna belyser att språket kan vara ett hinder för arbetssökande med utländsk 

bakgrund. Genom projektet får de möjlighet att bättra på språket, stärka 

självförtroendet samt sätta sig in i svensk kultur och det bör stärka individen. En 
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annan menar att det ger möjligheter till utveckling av verksamheten då de får 

nya perspektiv på organisationen. Chefen ser det som berikande för företaget 

med olika kulturer och tankar.  

 

När chefernas svar gällande individperspektivet analyserades ses återigen 

kopplingen till den moraliska dimensionen. Cheferna anser att projektet 

förbättrar deltagarnas förutsättningar på arbetsmarknaden, då verksamheten 

ställer upp med referenser och hjälper deltagarna att få nya erfarenheter och 

kunskaper som de kan använda sig av i arbetslivet. Det sistnämnda går även att 

koppla till den informativa dimensionen, då deltagarna får kunskap om just 

arbetslivet inom kommunens verksamheter. De anställande cheferna kan se ett 

intresse hos deltagarna att studera vidare, vilket också är i enlighet med den 

informativa dimensionen. Utifrån ovanstående uttalanden upplevs det att 

verksamheterna tycker att det är viktigt att ta ett samhälleligt ansvar genom att 

erbjuda sysselsättning till de individer som har det svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. Projektet bidrar med att integrera dessa individer in i 

arbetslivet samt att det sker kulturutbyte, vilket också kan ses som en form av 

socialisering. 

 

Upplevelser som framkommer hos deltagarna är att individens bakgrund på 

olika sätt kan påverka möjligheten att få ett arbete och att deltagandet i ett sådant 

här projekt ger förhoppningar om framtiden för dem. En nämner att den känner 

att invandrarbakgrunden kan ha spelat en roll vid tidigare ansökningar och en 

annan uttrycker att det kan finnas olika uppfattningar om utländsk utbildning 

beroende på om individen söker sig mot kommunala sektorn eller privata 

företag. Här beskrivs Linköpings kommun som mer öppen och mottaglig. 

Utifrån vår analys bör projektet generera en stärkt självkänsla bland dessa 

deltagare och de bör även komma närmare arbetsmarknaden. Detta kan liknas 

med ESF-projektet MODD. Där beskriver projektorganisation att de upplevde 

en stärkt självbild och självkänsla hos deltagarna samt en ökad kunskap om 

möjliga framtidsvägar (URL 5). Myint (1992) beskriver att arbetslöshet kan 

påverka individen negativt både fysiskt och psykiskt. Vidare menar han att unga 

anses drabbas extra hårt, då de är i en fas där identitet, personlighet och social 

roll utvecklas. Att arbeta kan vara ett sätt att utvecklas och förverkliga den egna 

personligheten (Keller & Wallin, 2000). 

 

De flesta deltagarna lägger vikt vid betydelsen av kontakter på arbetsmarknaden 

för att lyckas få ett arbete. De har genom detta deltagande fått ett större nätverk 

på arbetsmarknaden och upplever att chansen att få ett arbete efter avslutad 

visstidsanställning är relativt stor. Kvalitetsnätverk (URL 9) redovisar att 75 % 

av deltagarna, i likvärdiga projekt i andra kommuner, var självförsörjande ett år 

efter avslutad åtgärd. De nämner också vikten av att utföra uppföljningar en tid 

efter avslut, för att se långsiktiga effekter (URL 9). 
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De flesta cheferna upplever att verksamhetens anseende bör öka genom att delta 

i projektet. Två av dem nämner en brist på medial uppmärksamhet när det gäller 

projektet. En av dem menar också att offentliga bolag bör medverka i projekt 

som ”100-satsningen”, då det visar att de tar ansvar offentligt. En annan menar 

att det även är kommunens skyldighet att delta i projekt, att verksamheterna 

hjälps åt att få arbetsmarknaden att fungera bättre. Chefen säger: 

 
”Man, man ser just det här att kommunen tar ansvar o tar emot även dom, vad ska jag 

säga, mindre eller dom svagare i samhället som inte liksom har lyckats få in en fot på 

arbetsmarknaden och så. Äh, det tror jag har stor betydelse för hur man, att man, hur 

man ser på kommunens ansvar för kommuninvånarna…” 

 

Resultatet visar att det finns en tro om att verksamheternas anseende bör stärkas 

genom att medverka i projektet. Detta överensstämmer med 

marknadsföringsdimensionen, att stärka Linköpings kommuns varumärke som 

attraktiv arbetsgivare. Cheferna tror dock att det krävs mer uppmärksamhet i 

media för att individer utanför projektet ska nås. Deltagarnas svar visar att de är 

positiva till kommunens verksamheter och att de kan se kommunen som en 

framtida arbetsgivare, men den positiva synen på kommunen fanns även innan 

deltagande i projektet. Utifrån deltagarnas svar finns inga belägg för att projektet 

har stärkt Linköpings kommuns varumärke, som ingår i 

marknadsföringsdimensionen. Dock har det inte påverkat varumärket negativt. 

Vår uppfattning är att verksamheterna är tveksamma till om kommunens 

varumärke stärkts utanför projektets gränser. Utifrån de anställande chefernas 

svar kan det uppfattas som att kommunen inte tagit sitt ansvar fullt ut för att 

uppfylla effektmålens marknadsföringsdimension, då det finns en önskan om en 

större medial uppmärksamhet. 

 

3.3 Mellan ansvar och anpassning 
 

Resultatet visar att deltagarna känner ett eget ansvar över hur de tillvaratar 

möjligheten med att delta i projektet samt att bli anställningsbara. Två av 

deltagarna uttrycker att det är upp till dem själva att ta till vara på denna 

erfarenhet, att hitta viljan och drivkraften för att kunna få ett arbete i framtiden. 

En av de anställande cheferna upplever att deltagarna har vuxit i sin arbetsroll, 

då de succesivt tagit ett större ansvar. Några av cheferna ansåg att deltagarna, 

tack vare den längre visstidsanställningen, får en realistisk uppfattning om hur 

det är att vara anställd. De nämner att deltagarna får lära sig att de har både 

skyldigheter och rättigheter som anställd, exempelvis att de måste passa tider 

samt att kommunicera med kollegor. En annan aspekt som lyfts fram är att 

projektet ger deltagarna möjlighet att visa vad de kan, det kan idag vara svårt att 
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visa via CV på grund av stor konkurrens. Utifrån resultatet kan det utläsas att ett 

visst ansvar vilar på deltagarna själva.  För att deltagandet ska bli optimalt krävs 

det ett engagemang från deltagarna och denna erfarenhet ger en inblick i vad 

som förväntas av dem i arbetslivet. En chef säger: 

  
”Att man måste komma ett visst klockslag som man har bestämt och man kan inte gå 

hem tidigare för att bussen går. Så är det inte på en arbetsplats. Man måste ringa och 

sjukanmäla sig och man måste säga till innan man ska ha semester och lägga in det i 

ett system och jobba i arbetslag. Kunna kommunicera med andra och bli vuxen…” 

 

Det finns en önskan hos de flesta deltagarna om att få en mer omfattande 

information kring projektet de är med i samt uppföljning kring effekter projektet 

ger, vad som händer med alla deltagare efter avslutat projekt.  Liknande 

reaktioner har framkommit ur ESF-projektet MODD (URL 5), där deltagarna 

uttryckte att de var nöjda med projektet i helhet men saknade uppföljning och 

tydlig beskrivning av syftet med åtgärden. Resultatet visar att tydlig information 

till deltagarna är viktig och projektet skulle kunna ta ett större ansvar i detta.  

 

Resultatet visar att alla de deltagare vilka har intervjuats uttalar sig om en 

förhoppning om en fortsatt anställning där de har sin nuvarande 

visstidsanställning. De nämner att de ser positivt på kommunen samt dess 

verksamheter och att dessa är en potentiell framtida arbetsgivare för dem. De 

flesta uttalanden visar dock att de hade den positiva synen på kommunen som 

arbetsgivare även innan projektdeltagandet. Det är svårt att utläsa om projektet 

har skapat ett intresse hos deltagarna för framtida arbete inom kommunens 

verksamheter, på grund av att de flesta uttrycker att de redan innan deras 

deltagande hade en positiv inställning till kommunen som en framtida 

arbetsgivare. Vi anser att Linköpings kommun redan innan projektet har arbetat 

proaktivt med att uppfylla kriteriet att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Projektet kan enligt deltagarna bidra till att bryta ungdomsarbetslösheten, dock 

uttrycks åsikter om att projektet borde fortgå och att de borde utöka antalet 

deltagare för att göra detta på bästa sätt. Det förekommer skilda åsikter hos 

deltagarna kring hur projektet borde fortgå. En av deltagarna säger att projektet 

borde forsätta att hållas inom kommunen för att på så sätt gynna samhället och 

en annan deltagare uttrycker att projektet borde rikta sig även mot de privata 

företagen för att gynna deltagarnas möjligheter att utöka sitt kontaktnät på 

arbetsmarknaden. Genom deltagarnas svar görs analysen att det finns en tro på 

att projektet kan förbättra förutsättningarna för att bryta ungdomsarbetslösheten, 

som är en del av effektmålens moraliska dimension. Det finns även skilda 

uppfattningar bland deltagarna om i vilken omfattning projektet kan bidra till att 

bryta ungdomsarbetslösheten. Två av dem tycker att projektet kan ses som en 

tillfällig lösning. Några av deltagarna uttrycker att det krävs uppföljning av 
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projektet för att kunna se hur det bidrar i realiteten. En av deltagarna uttalar sig 

så här: 
 

”Som jag har sagt det är jättebra för ungdomar att komma igång att jobba men alltså 

när ... ehh när man börjar det är inte så att man får permanent eller fast jobb det 

oftast att det är viss..visstidsanställning.(…) Jag tror att jag har bättre kompetens men 

nu ehh samtidigt är det ehh det kan vara... en tillfällig..en tillfällig lösning för att 

bryta arbetslöshet...” 

 

Ovanstående resonemang anser vi bekräftas av Forslund och Vikströms (2011) 

rapport, att sådana här åtgärder endast i liten omfattning bidrar till den 

långsiktiga sysselsättningen. De nämner också att det är viktigt att anpassa 

utformningen av åtgärderna för att det ska få en optimal effekt. Vidare stärks vår 

uppfattning gällande behovet av uppföljning av projekt utav deltagarnas 

uttalanden samt resultatet av Kvalitetsnätverks (URL 9) uppföljning. Det är 

viktigt, för att se långsiktiga effekter, med en uppföljning av projektet en viss tid 

efter avslut. Utifrån deltagarnas svar finns det behov av anpassning vid 

utformning av projekt i framtiden. Samtliga anställande chefer uttrycker att de 

upplever projektet positivt och majoriteten av cheferna uttrycker att det vore bra 

om projektet förlängs så att fler ungdomar får möjligheten att delta. Två av dem 

talar positivt om samarbetet mellan projektgruppen och verksamheten, där 

uppföljning och återkoppling fungerat väl internt, en nämner dock att det har 

tagit tid. En av cheferna uttrycker att tidsram och framförhållning är viktigt för 

att det ska fungera för verksamheten. Liknande tankar framkommer av en annan 

chef vilken säger att mer tid till förberedelse och reflektion mellan 

Arbetsförmedling, projektgrupp samt verksamheter, innan deltagaren kommer ut 

på anställning, bör minska risken för misslyckande. Dock upplevde chefen att 

deltagarna uppskattade verksamhetens informationsmöte vid uppstart. 

Ytterligare en av dem uttrycker att det är viktigt med samarbete och uppföljning 

med projektgruppen för att skapa meningsfullhet och bra effekt. En av cheferna 

uttalar sig: 

 
”Vi var ju först ut och då visste de inte så bra heller hur vi skulle utforma det, så det 

blev inte riktigt riktigt bra från början. De jag fick, jag hade nog uppfattat att de var 

mer förberedda på vad det var för någonting de hade hamnat.” 

 

Resultatet visar att projektet gjort anpassningar utefter individernas 

förutsättningar, dock förekom brister gällande anpassning i uppstart av projektet. 

Andersson och Boman (2012) nämner att socialtjänstlagen förespråkar att 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska anpassas efter individens kvalifikationer 

och önskemål. Några av verksamheterna har tittat på individens kvalifikationer 

för att hitta lämplig arbetsuppgift. Utifrån de anställande chefernas synvinkel 

kan också ett behov av anpassning ses beroende på vad verksamheten kräver. En 

av de anställande cheferna upplever svårigheter gällande information från 
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Arbetsförmedlingen i de fall tystnadsplikten infaller. Detta gav konsekvenser för 

deltagarna, då de inte fick rätt stöttning och matchning från början. På grund av 

det upplever chefen att det kan förstärka dålig självkänsla hos deltagarna. Det 

styrks genom tidigare forskning där Andersson och Boman (2012) beskriver, att 

individanpassning ska eftersträvas vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En 

undermålig matchning påverkar inte bara projektets effekter i sin helhet utan kan 

även ge individen bestående negativa effekter. 

 

3.4 Konstruerad sysselsättning 
 

Det är en konstruerad sysselsättning på flera sätt. Anställningarna är skapade 

enbart för detta projekt och är inte tillgängliga för allmänheten. Anställningarna 

skulle inte existera utan detta projekt. De är även konstruerade genom att de 

delvis är anpassade efter deltagarnas förutsättningar och verksamheternas behov. 

En av cheferna upplever att projektet är nytt då det riktar sig mot ungdomar som 

befinner sig utanför arbetsmarknaden. Det uttrycks att projektet skiljer sig mot 

tidigare åtgärder genom att verksamheten har fått välja lämplig person för 

arbetsuppgiften. En bidragande orsak till att medverka i projektet var att få en 

extra resurs till verksamheten: 

 
”… i vårt fall så blev det ju som att, möjlighet att få in någon, o i det här fallet en 

kvalificerad person, även om hon inte har jobbat just med våra saker men ändå har 

den utbildningskompetensen, de teoretiska erfarenheterna eller kunskaperna…”  

 

En av deltagarna upplever att företagen efterfrågar arbetskraft med både 

utbildning och arbetslivserfarenhet samt att företagen är rädda för felrekrytering 

som kan stå dem dyrt. Samma person anser att projektet ger en positiv effekt då 

arbetsgivaren får en möjlighet att anställa billig arbetskraft under en kortare 

period och deltagaren får arbetslivserfarenhet. Några chefer upplever att 

extraresurser ger ökad service både utåt och på arbetsplatsen samt minskar 

stressen bland ordinarie personal, vilket leder till en lugnare och mer 

utvecklande arbetssituation. Utifrån den informativa dimensionen ska 

anställningen kunna ligga till grund för eventuell rekrytering eller för individens 

fortsatta intresseinriktning mot studier eller arbete. I analysen av chefernas svar 

kan vi uttyda att det finns en uppfattning om att projektet kan skapa möjligheter 

för arbetsgivare att hitta potentiella medarbetare samt att deltagaren upplevs 

införskaffa sig kunskap om att vara anställd, vilket stärker den informativa 

dimensionen. Parallellt med detta ses dock att flera av cheferna upplever 

projektet som en tillfällig arbetslättnad då de är medvetna om de begränsade 

ekonomiska resurserna verksamheterna har. Detta bidrar till en tveksamhet hos 

cheferna kring möjligheten att kunna anställa efter projektets slut. Några andra 

chefer tar upp att det kan ge konsekvenser efteråt för verksamheten, då det blir 
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tydligare att det skulle behövas mer resurser. Detta ser vi som ett tecken på att 

projektet inte bidrar med någon bestående effekt för verksamheten:  

  
”Det blir mindre stressigt för dom andra som jobbar i receptionen. O man kan ta på 

sig mera arbetsuppgifter av utvecklande karaktär som man inte skulle kunna ha gjort 

annars.” 

 
”Det är ju nackdelen med såna här projekt, att när dom upphör så står man ju där och 

ska tillbaks till ursprungsläget igen med sämre bemanning”. 

 

Forslund och Vikström (2011) menar att åtgärder som denna kan öka 

möjligheten för individen att få och behålla ett arbete. I detta fall är det svårt att 

avgöra om eller hur många deltagare som får möjligheten att behålla 

anställningen på den verksamhet de har sin visstidsanställning. Dock kan ändå 

en mer bestående effekt ses för deltagaren då arbetserfarenheten och 

kontaktnätet bidrar till möjligheten att få en anställning hos en annan 

arbetsgivare. 

 

Två av cheferna uttrycker att det är viktigt att deltagarna känner att de får 

meningsfulla arbetsuppgifter. De båda beskriver att det kan finnas svårigheter 

med att hitta en bra arbetsuppgift. En av dem säger: 

 
”… alltid finnas det här bekymret vad det ska va för arbetsuppgifter. Det får ju liksom 

inte va några arbetsuppgifter som äh inkräktar på några vanliga jobb o… Risken i 

slutändan kan ju va att det blir för… äh… ja, det blir ju liksom inte några ordentliga 

arbetsuppgifter…” 

 

Furåker och Blomsterberg (2009) bekräftar chefernas uppfattning kring en viktig 

aspekt som är att arbetet ska känns meningsfullt men att detta kan vara svårt att 

uppnå då arbetsuppgifter i det här fallet inte får inkräkta på ordinarie 

anställningar. Författarna menar vidare att det finns en risk att 

arbetsmarknadspolitiska anställningar kan upplevas som konstruerade och 

därmed bli mindre meningsfulla. Vi ser i resultatet att det finns svårigheter med 

en anställning via ett projekt som detta då den inte får innehålla samma typ av 

ansvar som för de ordinarie anställda. Enligt majoriteten av de anställande 

cheferna och deltagarna är upplevelserna ändå att denna anställning bidrar med 

en relevant arbetslivserfarenhet. Enligt Forslund och Vikström (2011) är risken 

för undanträngningseffekter störst när arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

använder sig av subventionerade sysselsättningar som liknar ordinarie 

anställningar som i detta fall. Dock så ska inte undanträngningseffekten kunna 

bli lika omfattande om åtgärden riktas mot långtidsarbetslösa. 
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3.5 Sammanfattning av resultatet 
 

Sammanfattningsvis har vi sett att projektets effektmål kan beskrivas utifrån tre 

olika dimensioner beroende på vad som ska uppnås, den moraliska, den 

informativa och marknadsföringsdimensionen. Främst går det att se hur den 

moraliska samt informativa dimensionen har potential att förverkligas genom 

både deltagarnas och de anställande chefernas svar. Dessa två dimensioner 

innehåller fler perspektiv. Det finns en kombination av individ- och 

samhällsperspektiv i båda samt en del av kommunalt egenintresse i den 

informativa dimensionen. I vilken utsträckning marknadsföringsdimensionen 

kan uppnås var däremot enklare att utläsa genom de anställande chefernas svar 

då den är inriktad på kommunalt egenintresse. Resultatet visar att det finns 

tendenser till att alla effektmålens dimensioner kan uppnås men med ett antal 

reservationer. Både deltagarna och de anställande cheferna ser att medverkan i 

projektet gynnar dem, deras svar visar också på att ett sådant här projekt även 

kan gynna samhället i sin helhet. Deltagarna får en viktig erfarenhet genom 

projektet som kan leda till sysselsättning i någon form efter projektets avslut.  

De anställande cheferna belyser vikten av ett sådant här projekt men samtidigt 

kan vi utläsa ovisshet från deras perspektiv kring vad som väntar deltagarna vid 

projektets avslut. 
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4. DISKUSSIONSANALYS 
 

Studiens syfte är att studera de anställande cheferna och deltagarnas inställning 

till projektet samt jämföra dem med kommunens perspektiv som redogörs genom 

projektets effektmål. I det här kapitlet redovisas under 4.1 de teoretiska begrepp 

som resultatet har utmynnat i. Under 4.2 besvarar vi våra frågeställningar och 

kopplar svaren till teoretiska begrepp samt tidigare forskning. Kapitlet avslutas 

med de slutsatser vi kommit fram till samt förslag på vidare forskning.  

  

4.1 Teoretiska begrepp 
 

Val av teorier bygger på en strävan efter att se utifrån både makro- och 

mikroperspektiv då resultatet påvisade tendenser mot båda. Nedanstående 

teoretiska begrepp är valda för att de täcker spänningsfältet som resultatet 

utmynnat i. Bortvalda teoretiska begrepp i denna studie är bland annat makt av 

Focault och dramaturgi av Goffman, då dessa inte skapade en helhet gällande de 

mönster resultatet visade.  

 

4.1.1 Sociala fakta 

 

Utgångspunkten i Durkheims (Persson-Thunqvist i Gottzén & Lögdlund, 2014) 

strukturella samhällsperspektiv är att vi redan från födseln formas utifrån givna 

sociala villkor. Samhället utövar olika tvång på människan, till exempel socialt 

och strukturellt tvång. Det sociala tvånget kan upplevas mer tydligt hos utsatta 

samhällsgrupper som har en sämre utgångspunkt än de grupper som har ett 

socialt välordnat liv med god ekonomi.  

 

Durkheim (1894/2012) beskriver sociala fakta som de handlingssätt vilka utövas 

genom yttre tvång mot individen. De skapas genom normer och värderingar i 

samhället samt genom de sociala strukturer som internaliserats. Sociala fakta 

studeras inte utifrån individen utan mer samhälleligt. Den existerar utanför 

individen och förstås genom att studera interaktionen. Durkheim menar att 

sociala fakta ska ses som ting vilka bör studeras rationellt. Han menar att detta 

är grundläggande för metoden (Durkheim, 1894/2012). Durkheim (i Ritzer, 

2009) delar in sociala fakta i olika kategorier, materiella- och ickemateriella 

fakta. Exempelvis lagar och teknikformer tillskrivs materiella sociala fakta, 

lagar är en form av yttre tvång. Det är svårare att definiera typer av 

ickemateriella sociala fakta, där moral, kollektivt medvetande, kollektiva 

representationer samt sociala strömningar är fyra viktiga typer. Han menade att 

moral bör ses som social fakta och inte något som kan undersökas utifrån 

individen, tvärtom bör den sociala strukturen undersökas innan moralen 
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undersöks, det är något som existerar oberoende individen (i Ritzer, 2009). 

Vidare menar Durkheim (1894/2012) att moralläran undersökts vetenskapligt i 

begränsad omfattning och ofta beskrivs vara utvecklingen ur en grundidé, vilken 

individen antingen föds med eller lär sig under livet. Betydelsen av moral kan 

skilja mellan olika samhällen och för att avgöra vad som anses vara moraliskt i 

ett samhälle måste det undersökas vad den allmänna opinionen uttrycker 

(Durkheim, 1894/2012).  

 

Moralen enligt Durkheim (i Ritzer, 2009) påverkas av det kollektiva 

medvetandet, vilken kan stärka eller försvaga. Om individernas egenintresse får 

styra försvagas moralen.  Han menar även att samhället är beroende av en stark 

gemensam moral för att motverka människans jakt på tillfredsställelse och 

begär, vilket leder till ett kollektivt medvetande. Durkheim beskriver kollektivt 

medvetande som gemensamma uppfattningar kring normer och värderingar i ett 

samhälle, där individer i mindre samhällen ofta beskrivs ha en högre grad av 

detta än individer i större samhällen. Det kollektiva medvetandet anses, enligt 

Durkheim, vara fristående och kan styra andra sociala fakta. Durkheim 

(1894/2012) påtalar att det kollektiva medvetandet skiljer sig mot det 

individuella medvetandet i förhållande till föreställningar, han menar att det rör 

sig om olika förhållningssätt (Durkheim, 1894/2012).  

 

Begreppet kollektiva representationer använde Durkheim för att beskriva hur 

samhällen framställer sig själva eller individer genom social interaktion, vilka 

ofta är kopplade till materiella symboler eller sedvänjor och ritualer. Kollektiva 

representationer syftar till att motivera individerna i samhället, genom kollektiva 

normer och värderingar, att anpassa sig efter samhällets krav. Sociala 

strömningar kan förklaras som ett socialt medvetande vilka skapas genom 

interaktion, vilket innebär olika uppsättningar av innebörder eller 

sinnesstämningar (i Ritzer, 2009).  

 

4.1.2 Medvetenhet 

 

Simmel (2013) menar att samhället inte bara är format av yttervärlden utan även 

av medvetandets aktivitet. För att människan ska kunna bli påverkad av en 

struktur så behöver individen kunna föreställa sig den. Det så kallade 

individuella medvetandet som Simmel pratar om behövs för att normer och 

värderingar från samhället ska kunna internaliseras. Berger och Luckmann 

(2008) menar att när normer och betydelsen av normer bildas i medvetandet, det 

vill säga internaliseras, betyder det att individen inte bara identifierar sig med 

konkreta andra utan även med en allmänhet av andra, med ett samhälle. Simmel 

(2013) antyder att alla medvetet måste anpassa sig efter varandra för att kunna 

upprätthålla ett stratifierat system som ett samhälle. Det är viktigt att det finns en 
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process av ömsesidig anpassning i alla former av interaktion. När en grupp knyts 

samman av bland annat intressegemenskap tillför gruppen varje individuell 

medlems medvetande. Alltså uppstår det ett visst antal antaganden mellan 

varandra genom det gemensamma livet. Vi ser inte den andre bara som en 

individ utan som kollega eller vän, kort sagt som medlem av samma speciella 

värld. Detta är enligt Simmel ett ofrånkomligt, helt automatiskt fungerande 

antagande som är ett av de medel som i andras uppfattning medför att ens 

personlighet och verklighet är i överensstämmelse med den form och kvalitet 

som krävs av socialiteten. Detta gäller också för förhållandet mellan medlemmar 

av olika grupper, exempelvis mellan en civilist och en polis. Överallt inom ett 

socialt differentierat samhälle maskeras verkligheten av de sociala 

generaliseringarna (Simmel, 2013). 

 

Samhället anses utöva en form av kontroll över beteendet hos individerna. För 

individen uppfattas samhället och dess inställning som den generaliserande 

andre. Det är när en individ antar den generaliserande andras attityd som ett 

samförstånd kan existera, det vill säga ett gemensamt system av sociala 

meningar. En självmedveten individ antar de organiserade sociala attityderna 

inom en grupp eller samhället och beteendet styrs därefter (Mead, 1976). 

Medvetandets tankeprocesser är fokuserade på problemlösning. Då samhället är 

fullt av problem har medvetandet funktionen att försöka lösa problem och att få 

individen att fungera på ett mer effektivt sätt i samhället. Mead ser medvetandet 

som ett socialt fenomen, som en process vilket här innebär en inre konversation 

som individen har med sig själv. Medvetandet har en förmåga att reagera på 

samhället i sin helhet och att utveckla en organiserad respons (Mead, 1976).  

 

4.1.3 Rollteori och positionenssegment 

 

Dahrendorf (1971) menar att den enskilde individen och samhället är förenade. 

Individen fungerar som en bärare av de i förväg utformade attributen samt 

förhållningssätt som samhället skapat. En människa kan ha olika positioner i ett 

samhälle, som exempelvis olika yrkes- och klasspositioner, och som innehavare 

av en position blir människan ställd inför olika attribut samt förhållningssätt som 

individen måste ta ställning till. Alla positioner styrs av normer och dessa 

fungerar som beteenderegler vilka upprätthålls genom hot om upplevda 

sanktioner. Människor som går emot dessa normer kan utsättas för sanktioner 

som bland annat social utfrysning och socialt ogillande. En roll inom strukturell 

rollteori är den sociala rollen vilken är socialt betvingad och inte biologiskt. 

 

Dahrendorf skiljer mellan roller knutna till tillskrivna positioner som en könsroll 

och roller knutna till förvärvade positioner som exempelvis student. Alla som 

ingår i samhället spelar en roll eller en funktion som skapar en ordning och 
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balans (Dahrendorf, 1971). Den tillskrivna rollen är individen bunden till medan 

den förvärvade rollen kan skifta, här finns fler valmöjligheter. Dock är dessa 

roller inget som individen själv väljer utan de finns redan där inom samhället. 

Den enskilde individen måste som regel inta fler positioner, detta kallas för 

positionssegment. Positionssegment är alla de relationer till alla som är knutna 

till den position individen har. Ett exempel som Dahrendorf (1971) tar upp är 

positionen lärare. Denna består bland annat av positionssegmenten ”lärare-

kollega”, ”lärare-överordnad” samt ”lärare-elev”. Här är det också förväntningar 

och krav som människan måste uppfylla, de attribut samt förhållningssätt 

samhället utformat. Till varje position hör en social roll, rollen som i detta 

exempel, en lärare, har olika beteendeförväntningar beroende på relationen. 

Detta utgör olika rollsegment då den sociala rollen för läraren är beroende av 

relationen. Varje position är utformad av samhället och samhället vakar även 

över att innehavaren inte försöker skapa sin egen form. Detta kontrolleras av 

samhället genom sanktioner (Dahrendorf, 1971). De olika förväntningar en 

individ har på sig i de olika positionssegmenten samt rollsegmenten kan leda till 

rollkonflikter. Det skiljs på intra- och interrollkonflikt. En intrarollkonflikt kan 

uppstå när det finns krav från flera olika positionssegment och att dessa inte 

stämmer överens. En interrollkonflikt kan uppstå när en individ innehar flera 

olika roller samtidigt. Rollkonflikter kan endast lösas helt på strukturell nivå, det 

vill säga om det sker någon form av lagförändring kring förväntningarna 

(Dahrendorf, 1971). 

 

4.2 Avslutande diskussion 
 

Vid analysen av resultatet utkristalliserades tre perspektiv på den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”100-satsningen”, dessa presenteras nedan. 

Studiens frågeställningar analyseras parallellt under de tre perspektiven.  

 

4.2.1 Den goda samhällsmedborgaren 

 

Genom resultatet kan mönster på hur samhället vill forma den goda 

samhällsmedborgaren ses. Samhället i detta fall vill att människan ska bli en del 

av det som Durkheim (1894/2012) benämner det kollektiva medvetandet och 

därmed skapa en stark gemensam moral. Deltagarnas upplevelser av projektet 

visar på att de har personlig nytta av att medverka i projektet. De nämner att 

projektet bidrar till arbetslivserfarenhet, nya kontakter samt referenser. Detta kan 

innebära en möjlighet att bli en del av arbetskraften i framtiden. Det finns olika 

formeringar inom gruppen deltagare beroende på vilka förutsättningar, 

exempelvis utbildningsnivå, de har. Det kan påverka i vilken utsträckning de blir 

anställningsbara. De individer med hög utbildningsnivå får en värdefull referens 
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genom projektdeltagandet, då de har fått en bra matchning inom projektet. Det 

upplevs lättare att placera ut dem mot ett yrke som de har kvalifikationer för, då 

utbudet är större för dem på grund av utbildningsnivå. Genom projektet får de 

relevant arbetspraktik av deras teoretiska kunskaper. Det i sin tur ger en adekvat 

och användbar merit i det personliga CV:t och det påverkar deras 

anställningsbarhet positivt. De med lägre utbildningsnivå är svårare att matcha 

mot ett yrke som de skulle kunna få arbete inom efter avslutat 

projektdeltagande. En del deltagare har en visstidsanställning inom ett yrke som 

kräver utbildning för att kunna få en anställning. För dem är referensen inte lika 

användbar i det vidare arbetssökande. Idag är det svårt att få ett jobb inom en 

bransch utan tidigare erfarenhet och det räcker inte med vilken yrkeserfarenhet 

som helst, utan det ska vara inom samma bransch för att personen ska vara 

intressant för en eventuell anställning. Alla deltagarna får en arbetslivserfarenhet 

genom projektet men den kanske inte är helt relevant för var och en, vilket är en 

del av effektmålens moraliska dimension. Detta talar dock inte emot 

uppfyllandet av effektmålen, för å andra sidan visar resultatet att flertalet av 

deltagarna genom projektet har motiverats att studera vidare som är i likhet med 

projektets informativa dimension. Det här kan kopplas till Andersson och 

Boman (2012) som menar att individanpassningen är viktig vid 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få en bra utgång. Tidigare 

forskningsstudier visar på att deltagarna upplever att de fått med sig 

arbetslivskunskaper och erfarenheter men att det inte alltid har varit till nytta på 

grund av dålig individanpassning.  

 

Under processens gång har ett mönster setts vilken har en djupare innebörd än 

vad som först uppfattades, hur deltagarna socialiseras in i arbetslivets roll. I 

denna studie kan exempelvis ses att deltagarna utsätts för yttre tvång, som 

Durkheim (i Ritzer, 2009) väljer att benämna det. Detta sker genom att 

institutioner, som Arbetsförmedlingen, skapar arbetsmarknadsåtgärder för att 

samhället tillskriver betydelsen av att arbeta för att bidra till välfärden. 

Samhället vill socialisera in deltagarna till arbete utifrån olika motiv. Ett motiv 

är att få deltagaren att bli självförsörjande för att minska kostnaderna för 

samhället.  Andra motiv är att deltagarna ska integreras in i samhällets moraliska 

aspekter och att deras självkänsla ska stärkas. Olsen (i Myint, 1992) menar att 

unga vuxna är särskilt utsatta då de är i en fas där de formar sin sociala roll, 

identitet samt då självkänsla bör byggas. Ett av målen för informanterna är att de 

medverkande ska bli självförsörjande men dock ser de på det ur olika 

perspektiv. Deltagarna upplevs ha ett mer individperspektiv då de ser vad 

projektet kan tillföra dem. Cheferna ser mer ur ett samhällsperspektiv då de 

säger att om deltagarna blir anställningsbara blir de en produktiv del i samhället 

vilket gör att de bidrar istället för att ta av resurserna. 

 

Deltagarna får gå in i rollen som arbetstagare och de får en insikt i vilka krav 
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och förväntningar som finns, både gällande utbildning och formella aspekter 

vilka ingår i rollen, exempelvis hur kommunikationen ska ske på en arbetsplats. 

Dahrendorf (1971) menar att alla individer har olika positioner i samhället, i det 

här fallet har deltagarna fått en yrkesposition. Alla positioner innehar en social 

roll som innebär olika förväntningar och krav vilka individen ska uppfylla, att 

kunna leva upp till de förväntningar som samhället format för denna position 

(ibid.). Det syns tydligt att deltagarna får vetskap om vad rollen som 

arbetstagare innebär.  Simmel (2013) menar att det genom medvetandet mellan 

individer inom en grupp uppstår ett visst antal antaganden som ska efterföljas, i 

detta fall de antaganden som existerar på den verksamhet där deltagaren arbetar 

och kring yrkespositionen. Det ligger ett ansvar på deltagaren att ta sig an de 

normer och värderingar som förmedlas på arbetsplatsen. När dessa normer och 

värderingar internaliseras i individens medvetande identifierar sig individen med 

en allmänhet av andra, med ett samhälle (Berger & Luckmann, 2008). Det sker 

en form av integrering av de unga arbetslösa genom projektet in i samhället och 

de blir motiverade att vara en del av sysselsättningen, antingen i form av studier 

eller i arbete. I detta fall kan känslan av delaktighet, meningsfullhet och 

möjligheten till utveckling vara en del av motivationen, även möjligheten att bli 

självförsörjande är motiverande. Dessa kan fungera som drivkrafter vilka ligger 

till grund för att individen ska vilja arbeta (Keller & Wallin, 2000). Det här kan 

också ses som en form av kollektiv representation vilket Durkheim benämner 

det. Kollektiva representationer sker genom social interaktion och har syftet att 

motivera individerna i samhället att anpassa sig efter de normer och värderingar 

som samhället skapat. Dessa är ofta kopplade till materiella symboler eller 

sedvänjor och ritualer (Ritzer, 2009). I det här fallet kan lönen och möjligheten 

till att bli självförsörjande vara en materiell symbol och socialiseringen som 

leder till bland annat utveckling av individen kan ske genom olika sedvänjor och 

ritualer i verksamheten. 

 

Simmel (2013) antyder att alla medvetet måste anpassa sig till varandra för att 

kunna upprätthålla ett stratifierat system som ett samhälle. Kommunen och 

projektet har eftersträvat att anpassa sig efter deltagarna och deras 

förutsättningar nästintill lika mycket som deltagarna ser att de själva behöver 

anpassa sin profil utåt mot arbetsmarknaden. Det finns här en spänning mellan 

anpassning och ansvar, vem samt vad som ska anpassas och vem som ska ta ett 

ansvar. Detta pendlar mellan samhället och individen för att hitta en balans som 

kan upprätthålla systemet, en ömsesidig anpassning. Det deltagaren bland annat 

har som ansvar är att ta sig an det kommunen både indirekt och direkt uppmanar 

dem till genom medverkan i projektet. Det är upp till deltagarna att efter detta 

projekt navigera sig fram i samhället på ett för samhället önskvärt sätt, det vill 

säga i detta fall genom att söka sig vidare till andra arbeten eller söka sig till 

studier vilket gör att de bidrar till samhället. Detta kan ses som ett yttre tvång 

vilket Durkheim (i Ritzer, 2009) talar om men också som en hjälpande hand. Att 
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samhället formar individerna med hjälp av normer och värderingar är det för oss 

ingen tvekan om, men om individen själv har viljan att vara en del av denna 

struktur eller om individen endast har internaliserat detta som rätt sätt att agera 

på är svårt att avgöra. Mead (1976) uttrycker att medvetandets tankeprocesser är 

fokuserade på problemlösning. Samhället är fullt av problem och medvetandet 

har funktionen att försöka lösa problem och att få individen att fungera på ett 

mer effektivt sätt i samhället. Detta kan bekräftas av att deltagarna har uttryckt 

olika former av anpassning, både gällande sin position i samhället och kring 

samhällets struktur. Ovanstående pekar på att en god samhällsmedborgare är en 

individ som tar ett ansvar för att bli självförsörjande samt anpassar sig efter 

samhällets behov och struktur genom att exempelvis utbilda sig. 

 

4.2.2 Det goda samhällsprojektet 

 

Projektet är en åtgärd för att upprätthålla samhällets struktur. Projektet bidrar 

både på samhälls- och individnivå genom att projektet eftersträvar en ömsesidig 

anpassning mellan dessa två nivåer. Resultatet visar att de anställande cheferna 

överlag är positiva till projektets utformning och nöjda med samarbetet med 

projektgruppen. De upplever att projektgruppen under projektets gång har 

strävat efter att anpassa arbetet för deltagaren. Tidigare forskning visar att 

anpassning är att föredra om projektet ska få en optimal effekt (Forslund & 

Vikström, 2011). Cheferna ser framför allt att projektet kan ge deltagarna 

kunskap om arbetslivet, vilket bör göra dem mer anställningsbara och skapa 

struktur i deras vardag. Det kan liknas med det Durkheim (i Ritzer, 2009) 

beskriver som kollektivt medvetande, att individen formas in i samhällets 

värderingar gällande arbete genom att delta i projektet. Jahoda (i Furåker & 

Blomsterberg, 2009) säger att ett arbete medför en vardaglig tidsstruktur. 

Cheferna talar även om att deltagarna under projektets gång har tagit mer ansvar 

och att det kan leda till att de i framtiden bidrar till samhället genom exempelvis 

skatteintäkter. Simmel (2013) menar att en individ behöver kunna föreställa sig 

en struktur för att bli påverkad av den. Projektet uppfyller människans behov av 

struktur men det kan även ses som att projektet utövar ett tryck på denna grupp. 

Fördelar med att visstidsanställningen sträcker sig över en längre tid och är lik 

en ordinarie anställning kan ses. Det bör leda till att deltagarna får möjlighet att 

internalisera samhällets normer och värderingar.    

 

Myint (1992) presenterar vad forskaren Harvey Brenners undersökning påvisat, 

att det finns ett statistiskt samband mellan arbetslöshet och ohälsa. Det kan 

kopplas till resultatet där cheferna uttrycker att verksamheten, genom att delta i 

projektet, bidrar till att minska arbetslösheten bland unga vuxna samt att det bör 

stärka deltagarnas självförtroende. Dåligt självförtroende kan bidra till ohälsa. I 

Brenners undersökning (i Myint, 1992) kan det utläsas hur viktigt det är för de 
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unga vuxna att få möjlighet till arbete, hur det stärker dem både socialt och 

ekonomiskt, att de får en lön och genom detta skapar ett oberoende som bör 

stärka individernas självkänsla. Å andra sidan har det påvisats enligt Paulsen 

(2010) att en osäker anställning kan generera i en större psykisk ohälsa än hos en 

person som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden. Deltagarna har 

visstidsanställningar genom detta projekt och när projektet avslutas är det ovisst 

om vad anställningen leder till, därför kan det liknas med osäkra 

anställningsförhållanden. Det här gör det svårt att avgöra hur deltagarnas hälsa 

påverkas av anställningen genom projektet. För att de positiva effekterna av 

projektet inte ska gå förlorade är det enligt utvärdering av MODD-projektet 

(URL 5) viktigt att individerna som stått långt ifrån arbetsmarknaden länge får 

en sysselsättning efter projektavslut, för att det inte ska påverka deras 

självkänsla negativt genom ytterligare ett misslyckande. Detta visar att det är 

viktigt att följa upp samt ha en beredskap för deltagarna efter projektets slut. 

 

Enligt Carle och Schale (i Myint, 1992) kan ungdomsarbetslösheten beskrivas ur 

tre perspektiv: det individuella välbefinnandet, gruppsocialisering samt 

samhälleliga. Det individuella välbefinnandet har redan berörts genom 

oberoende och stärkt självkänsla, men det kan även beskrivas utifrån att arbetet 

kan skapa en struktur och meningsfullhet för deltagaren. Gruppsocialisering sker 

via sociala kontakter och nätverk i arbetet. Samhälleligt bör deltagaren känna sig 

mer delaktig samt att värdegrundade aspekter internaliseras. 

 

Cheferna påpekar hur viktigt det är att kommunikation och samarbete fungerar 

mellan verksamheterna och projektgruppen. Kravprofilen bör ha minskat risken 

för misslyckande för deltagarna, då det har varit lättare att matcha arbete med 

deltagare. Det är viktigt att konceptet är genomarbetat för att skapa meningsfulla 

sysselsättningar för deltagarna. Projektet anpassar anställningarna samt ger 

deltagarna en viktig erfarenhet i arbetslivet och beteendeförväntningar ges 

möjlighet till att internaliseras, tack vare den längre anställningen. Ytterligare en 

positiv aspekt med kravprofil utifrån, de anställande chefernas perspektiv, är att 

det finns goda möjligheter till att deltagaren kan passa in i deras verksamhet och 

yrkesposition. Simmel (2013) menar att det existerar ett visst antal antaganden 

både mellan och inom olika grupper då vi lever i ett socialt differentierat 

samhälle. Det kan finnas beteendeförväntningar beroende på vilken position 

cheferna ser att deltagaren befinner sig i, exempelvis arbetslös. Det kan också 

finnas beteendeförväntningar i form av i vilken omfattning cheferna upplever att 

individen passar in i den yrkesposition som deltagaren ska få erhålla genom 

visstidsanställningen.  

 

De anställande cheferna upplever projektet som berikande för verksamheten. De 

får en tillfällig resurs som, utifrån vår förståelse, är välbehövd i de flesta 

verksamheterna. Verksamheten får ökad förståelse för olika former av 
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funktionsnedsättningar och kulturer. Cheferna ser också att deltagarna bidrar 

med ett nytt perspektiv på verksamheten, det vill säga att i detta fall bidrar 

deltagarna direkt eller indirekt med potentiella utvecklingsmöjligheter för 

verksamheten. På det sätt som de anställande cheferna talar om deltagarna och 

hur de är en värdefull resurs för verksamheterna, ses som att projektet har stor 

betydelse för dem också, inte bara för deltagarna. För att 

arbetsmarknadsåtgärden ska få en optimal effekt tror vi att alla medverkande 

intressenter bör ha ett behov av att delta, behoven kan dock skilja beroende på 

perspektiv. Sammanfattningsvis kan vi se att definitionen av vad som är ett gott 

samhällsprojekt kan skilja sig beroende på perspektiv. 

 

4.2.3 Det goda samhället 

 

Kommunen vill i och med projektet utmärka sig som det goda samhället genom 

att de tar sitt ansvar att hjälpa de unga vuxna in i arbetslivet. Utifrån allt som 

resonerats om i resultatet går det att se att det är viktigt att ungdomarna får 

möjligheten att socialisera sig in i samhällets struktur. Arbete är en viktig del av 

strukturen som samhället är uppbyggt på. Det finns ett tydligt mönster i svaren 

från både deltagare och anställande chefer, att det ansvar vilket ligger på 

ungdomarna som är arbetslösa tas för att strukturen ska upprätthållas. En 

medvetenhet hos både deltagarna och de anställande cheferna när det gäller hur 

detta på bästa sätt kan gå till kan utläsas, vilka lösningar som är uppenbara i 

sådana här fall, bland annat hur deltagarna ska agera. 

 

Vi har reflekterat kring om det getts möjlighet till alla deltagare att få en 

visstidsanställning under ett år, effektmålens moraliska dimension blir annars 

svår att uppnå. Vidare är vi eniga med de anställande chefernas samt deltagarnas 

upplevelse kring att den längre tidsramen projektets anställning omfattar bara är 

till fördel. Här kan kortsiktiga effekter som att få arbetslösa ut i sysselsättning 

ses men även långsiktiga effekter vilka främjar deltagarnas möjlighet till arbete. 

Det finns tidigare forskning som visar att arbetsmarknadspolitiska program kan 

leda till att överutnyttjande av arbetslöshetsförsäkringar minskar (Forslund & 

Vikström, 2011). Beroende på hur deltagarnas situation ser ut efter projektets 

avslut kan detta generera i både en kortsiktig och långsiktig effekt. Den 

moraliska dimensionen bör uppfyllas genom att deltagarna får med sig både 

arbetslivserfarenhet samt möjlighet till referenser. Deltagaren bör, genom att 

delta i projektet, ges möjlighet att ta till sig de attribut samhället förväntar sig av 

dem, exempelvis att underordna sig formella och informella regler som finns på 

arbetsplatserna. Dahrendorf (1971) beskriver olika positionssegment vilka en 

individ blir knuten till genom olika sociala kontakter. Deltagaren möter olika 

positioner beroende på vilken arbetsplats den arbetar på men alla bör skapa 

relationer så som deltagare-kollega och deltagare-chef, vilket medför att de lär 
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sig vilken social roll som är knuten till dessa. I ett vidare perspektiv bör 

samhällets normer och värderingar befästas hos deltagarna genom den längre 

anställningen vilken ingår i den moraliska dimensionen. 

 

Enligt den informativa dimensionen ska projektet ligga till grund för eventuell 

rekrytering och bidra till fortsatt intresse för arbete eller studier. De flesta 

verksamheterna har behov av en extra resurs men ser projektet som en tillfällig 

lösning av behovet då de flesta ser att de ur ett ekonomiskt perspektiv inte har de 

resurser som krävs för att kunna anställa deltagaren. Dock kan det utläsas av 

deltagarnas svar att de ser en möjlighet till att få en förlängd anställning. Detta 

kan ses som en konflikt mellan deltagarnas och de anställande chefernas olika 

perspektiv på vad projektet kan leda till. De deltagare vilka intervjuades hade 

redan innan sitt deltagande i projektet ett intresse för arbete i kommunen på 

något sätt. Resultatet visar även på att intresset för kommunala arbeten inte 

påverkats negativt genom deltagandet. Vidare har projektet bidragit med högre 

motivation i sin helhet för både arbete och studier. 

 

Utifrån det engagemang som har setts hos verksamheterna och deltagarna borde 

projektet vara en effektiv åtgärd. Dock finns det aspekter i resultatet som handlar 

om ett visst antal brister i den samhälleliga strukturen. Ekonomiska resurser och 

förmågan att ta sig an fler individer kan utgöra hinder för projektets framgång. 

Enligt socialtjå nstlagen 2001:453 (Andersson & Boman, 2012) å r syftet med en 

kompetenshö jande å tgå rd att ö ka individens anstå llningsbarhet eller motivation 

till studier vilket denna å tgå rd bidrar med. Det vi kan stå lla oss frå gande till å r 
hur samhå llet ska tackla de strukturella problemen som verkar finnas fö r att det 

ska kunna utnyttja denna å tgå rd till fullo. Nu kan vi se svå righeter fö r 
deltagarna att få  en anstå llning efter avslutat projekt då  resurser verkar fattas 

och det kan å ven diskuteras vilka alternativ det finns inom studier då  vi sjå lva 

har erfarenhet av att det redan å r ett hö gt tryck på  kurser och program vilket 

fö rså mrar mö jligheten att ta sig in på  dessa. Det hå r visar också  på  att ha en 

beredskap fö r deltagarna efter avslutat projekt å r av central betydelse fö r att ge 

projektet en optimal effekt.  

 

Samtidigt som ett arbete genererar i väldigt mycket som nämnts tidigare ser vi 

en form av anpassning till samhället som sker för individerna. Denna anpassning 

kan upplevas som det Durkheim (Persson Thunqvist i Gottzén & Lögdlund, 

2014) benämner som ett socialt tvång. Tvånget kan upplevas mer påtagligt av 

utsatta samhällsgrupper, som i detta fall arbetslösa ungdomar. Anpassningen 

som sker genom projektet kan ses som ett tvång på deltagaren från samhällets 

sida. Upplevelser som exempelvis meningsfullhet och personlig utveckling kan 

vara svåra att uppnå om individerna inte väljer att vara en del arbetskraften. Vi 

ser här att det kan ske en form av sanktion om individen inte väljer att agera på 
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det sätt samhället ser som positivt. Det här bekräftas av Dahrendorf (1971) som 

menar att individer som går emot samhällets normer kan utsättas för social 

utfrysning samt socialt ogillande. Den sociala aspekten av vad ett arbete innebär, 

i det här fallet genom projektet, ger deltagarna en inblick i hur deras liv kan se ut 

istället för att vara arbetslös. De blir en del av någonting som anses vara 

normativt, de blir bekräftade som medmänniskor. Vad ett arbete erbjuder kan 

spela stor roll i hur pass benägen en individ är till denna typ av socialisering som 

det innebär. 

 

För att kunna mäta vilken nytta deltagaren samt samhället erhållit genom detta 

projekt krävs det en uppföljning som är längre fram i tiden efter avslutat projekt 

vilket Kvalitetsnätverk Västkust (URL 8, URL 9) kan styrka. I deras fall var det 

en enorm skillnad på vilken effekt åtgärder haft beroende på när uppföljning 

skett. Vi ser också att det är av vikt att konkretisera målen för ett projekt för att 

kunna mäta om de uppnåtts eller ej. I detta fall är det svårt att utläsa vad 

projektet realistiskt ska kunna generera i efter projektets avslut. Något som berör 

alla effektmål är att de i sin utformning nu inte är mätbara. Hur mäts exempelvis 

att Linköpings kommuns varumärke har stärkts? Vi ser att det är viktigt att ha en 

plan för hur målen ska mätas. Effektmålen skulle varit tydligare om de hade 

konkretiserats med exempelvis den procentmässiga andel deltagare som 

projektet förväntas hjälpa till någon form av sysselsättning efter projektets 

avslut. En aspekt som har konkretiserats är att visstidsanställningen ska vara 

under ett år. Vi kan redan nu se att denna del av effektmålet inte kommer att 

uppfyllas då några av de intervjuade har fått kortare visstidsanställningar. I 

studien kan vi se att kommunen genom att delta i projektet vill framstå som en 

institution vilken värnar om alla individer i samhället och därmed ses som det 

goda samhället. Vi kan även se att det finns andra motiv utöver detta, 

exempelvis att samhället också ska kunna dra nytta av att dessa individer får 

möjligheten till arbete och därmed kostar samhället mindre. 

 

4.3 Slutsatser 
 

 Vad är de anställande chefernas inställning till projektet?  

 

De anställande cheferna ser på projektet främst ur ett samhällsperspektiv då de 

tar upp att deltagarna får med sig kunskaper som gör dem mer anställningsbara. 

Det i sin tur gör att de bidrar till samhället istället för att vara en kostnad. 

Cheferna tar också upp att projektdeltagarna integreras in i samhället och får en 

struktur i vardagen. Resultatet visar också på ett individperspektiv hos cheferna. 

De ser att deltagarna växer i sin roll som arbetstagare och att självkänslan stärks. 

Verksamhetsmässigt ser de att projektet genererar i en tillfällig resurs som bidrar 

på arbetsplatsen. 



51 

 

 

 Vad är deltagarnas inställning till projektet och sin medverkan i projektet? 

 

Deltagarna ser främst sitt deltagande i projektet utifrån ett individperspektiv. De 

ser att projektet innebär att de får in en fot på arbetsmarknaden och att det bidrar 

till arbetslivserfarenhet. De upplever att de får relevanta verktyg som ökar deras 

möjligheter till arbete på längre sikt. Medvetenheten kring hur arbetsmarknadens 

krav och förväntningar ser ut har växt hos flera av deltagarna. Motivationen som 

helhet har ökat både när det gäller arbete och utbildning, men i vilken grad beror 

på de förutsättningar deltagarna hade vid projektets start. Visstidsanställningarna 

innebär en meningsfullhet där deltagaren får finnas i ett sammanhang och blir en 

del av yrkeslivet. 

 

 Hur kan projektets effektmål tolkas?  

 

Effektmålen har tre dimensioner, den moraliska, den informativa och 

marknadsföringsdimensionen. Dimensionerna innehåller i sin tur två olika 

perspektiv, individ- och samhällsperspektiv. Utöver dessa finns även ett 

kommunalt egenintresse. Effektmålens moraliska dimension ska bidra till att 

upprätthålla samhällets struktur samt förbättra individens förutsättning till 

självförsörjning. Den informativa dimensionen ska skapa motivation för studier 

eller arbete och då främst inom Linköpings kommun och genom det forma den 

goda samhällsmedborgaren.  Marknadsföringsdimensionen ska framhäva 

Linköping som en kommun vilken värnar om sina invånare. 

 

Studiens frågeställningar syftar till att kunna göra en jämförelse mellan de 

anställande chefernas och deltagarnas inställning med kommunens perspektiv. 

Vi ser att de har olika infallsvinklar på hur de ser på projektet men att de 

fungerar parallellt med varandra. Detta bör därför inte påverka effekterna av 

projektet. Däremot ser vi att projektet kan behöva utvecklas gällande aspekter 

som matchning samt informationsflöde för att få optimal effekt. För att kunna se 

vilken effekt projektet har gett efter avslut bör målen vara mer mätbara eller så 

bör det finnas en plan för hur de befintliga målen ska mätas samt utvärderas. Vi 

anser också att en uppföljning behöver utföras cirka ett år efter avslutat projekt 

för att kunna mäta bestående effekter. 

 

En slutsats är att det arbetsmarknadspolitiska projektet ”100-satsningen” ses 

utifrån tre perspektiv: Den goda samhällmedborgaren, Det goda 

samhällsprojektet samt Det goda samhället. Perspektivet beror på vilken 

infallsvinkel individen har gällande vad projektet genererar i. 

 



52 

 

4.4 Vidare forskning 
 

Det skulle vara intressant att göra en studie kring de långsiktiga effekterna av 

projektet. Det kan göras genom att undersöka deltagarnas liv gällande arbete 

samt studier cirka ett år efter projektets avslut. Tidigare studier (URL 8, URL 9) 

visar att en sådan uppföljning är önskvärd men sällan genomförs. Vi anser att en 

sådan uppföljning säger mer än en uppföljning direkt efter avslutat projekt då 

det blir tydligare vilka effekter som uppnåtts samt blir bestående. En annan 

intressant studie skulle vara att titta närmare på matchning och anpassning av 

sysselsättning i flera olika projekt. Denna studie och tidigare forskning 

(Forslund & Vikström, 2011) visar att vilken grad av matchning som sker bidrar 

till vilken nytta deltagaren har av att delta i projektet. Det skulle vara intressant 

att se om det finns ett mönster i individers förutsättningar och matchning för att 

eventuellt kunna utarbeta en modell som kan vara till hjälp i framtida 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Vi är tre studenter vid Linköpings universitet som läser Ledning och strategiskt 

personalarbete. Vi skriver nu vår kandidatuppsats vilken handlar om projektet ”100-

satsningen – för fler unga i arbete i Linköping”, där syftet är att undersöka Er upplevelse av 

projektet. 

Denna intervju är en del av vårt examensarbete och vi är mycket tacksamma för Ditt deltagan

de. Intervjun beräknas pågå under cirka 45-60 minuter och kommer att spelas in. Ditt deltagan

de i denna intervju är frivilligt och Du kan välja att avstå från att svara på frågor. Den informa

tion vi samlar in kommer endast att användas till denna kandidatuppsats och inspelningen av i

ntervjun raderas efter utskrift. Din medverkan är anonym och materialet behandlas konfidenti

ellt. Inga personuppgifter kommer att nämnas i uppsatsen för att Du inte ska kunna identifiera

s av någon utomstående. 

Din medverkan har stor betydelse för vår undersökning och Du är välkommen att kontakta oss

 vid eventuella frågor. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Monica Karlsson, Madeleine Larson och Ann-Sofie Persson 
 

Kontaktinformation: 

xxxxxxxx@student.liu.se  

0709-xxxxxx Madeleine Larson 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

mailto:xxxxxxxx@student.liu.se
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide Chef 

 

Bakgrundsinformation (Vi väljer att ta med detta för att få en bättre bild av varför 

intervjupersonerna svarar på ett visst sätt, att kunna sätta in svaret i ett sammanhang som 

Bryman tar upp. Vi tänker också på Fellingers hängmatta.) 

Anteckna kön på respondent, förvaltning/bolag 

Antal år på nuvarande position? 

Antal år i chefsposition? 

Erfarenheter av liknande (arbetsmarknadsåtgärder) projekt? 

Hur upplevde du projektet? 

Finns det skillnader/likheter med nuvarande projekt? 

Hur många deltagare i projektet har ni? 

 

Upplevelse av projektet (Frågeställning 1 o 3) 

Beskriv hur du uppfattar projektet? 

Varför har ni valt att medverka i projektet? 

Vad innebär det att medverka i projektet för er? 

Berätta om vad du anser är viktigt med projektet? 

 

Verksamhetsperspektiv (Frågeställning 3 jämförelse med effektmål 2 och 3) 

Upplever du att projektet har gett någon eller några effekter i din verksamhet redan nu? 

Om ja: Vilken/Vilka? 

Om nej: Fortsätt med nästa fråga. 

Vilka effekter tror du projektet kan ge din verksamhet framöver, när projektet är avslutat? 

Tror du att er medverkan i projektet kan ha en inverkan på ert anseende på arbetsmarknaden? 

Om ja: På vilket sätt? 

Om nej: Kan du utveckla. 

 

Samhällsperspektiv (frågeställning 3 jämförelse med främst effektmål 1) 
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Om vi tittar i ett större perspektiv, utanför er verksamhet, vilka effekter tror du då projektet 

kan ge?  

Individperspektiv (frågeställning 3 jämförelse med främst effektmål 2) 

Hur tror du att projektet kan påverka deltagarna? 

Deras förutsättningar på arbetsmarknaden? 

Har du fått några reaktioner om projektet från deltagarna? 

 

Avslutning 

Har du några ytterligare reflektioner kring projektet? 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide Deltagare 

 

Bakgrundsinformation (Vi väljer att ta med detta för att få en bättre bild av varför 

intervjupersonerna svarar på ett visst sätt, kunna sätta in svaret i ett sammanhang som 

Bryman ta upp. Vi tänker också på Fellingers hängmatta.) 

Anteckna kön på respondent, förvaltning/bolag 

Kolla med projektledningen om respondenternas utbildningsnivå och etnicitet. 

Berätta lite om dig själv. (Efterföljande frågor ställs beroende på svar på denna fråga) 

Ålder? 

När började du din anställning på ...? 

Har du haft tidigare anställningar? 

Hur länge har du varit arbetssökande? 

Hur kom du i kontakt med projektet 100-satsningen? 

Har du varit med i liknande åtgärder tidigare? 

 Om ja: Hur upplevde du den/dem? 

 

Upplevelse av projektet (Frågeställning 2 o 3 och ev jämförelse med effektmål 1 och 2) 

Hur upplever du att delta i projektet?  

Varför har du valt att delta i projektet? 

Hur upplevde du introduktionen på arbetsplatsen? 

(Mottagandet, stöd, handledning, mentor) 

Vad känner du att projektet kan hjälpa dig med?  

Känner du redan nu att det finns något som projektet har hjälpt dig med? 

Vad tycker du är viktigt med projektet? 

 

Framtid (Frågeställning 3 jämförelse med effektmål 1, 2 o 3) 

Skulle du kunna tänka dig att jobba för kommunen i framtiden? 

Hade du samma uppfattning innan projektet? 

Vad gör att du tycker så? 

Hur ser dina tankar ut gällande utbildning i framtiden? 
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Hur ser du på dina möjligheter att hitta ett arbete efter att du har avslutat den här anställningen 

i projektet? 

Har möjligheterna ökat tror du? 

Tror du att det här projektet kan bidra till att bryta ungdomsarbetslösheten? 

 Kan du vidareutveckla? 

Vad tror du att projektet leder till i framtiden för dig? 

Om du får fantisera fritt, hur tror du att ditt liv ser ut om 5 år? 

 

Avslutning 

Har du några ytterligare tankar om projektet? 

 


