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Förord 
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sätt underlättat, stöttat och peppat mig under arbetsprocessens gång. Jag vill naturligtvis rikta ett 
särskilt stort tack till deltagarna i Novas insatser som genom sitt deltagande i intervjuerna bidragit 
med sina upplevelser av insatsernas betydelse för in/återinträde på arbetsmarknaden. Ni är 
betydelsefulla personer. Ert deltagande har möjliggjort arbetet med denna studie. Jag vill även tacka 
alla medarbetare på Nova för engagerat och trevligt bemötande under min studietid. Tack också till 
mina studiekamrater och min handledare Marcia Håkansson Lindqvist för goda råd under arbetet 
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Abstrakt  
Vår tids föränderliga värld har skapat nya förutsättningar för deltagande i arbetslivet vilket även får 
konsekvenser för personer som önskar in/återinträde på arbetsmarknaden. Det är ett samhälleligt 
ansvar att motverka utanförskap och främja människors delaktighet i de samhälleliga gemenskaperna 
varav arbetslivet är en. Traditionella insatser och råd som finns att tillgå vid kortare tider av 
arbetslöshet upplevs inte giltiga för långtidsarbetslösa. Forskning visar att mer personcentrerade 
insatser är att föredra. Detta bidrar positivt till människors anställningsbarhet. Dock upplevs det 
finnas behov av mer kunskap kring denna typ av insatser. Denna kvalitativa studie syftar till att skapa 
en förståelse för deltagares upplevelse av arbetsförberedande insatsers betydelse för individernas 
in/återinträde på arbetsmarknaden. Studien har utgått ifrån en hermeneutisk ansats. Fem 
semistrukturerade intervjuer med personer i varierande åldrar har genomförts och analyserats. 
Resultatet visar att deltagarna upplevt ordinära insatser som otillräckligt stöd för att bryta den 
långtidsarbetslöshet som de befunnit sig i. För att framgångsrikt komma in eller tillbaka i arbetslivet 
förordar deltagarna personligt anpassade insatser där inte bara individens brist på arbete, utan 
individens hela livssituation tas i beaktande för att komma fram till vilka insatser som kommer att 
hjälpa individen. Vikten av att få möjlighet att lära känna sig själv och förstå hur och i vilka 
sammanhang man fungerar som bäst för att sedan hitta ett arbetssammanhang som matchar det, 
betonas. Mest glädjande i studien är att deltagarna tillskriver de upplevelser som de deltagit i, stor och 
positiv betydelse för sitt in/återinträde på arbetsmarknaden. Att utifrån ett helhetsperspektiv på 
människan stödja och rusta varje individ utifrån de behov just denna har ser deltagare som den 
viktigaste vägen till in/återgång i arbete.  
 
Nyckelord: anställningsbarhet, arbetsförberedande insatser, in/återinträde på arbetsmarknaden, 
långtidsarbetslösa, socialpedagogik 
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Introduktion 

Inledning  
Det finns människor som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden av olika orsaker (Madsen, 2011). 
I Sverige ses det som ett statligt och samhälleligt ansvar att ge stöd och hjälp till dessa individer så att 
ett in eller återinträde på arbetsmarknaden möjliggörs. Detta medför även, om så sker, att människor 
uppnår en högre grad av inkludering i samhällsgemenskaperna, självförsörjning och makt över sin 
egen livssituation.  
   Att stärka och främja de mänskliga rättigheterna är en viktig uppgift för Sveriges regering. De 
mänskliga rättigheterna ses som universella och utifrån dessa betraktas alla människor på samma sätt.  
Rättigheterna syftar till att möjliggöra skäliga livsvillkor för alla människor och fastställer vissa 
skyldigheter som staten har gentemot individen. I dessa rättigheter ingår alla människors rätt till 
arbete och skydd mot arbetslöshet vilket i praktiken innebär att staten har en skyldighet att ingripa 
med åtgärder i syfte att få ett slut på arbetslösheten vilket inte ovillkorligt innebär rätt till ett arbete 
(Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 2017). 
   Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att underlätta för de som söker  
jobb och de som söker personer att anställa, att finna varandra. Angående personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen instruktioner att främja stöd och rustning till dessa. 
Detta för att förbygga utslagning och öka sysselsättningen i samhället (Arbetsförmedlingen, 2017). 
    

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde men kommunerna tar stort ansvar 
genom olika insatser och stöd. Särskilt för de grupper som av olika anledningar behöver extra 
stöd för att komma i arbete.  (Sveriges kommuner och landsting, 2016) 

 
Det är alltså staten som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken i vårt land. Det kan dock konstateras att 
även kommuner tillhandahåller stöd och insatser till individer som inte är i arbete, och att detta 
speciellt gäller de som står långt från arbetsmarknaden. 
   I en norrländsk kommun finns en kommunal verksamhet (vidare kallad Nova) som kan ses som ett 
exempel på tidigare nämnda kommunala ansvarstagande. Denna verksamhet som består av olika 
delverksamheter, har till uppgift att ansvara för arbetsmarknadsfrågor inom kommunen, hjälpa till 
med vägledning samt möjliggöra och bidra till att människor som behöver stöd för att komma in och 
vidare i samhälls och arbetslivet kan finna nya färdvägar för detta. Under hösten 2016 kom jag i 
kontakt med denna verksamhet då jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där. 
Novas uppdrag är att utifrån politiska beslut verka för att personer som har mångfasetterade och 
fördjupade behov av stöd och därmed svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, ska få stöd och rustas 
med verktyg att närma sig densamma via arbetsförberedande insatser. Med andra ord genom 
samhälleliga interventioner rustas så långt det är möjligt i syfte att möjliggöra individens deltagande i  
arbetslivet.  
   Denna studie riktar in sig på deltagare som deltagit i arbetsförberedande insatser i Novas regi och 
deras upplevelser av dessa insatsers betydelse för individernas in/återinträde på arbetsmarknaden. 
Intresset för studien väcktes då jag under VFU genomförde en fördjupningsuppgift i form av en 
mindre studie där jag utifrån personlig kommunikation med anställda i denna kommunala 
arbetsmarknadspolitiska verksamhet sökte fördjupad kunskap om anställdas uppfattningar om hur 
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man vet att deltagare som deltagit i arbetsförberedande insatser är redo att matchas ut till arbete. 
Utifrån den kunskap som då växte fram hos skribenten väcktes en nyfikenhet att bygga vidare på det 
som framkommit ur detta och undersöka hur insatsernas upplevs utifrån deltagarnas perspektiv. Det 
vill säga få förståelse för vad deltagare i dessa insatser upplever som betydelsefullt för deras 
in/återinträde på arbetsmarknaden.   

Problemområde och problemställning 

Samhällets modernisering har bidragit till ökad polarisering mellan dem som har en tendens att 
marginaliseras och de som befinner sig inom samhällets gemenskaper (Madsen, 2011). Människor som 
under lång tid upplever arbetslöshet och dras med svårlösta matchningsproblem mot arbetslivet 
menar Nilsson (2005) ofta har en komplex problembild där många av svårigheterna att få anställning 
kommer sig av förändrade strukturer på arbetsmarknaden.   
   För individer såväl som för samhället medför arbetslöshet och utanförskap i arbetslivet många 
negativa konsekvenser (Seing, 2016; Koen, Klehe & Van Vianen, 2013). För individer kan det innebära 
försämring av dennes yrkeskompetenser (Koen et al. 2013) men även utebliven inkomst och 
försämring av det psykiska välbefinnandet för både individen och dennes familj (Koen et al. 2013; 
Bhat, 2010). Att inte vara en del av arbetsmarknaden kan alltså medföra utanförskap och svårigheter 
med självförsörjningen med andra ord, svårigheter med det som de mänskliga rättigheterna menar är 
skäliga livsvillkor. Ur samhällets perspektiv tar detta sig uttryck i ekonomiska kostnader i form av 
ekonomiskt stöd till medborgare utifrån sociala trygghetssystem samt att skatteintäkter från 
förvärvsarbete minskar (Koen et al. 2013; Seing, 2016). Arbetslöshet ger således ringar på vattnet på 
många nivåer i samhället.   
   I nutidens politiska diskussioner lyfts och används ofta begreppet anställningsbarhet som ett sätt att 
legitimera åtgärder och förändringar inom tillexempel arbetsmarknads och utbildningspolitiken. 
Dessa kan bestå av interventioner där påverkansprocesser vill åstadkommas i syfte att minska risken 
och mängden av långtidsarbetslöshet samt öka graden av anställningsbarhet hos deltagarna (Fejes & 
Sparrhoff, 2016; Koen et al. 2013). Vilket Koen et al. (2013) och Fugate, Kinicki och Ashforth (2004) 
menar omfattar deltagarnas attityder, kunskaper och kompetenser. Dessa faktorer kan tillsammans 
skapa förmågan att finna och behålla ett arbete vilket kan leda till möjligheten att uppnå deltagande 
på arbetsmarknaden.     
   Senaste årtiondena har en tyngdförskjutning skett från medborgares rätt till ekonomisk trygghet i 
händelse av arbetslöshet med riktning mot ökat fokus på att individens ska utföra någon slags 
motprestation för att få tillgång till sociala rättigheter. Detta individuella ansvar går ofta via 
deltagande i aktiveringsstrategier där människor som står utanför arbetsmarknaden förväntas vara 
aktiva i arbetsmarknadspolitiska program i syfte att främja deras anställningsbarhet vilket förväntas 
leda till deltagande i arbetslivets lönearbete (Seing, 2016; Madsen, 2011).  På det sätt som denna 
socialpolitik förs läggs både ett ansvar på samhället att tillhandahålla stöd och rustning som möter 
individens behov så att individen får den hjälp denna behöver för att hjälpa sig själv till en bättre 
livssituation samtidigt som det läggs ett ansvar på individen att vara aktiv i dessa insatser (Seing, 
2016). Detta kan sägas höra samman med individernas anpassnings och förändringsförmåga gällande 
arbetsliv och arbetsuppgifter vilket i sin tur kan kopplas ihop med begreppet anställningsbarhet. 
   Den typ av råd, stöd och rekommendationer som är mer traditionella samt vanligt förekommande 
att ge till arbetslösa som söker arbete är tillexempel att informera om olika yrken, arbeten och kurser 
som finns (Arenas, Hitos, Perchiazzi & Ugolini, 2010). Det kan även röra sig om hjälp med att skriva 
cv och personligt brev, uppmuntra den arbetslöse att nätverka och kontakta potentiella arbetsgivare.   
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Koen et al. (2013) belyser i sin studie att många av de råd och rekommendationer som vanligtvis kan 
vara till hjälp för människor som söker arbete inte nödvändigtvis är relevanta för långtidsarbetslösa. 
Varför det kan behövas andra typer av stödinsatser och coachning för dessa individer. Även Arenas et 
al. (2010) är inne på detta när de lyfter fram att traditionell coachning och matchning mot arbete inte 
upplevs som tillräckligt för de behov av stöd som missgynnade grupper på arbetsmarknaden har.                 
Koen et al. (2013) kommer i sin studie fram till att anställningsbarhet kan överbrygga hinder som står 
mellan individer och anställningar. De menar att anställningsbarhet främjar individers sökande efter 
arbete samt långtidsarbetslösas chans till återinträde på arbetsmarknaden. Författaren anser dock att 
det finns behov av mer kunskap kring vilka insatser som behövs för att underlätta och bättre 
tillmötesgå långtidsarbetslösas behov av stöd och rustning för att öka anställningsbarheten. Utifrån 
sin studie lyfter författarna fram att de insatser som de tänker bör erbjudas långtidsarbetslösa för att 
hjälpa dem in på arbetsmarknaden, bör bestå av mer personcentrerade insatser. Kring detta menar 
författarna dock att det behövs mer och ny forskning. Med detta i beaktande är det intressant att via 
intervjuer ta del av hur deltagare på Nova upplever de arbetsförberedande insatser de deltagit i, samt 
vad i dessa insatser de upplever som betydelsefulla för sitt in/återinträde på arbetsmarknaden. Detta 
leder oss även in på pedagogikens område. 

Pedagogik och arbetsliv i relation till studien.   

Pedagogik är ett ämne och kunskapsområde som växer och formas genom att nya kunskapstillskott 
tillkommer utifrån ett samspel och växelverkan mellan samhällets praktiska kunskaper i pedagogisk 
verksamhet och vetenskapliga kunskaper via forskningsresultat. Med andra ord kan 
kunskapstillskotten bidra till förändringar i utformandet av pedagogiska verksamheter. (Lundahl, 
2006/2007; Sellbjer, 2006/2007). 
   Den vetenskapliga identiteten handlar om att: ”förstå och förklara historiska och samtida 
påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext” 
(Mittuniversitetet, 2017). Sellbjer (2006/2007) ansluter till ovan definition och uttrycker att pedagogiska 
processers syfte kan anses vara att realisera individuella och samhälleliga mål. Även psykologiska och 
sociologiska aspekter är väsentliga delar av ämnet, vilket belyser ämnet pedagogiks 
tvärvetenskaplighet (Sellbjer, 2006/2007; Nilsson, 2005). 
   Nilsson (2005) beskriver i sin avhandling att den pedagogiska disciplinen intresserar sig för olika 
påverkans och förändringsprocesser, vilka förekommer överallt i vårt samhälle där människor 
införlivas i olika sociala sammanhang. Vidare lyfts att arbetslivet är en kontext där pedagogiska 
processer har en naturlig ställning genom vuxnas lärande och påverkansprocesser.    
   Delaktighet i arbetslivet kan alltså sägas möjliggöras utifrån ökad grad av anställningsbarhet vilket 
kan uppnås genom att olika påverkans och förändringsprocesser via insatser möter 
långtidsarbetslösas behov av stöd och rustning. (Koen et al. 2013). Detta kan utifrån ovan 
tydliggörande av pedagogik sägas handla om pedagogiska processer.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att med hjälp av intervjuer undersöka deltagares upplevelser av 
arbetsförberedande insatsers betydelse för deras in/återinträde på arbetsmarknaden.  

Forskningsfrågor 

Vilken betydelse och kvalitéer beskriver deltagarna att de arbetsförberedande insatserna haft för deras 
in/återinträde på arbetsmarknaden? 
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Hur kan deltagarnas utsagor förstås i relation till anställningsbarhet, karriäridentitet, 
anpassningsförmåga, empowerment.  

Disposition 

Vad gäller studiens disposition inleds denna med ett förord, följt av abstrakt och därefter en 
introduktion av studiens innehåll med avsikt att ge läsaren en översikt av densamma. Därefter 
presenteras en beskrivning av studiens problemområde innehållande viss relevant forskning och 
litteratur samt studiens problemställning. Detta följs av ett resonemang om pedagogik och arbetsliv i 
relation till studien. Därefter framställs syftet med studien samt forskningsfrågor. Studiens disposition 
redogörs för, varefter definitioner av centrala begrepp beskrivs. Därefter följer bakgrunden där 
relevanta delar av tidigare forskning inom ämnet behandlas i relation till studiens omfång. Vidare 
läggs metoddelen fram, här återfinns studiens ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, 
analysmetod, etiskt ställningstagande, reliabilitet och validitet samt metoddiskussion. Studiens 
resultat redovisas och följs av diskussionen där studiens resultat analyseras och diskuteras utifrån 
syftet med studien samt litteratur och forskning som tagits upp i bakgrunden. Därefter följer 
slutsatser. Den avslutande delen presenterar förslag till framtida forskning.   

Definitioner  
Empowerment- En individs känsla av makt över sin egen situation (Haake & Löfgren-Martinsson, 
2016).                                                    
Karriäridentiet- En individs egen definition av vem hen är/vill vara i arbetssammanhang (Fugate et 
al. 2004). 
Selfefficacy- En individs tro på sin egen förmåga i ett visst sammanhang/uppgift (Fugate et al. 2004). 

Bakgrund 

Socialpedagogik i arbetslivet  

Vår tids socialpedagogik tar sitt avstamp utifrån politiska beslut där vikt läggs vid att integrera alla 
människor in i samhällets gemenskaper (Cederlund, 2013). Många av våra socialförsäkringar finns för 
att hindra utanförskap. 
   Cederlund och Berglund (2015) ger en definition av socialpedagogik enligt följande: ”kunskap om 
socialisation, kvalifikation och utveckling med inriktning mot psykosocialt utsatta individer och 
grupper samt kunskap om villkoren för dessa processer. ” (s. 35) 
   Socialpedagogik kan alltså sägas arbeta på gränsen mellan avvikelse och normalitet och handlar om 
förändringar i samhället som förknippas med delaktighet och social tillhörighet. Det 
socialpedagogiska förhållningssättet lägger stor vikt vid att möjliggöra för alla människor, oavsett 
livsstil, särskilda behov och funktionsvarianser att ta del av gemenskaper och integrera dem in i dessa, 
i syfte att försöka motverka att människor marginaliseras och hamnar i utanförskap (Cederlund, 2013; 
Madsen, 2011). Molin, Gustavsson och Hermansson (2010) betonar att de ser utanförskap, avvikelse 
och underordning som socialt konstruerade.  
   Molin et al. (2010) och Cederlund och Berglund (2015) uttrycker sig om sociala pedagogikens 
uppgift och menar att det är en pedagogik som inte söker fel hos individen utan på ett professionellt 
sätt utgår från individers förutsättningar och verkligheter. Det handlar om att lyfta, se och bekräfta 
just den individens kompetenser och motivation, att på ett aktivt och stöttande sätt erbjuda hjälp att 
hantera samt förstå de svårigheter och möjligheter som denna står inför. Utifrån ett socialpedagogiskt 
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perspektiv bär samhället ansvar för alla människor och bör i samspel och dialog med utsatta grupper 
hitta vägar, verktyg och modeller för att inkludera marginaliserade människor (Madsen, 2011). 
   Cederlund (2013) är inne på samma linje och menar att utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv kan 
det pedagogiska stå för att ”hjälpa den enskilde att finna sin egen väg” (s. 300).  Med andra ord så kan 
det innebära att stötta individen så att denna kan bygga upp en tillräckligt accepterad och fungerande 
tillvaro både utifrån sig själv och omgivningen då detta kan underlätta tillträde till gemenskaper i 
samhället. För att underlätta att denna process blir det att vikt att försöka komma underfund med 
vilket stöd, kunskap och kompetens som individen behöver. Socialpedagogikens fokus kan sägas 
handla om socialförändring, inkludering och mobilisering där just närheten till handlande ses som en 
viktig pedagogisk aspekt som hela tiden betonas (Cederlund & Berglund, 2015; Madsen, 2011). Detta 
kan förstås som att den enskilda människans möjligheter till lärprocesser och möjligheter till 
utveckling har en central plats i socialpedagogiken.  
   Socialpedagogikens lärprocesser har en inriktning mot skeenden som formar sociala gemenskaper, 
det är också dessa som för oss in i samhällelig delaktighet eller utanförskap.  Det socialpedagogiska 
arbetet sker ofta i vardagssituationer där människor finns tillsammans, vilket ger möjligheter att 
upptäcka och lyfta fram människors upplevelser och föreställningar. I sociala möten och samspel 
tillägnar sig individer redskap och lär sig agera i nya situationer. Vidare konstrueras genom detta 
både vår identitet som social samhällsdeltagare såväl som vår personliga identitet (Cederlund & 
Berglund, 2015; Larsson, 2014). Detta kan sägas beskriva den sociokulturella teorin där inlärning, 
utveckling och samhällsblivande hör samman samt att detta sker genom social interaktion där det 
viktigaste redskapet anses vara språket. Johansson (2015) menar att teorin har en helhetssyn på 
människan där det kognitiva och emotionella får lika stort utrymme och där den sociala utvecklingen 
står i centrum.   
   Att vara inkluderad i samhällsgemenskapen kan innebära och betyda olika saker för olika individer. 
Men för många handlar det om att ha en självförsörjning, ett arbete att gå till (Madsen, 2011).  Madsen 
(2011) uttrycker sig om arbetsmarknadspolitikens föreställning om den rymliga arbetsmarknaden, där 
förhoppningar ligger på att arbetsplatserna ska ge utrymme till personer som inte vid alla tidpunkter 
och avseenden kan leva upp till de förväntningar på prestation och normalitet som råder. Den rymliga 
arbetsmarknaden bör inte endast finnas för de som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, utan 
bör även existera för samhällets skull då det ökar solidaritet och sammanhang i samhället. Vidare 
uttrycks att det som hindrar allas deltagande i arbetslivet är de prestationskrav och arbetsvillkor som 
ses som normala (Madsen, 2011).   
   Madsen (2011) beskriver avgörande faktorer för framgång i den socialpedagogiska insatsen utifrån 
ungdomars deltagande i arbetspraktik. Det som belyses är ungdomarnas utveckling av yrkes, sociala 
och personliga kompetenser i verksamhet med handledare. Det som speciellt lyfts fram är det 
kontinuerliga givandet av erkännande och motivation som kommit till följd av de personliga 
relationer och stöd som de fått. Även Angelöw (2010) lyfter fram betydelsen av utvecklandet av 
kompetenser och menar att människors förändringskompetens kan stärkas av tillägnandet av 
användbara strategier att bruka i olika situationer. Som exempel nämns strategier för att stärka sin 
självkänsla, självbild, för att leva hälsosamt och bygga sociala nätverk. Mc Ardle, Waters, Briscoe och 
Hall (2007) uttalar sig om att sociala nätverk bidrar till socialt stöd och kan mildra nedbrytande 
effekter av arbetslöshet, såsom stress samt hjälpa till i individernas formande av sin självbild och 
uppfattningar om sig själva, självkänsla. Att möjliggöra känslor av värde och synliggörande hos de 
arbetslösa individerna är betydelsefull hjälp genom en svår fas (Bhat, 2010). 
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   Vidare beskrivs att människors relation till arbete, ofta upplevs av dem själva som en central och 
grundläggande livsuppgift, av förklarliga skäl blir det då ofta så att problem med arbetslivet 
resulterar i att människor tappar modet och livsgnistan. Att ta itu med arbetslöshet och bistå de 
arbetslösa med hjälp och stöd i deras situation är en nödvändighet utifrån ett socialt rättvise 
perspektiv det omvända är ohållbart för ett demokratiskt samhälle (Bhat, 2010). 

Förutsättningar för individers anställningsbarhet  

Seing (2016) uttrycker att anställningsbarhet har kommit att bli ett centralt begrepp inom 
arbetsmarknadspolitiken. Begreppet grundar sig i antaganden och normer om hur individer bör vara 
för att vara anställningsbara. Anställningsbarhet handlar om ”individers förmåga att få och behålla en 
anställning” (Seing, 2016, s.179). Fejes och Sparrhoff (2016) uttrycker att anställningsbarhet handlar 
om att: ”människor har den kompetens som behövs för att ha en försörjning” (s. 20). I ett citat från 
Seing (2016) beskrivs att: ”anställningsbarhet kräver omställningsförmåga genom att individen är 
anpassningsbar till förändringar i omgivningen för att göra övergångar i arbetslivet ” (s. 179). 
   Seing (2016) menar att det skett en normalitetsförskjutning i arbetslivet, där olika sociala förmågor 
och egenskaper har kommit att öka i betydelse förutom de mer traditionella kraven på formell 
kompetens samt psykisk och fysisk kapacitet. Fugate et al. (2004) uttrycker sig kring 
anställningsbarhet som en psykosocial konstruktion som består av en slags arbetsspecifik, aktiv och 
framåtriktande anpassningsförmåga där tre dimensioner framträder i kombination och samverkan 
med varandra. Nämligen, karriäridentitet, personlig anpassning samt social och human kapital. Där 
var och en av dessa dimensioner har ett värde i sig men i och med den synergistiska kombinationen så 
uppstår ett värde som är mer än summan av delarna. Författarna menar alltså att en individs 
anställningsbarhet är möjlig att inordna i personcentrerade konstruktioner vilka är väldigt 
användbara för att effektivt kunna hantera och anpassa sig som individ till samtidens flöde av yrkes 
och arbetsmässiga förändringar på arbetsmarknaden. Med denna personcentrerade beskrivning av, 
Fugate et al. (2004) kan anställningsbarhet också ses som frikopplad från anställning (Fugate et al. 
2004; Koen et al. 2013) vilket medför att människor kan vara anställningsbara utan att för den skull 
befinna sig i anställning/arbetslivet. Detta sätt att se på anställningsbarhet möjliggör perspektivet att 
individen delvis själv kan ha en roll i att bestämma sin egen anställningsbarhet.  
   Fugate et al. (2004) menar vidare att en individs anställningsbarhet underlättar dennes 
arbetsrelaterade övergångar inom och mellan organisationer, samt vid arbetslöshet. Vidare lyfts fram 
att anställningsbarhet kan ses som speciellt tillämpbart i sammanhang av arbetslöshet då författarna 
menar att individer som upplever sig anställningsbara har mindre benägenhet att må psykiskt dåligt 
under tider av arbetslöshet och har större tendens att få hög kvalité i sin anställning. Detta stämmer 
väl med Mc Ardle et al. (2007) som utvecklar resonemanget med att uttrycka att positiv självkänsla 
och psykisk hälsa gynnar in/återinträde på arbetsmarknaden. Vidare beskrivs att individer som har 
god självkänsla är mer måna om att den arbetssituation de går in i är kongruent med deras behov och 
förväntningar på arbetssituation. Vilket kan förstås som att det finns en relation mellan självkänsla 
och kvalité på in/återinträde på arbetsmarknaden.   
   Utifrån sin studie beskriver Koen et al. (2013) att långtidsarbetslösa ofta brottas med olika hinder 
som står mellan dem och in/återinträde på arbetsmarknaden men att anställningsbarheten kan 
överbrygga dessa hinder. Enligt författarna bör det därför eftersträvas att bedöma och främja 
människors anställningsbarhet först innan ett stödjande i i sökandet efter att finna en anställning görs. 
Vidare lyfts att långtidsarbetslösas hinder för deltagande i arbetslivet ofta är mera komplexa än de 
kan vara för ”vanliga” arbetslösa som söker arbete. Bhat (2010) och Koen et al. (2013) är inne på 
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samma linje och menar att vanlig rådgivning till arbetslösa har en benägenhet att inte ta hänsyn till 
individers erfarenheter av socialt förtryck som exempelvis ålder, kön, funktionsvariationer, 
psykologiska hinder, invandrarstatus, bristande arbetslivserfarenhet och resurser och stigma utifrån 
sin situation som arbetslös. Även själva deltagandet i samhällslivet kan för många av dessa individer 
vara svåra utmaningar.  
   Koen et al. (2013) uttrycker att det faktum att långtidsarbetslösa har svårt att få fotfäste på 
arbetsmarknaden inte alltid beror på att de inte är anställningsbara utan att det snarare kan vara så att 
ovan nämnda hinder överskuggar individens kunskaper och färdigheter när denne försöker få 
tillträde till arbetslivet. Koen et al. (2013) menar dock att anställningsbarhet har en betydande roll för 
processen mot inträde på arbetsmarknaden och då främst de förmågerelaterade dimensionerna av 
begreppet, varför de uttrycker att fler personcentrerade interventioner behövs. Fejes och Sparhoff 
(2016) ansluter till synsättet om att det handlar om förmågor att kunna agera i olika situationer och 
lyfter i detta sammanhang fram empowerment och förmåga till livslångt lärande som betydelsefulla 
faktorer.  
   Bhat, (2010) beskriver i sin artikel en intervention för långtidsarbetslösa som sker i gruppterapi form, 
där empowerment, self-efficacy, personlig och kritisk medvetenhet är centrala begrepp. 
Gruppsessioner kombineras med individuell rådgivning där vikt läggs vid att ”göra” hellre än att 
vara passiv eller att endast lyssna, vilket kan handla om att delta i aktiviteter som främjar återgång i 
arbete. Enligt författaren gör detta denna grupp annorlunda än traditionella rådgivningsgrupper för 
arbetslösa. Insatserna syftar som tidigare nämnts till att bygga självkänsla och self-efficacy. Gruppens 
deltagare förväntas engagera sig interpersonellt såväl som intrapersonellt och därigenom förbättra sin 
egen personliga förståelse, självmedvetenhet och karriär själv förståelse tillika dessas externa och 
interna hinder, styrkor och begränsningar. Interventionens mål enligt författaren är att ge deltagare en 
säker miljö att förstå, bearbeta, utforska, lära och öva i syfte att få ökad känsla av empowerment, self-
efficacy, och hopp. Vidare uttrycks betydelsen av att de som leder insatserna för de arbetslösa skapar 
en gruppatmosfär och relation till gruppmedlemmarna som präglas av värme, inkludering, 
hjälpsamhet och hopp. Betydelsen av att upplysa deltagarna i interventionen om att de kommer att få 
fortsatt stöd utifrån sina behov även när de specifika interventionerna upphör, lyfts fram. Forskning 
visar att ovan beskrivna interventioner visat positiva resultat för individers in/återinträde på 
arbetsmarknaden (Bhat, 2010). Därmed kan sägas att dessa gynnar anställningsbarheten.  

Karriäridentitet ger guidning till framtida arbetsliv  

Fugate et al. (2004) beskriver karriär identitet som en persons egen definition av vem denne är eller 
vill vara i arbetssammanhang. Vidare beskrivs att detta fungerar som ett slags kognitivt och 
känslomässigt instrument som ger individen motivation och riktning åt den anpassning som 
individen behöver företa för att skapa de möjligheter i arbetslivet som denna eftersträvar.  
   Angelöw (2010) uttrycker att genom stödjande och stärkande samtal kan ett synliggörande av vad 
individen önskar uppnå i förändringsprocessen åstadkommas. Detta kan tillexempel handla om att ta 
itu med nödvändigt lärande (Fugate et al. 2004). En individs karriäridentitet kan alltså sägas 
representera dennes nutida och tidigare arbetserfarenheter samt hur personen definierar sig i 
arbetskontexten. Detta kan således inbegripa tidsperspektiv, mål, rädslor, förhoppningar, 
personlighetsdrag samt även alltså tankar om framtida arbetslivsidentitet vilket hjälper individen att 
identifiera och realisera sin yrkesbana. Då karriäridentiteter medvetandegör riktningen framåt blir 
detta följaktligen en motiverande del till att uppnå anställningsbarhet.  
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Då nutidens arbetsmarknad är global, gränslös och ständigt föränderlig menar författarna att detta 
medför en stor mångfald av olika sätt att arbeta på och med. Med andra ord finns det färre givna sätt 
för hur karriärstrukturer bör ta sig uttryck. Att definiera sin karriäridentitet oberoende av arbete eller 
organisation kan skydda individen från negativa effekter av arbetslöshet. Under tider i livet där en 
människa upplever arbetslöshet kan kapaciteten att använda sig av sin karriäridentitet bidra till 
guidning när det kommer till att identifiera möjliga arbetstillfällen (Mc Ardle et al. 2007).  

Anpassningsförmågans betydelse för deltagande i arbetslivet 

Karriäridentitet kan alltså sägas handla om hur en person definierar vem denna är eller vill vara i 
arbetssammanhang. Man kan säga att anpassningsförmågan på ett sätt blir svaret på hur detta ska 
kunna förverkligas (Mc Ardle et al. 2007).  
   Anpassningsförmåga relaterar till förmågan och viljan hos en individ att förändra sina tankar, 
känslor och beteenden så att de möter de yttre krav som existerar. Annorlunda uttryckt, en önskan 
och beredskap att utforska omvärlden och sig själv. Denna förmåga att anpassa sig kan leda till att 
personen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden samt är relativt avgörande för ett lyckosamt 
deltagande i samtidens arbetsliv (Mc Ardle et al., 2007).   
   Angelöw (2010) menar att en förutsättning för att en individ ska komma igång och komma framåt i 
sin förändringsprocess är att individen känner sig trygg, därmed blir det viktigt att minska de faktorer 
som kan upplevas som otrygga. Detta kan ske genom att rusta individer med strategier att använda 
vid förändringar.  
   I det nutida samhälle som vi lever i utvecklas och förändras det mesta ständigt och i snabb takt 
vilket medför att vi människor ständigt möter nya situationer, utmaningar och val som vi behöver 
förhålla oss till. Detta komplexa flöde kräver en elasticitet hos oss människor och ställer höga och 
förändrade krav på människors kompetenser att läsa av, tyda, bedöma och anpassa sig till olika 
sammanhangs, inte alltid så tydliga, koder för att framgångsrikt manövrera i dagens arbetsmiljöer. 
Det här kan sägas ha att göra med individers förmåga att identifiera och utveckla kunskaper om vad 
som förväntas av dem i olika sammanhang, veta hur och när man ska bete sig på ett visst sätt i en viss 
kontext och tillämpa detta för att få möjlighet att ingå i olika gemenskaper och tillhörigheter. 
Annorlunda uttryckt är det en fördel om vi har förmåga att utveckla ett själv som approprierar 
föränderlighet, så att vi utvecklas till att kunna möta många möjligheter i vår tillvaro, inte minst i 
arbetslivet (Cederlund, 2013; Fugate et al. 2004). Det vill säga i vårt moderna arbetsliv blir dessa 
förmågor viktiga att behärska för att få och behålla ett arbete. Eftertraktade färdigheter hos arbetskraft 
anses vara individers förmåga och vilja att hantera såväl förändringar i sammanhang som 
förändringar inom dem själva, med andra ord förmågan och viljan att vara anpassningsbara, flexibla, 
ansvarsfulla och intresserade av kontinuerligt lärande (Fejes & Sparrhoff, 2016; Fugate et al. 2004). Det 
är faktorer som dessa som utifrån arbetsmarknadens perspektiv i hög grad indikerar att människor 
anses anställningsbara. 
   Öppenhet och optimism lyfts fram som en grundläggande förmågor för anpassning och möjlighet 
att upptäcka och förverkliga arbetsmöjligheter. Då arbetslivet är i ständig förändring är även lärandet 
en central del av anpassningen för att individen ska kunna möta upp arbetssituationer samt vilka 
erfarenheter och färdigheter som krävs. Vidare belyses att anpassningsbara individer ofta upplever 
sig bekväma i nya situationer och organisationer. En ytterligare förmåga, self-efficacy lyfts fram 
(Fugate et al. 2004; Bhat, 2010).   
   Self-efficacy kan beskrivas som en individs uppfattning och tilltro om samt till, sin egen förmåga och 
beteende att utföra saker i en mängd specifika situationer. Samt individers bedömningar om sin 
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förmåga att hantera händelser och lyckas med livets utmaningar. Behärskandet av en uppgift visar sig 
öka self-efficacy vilket i sin tur leder individen vidare i sin egen tilltro till att även klara nästa uppgift. 
Self-efficacy beskrivs bidra till en persons beteende på positiva sätt genom att påverka individers 
beslutsamhet i situationer då de känner sig osäkra, främja arbetssökarbeteende, anpassningsförmåga 
och högre nivå av deltagande i arbetslivet. Self-efficacy kan därmed sägas underlätta anpassning och 
in/återinträde på arbetsmarknaden (Fugate et al. 2004; Bhat, 2010). 

Empowerment bidrar till ökad kontroll över (arbets) livet  

Haake och Löfgren-Martinsson (2016) uttrycker sig om empowerment i sammanhanget 
anställningsbarhet. De menar att det går att härleda till en individs motivation, förväntningar, tilltro 
och förståelse till den egna handlingsförmågan. Att en del människor klarar förändringar och olika 
påfrestande livssituationer bättre än andra kan sägas bero på en människas tillit och tankemönster, till 
och om sig själv, samt även den kapacitet som denne tror sig om att ha, att klara av olika förändringar 
i livet (Angelöw, 2010). Annorlunda uttryckt, en människas tro på sin egen förmåga ökar 
förändringsmotivationen och ökar självkänslan.  
   Haake och Löfgren-Martinsson (2016) menar att det uppstår en känsla av makt och kontroll hos den 
egna personen när denna upplever att den kan handskas med andra människor, situationer och 
händelser. De kopplar även empowerment till känsla av meningsfullhet, vilja, syfte med handlingar 
och möjlighet att ta kontroll över sin arbetssituation. 
   Vesterberg (2016) uttrycker sig om arbetet med empowerment i samband med ett projekt för 
arbetslösa. Här lyfts betydelsen av att utgå från den enskilda individens förutsättningar i syfte att 
hjälpa denne att hitta sin egen väg och mål till försörjning. 
   Arenas et al. (2010) menar att mentorskap kan ses som en fungerande strategi för att hjälpa och 
förbättra de arbetsmässiga möjligheterna för speciellt missgynnade grupper i samhället som 
tillexempel arbetslösa, unga människor och invandrare. Författarna menar att mentorskap ger dessa 
människor tillgång till värdefulla resurser och bidrar till att möjliggöra individens utvecklande av sina 
förmågor, färdigheter och sitt självförtroende så att denne kan använda sin egen kraft och leva i sin 
fulla kapacitet. Författarna menar alltså att möjligheten att få handledning och coachning leder till 
personlig växt. Vilket kan förstås som empowerment. Även Bhat (2010) menar att de interventioner 
som tillhandahålls för arbetslösa bör syfta till att ge individerna stöd och hjälp att bli medvetna om sin 
egen inneboende kraft så att de kan utveckla sin kompetens och kapacitet vilket bidrar till 
möjliggörandet av kontroll över sitt eget liv.   
   Sammanfattningsvis kan sägas att socialpedagogiken har en betydande roll i vårt samhälle när det 
kommer till att, utifrån politiska beslut, möjliggöra människors delaktighet och känsla av tillhörighet i 
samhällets olika gemenskaper genom påverkans och lärprocesser. Arbetslivet är en av dessa 
gemenskaper. Möjligheten att delta i arbetslivet samt uppnå självförsörjning är för många av central 
betydelse, inte minst för att känna sig inkluderad i samhällslivet. Att inte uppleva inkludering i 
arbetssammanhang kan leda till känslor av utanförskap, exkludering och känslor av meningslöshet.                                      
Människor som under lång tid dras med utmaningar med att få fotfäste på arbetsmarknaden, har ofta 
en komplex problembild där en del av svårigheterna kommer sig av förändrade strukturer på 
arbetsmarknaden samt förändrade krav på arbetslivets deltagare. Sociala förmågor, egenskaper 
liksom människors förmåga till föränderlighet och anpassningsbarhet har kommit att öka i betydelse. 
Detta har lett till en ökad polarisering mellan dem som exkluderas och de som befinner sig inom 
arbetslivet.   
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   Anställningsbarhet har kommit att bli ett centralt begrepp inom arbetsmarknadspolitiken. Forskning 
och litteratur lyfter fram att anpassningsförmåga, karriäridentitet och empowerment är relevanta 
begrepp när man talar om anställningsbarhet. Anställningsbarhet kan överbrygga hinder för 
anställning och underlätta människors övergångar mellan arbeten. Utifrån ovanstående har det från 
politiskt håll setts som betydelsefullt att sätta in insatser för att hjälpa långtidsarbetslösa att uppnå 
anställningsbarhet.  
   Behov uttrycks av att undersöka vilka insatser som underlättar och tillmötesgår långtidsarbetslösas 
behov av rustning och stöd för att öka deras anställningsbarhet. Detta ligger i linje med denna studies 
syfte som är att undersöka deltagares upplevelser av arbetsförberedande insatsers betydelse för deras 
in/återinträde på arbetsmarknaden.  
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Metod 
I följande presenteras ansats, förförståelse, urval, datainsamlingsmetod, instrument, analysmetod, 
etiskt ställningstagande, reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

Ansats 
Kvalitativa undersökningar försöker komma åt upplevelser vilket möjliggörs genom att sätta sig in i 
människors situation. Den kunskap jag söker ligger i linje med den kvalitativa traditionen då det är 
människors upplevelser genom ord jag söker och inte siffror vilket hör ihop med den kvantitativa 
traditionen. 
   Hartman (2011) uttrycker att den kvalitativa metoden grundar sig i hermeneutiken. Utifrån en 
hermeneutisk syn så ramas ett visst fenomen in, av ett visst sammanhang och förstås och tolkas 
därmed utifrån detta.  
   Då studiens syfte och forskningsfrågor syftar till att beskriva deltagares upplevelser av 
arbetsförberedande insatser bedömdes den kvalitativa metoden som fördelaktig att använda då denna 
metod kännetecknas av att söka en djupare kunskap och förståelse för människors upplevelser av sig 
själva och den värld de lever i (Hartman, 2011). I denna studie används en kvalitativ ansats. Studien är 
inspirerad av hermeneutiken.  

Förförståelse  

Tolkning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är inte objektiv utan tar med i beräkningen att det finns 
en förförståelse som föregår insamlingen av empiri och tolkning av data. I denna studie utgörs min 
förförståelse mest konkret av kontakt med Novas verksamhet utifrån genomförande av VFU inom 
denna organisation.  
   Den hermeneutiska tolkningens syfte är att nå en förståelse av en texts mening vilket i den här 
studien representeras av de transkriberade intervjuerna. Inom hermeneutiken växer en tolkning fram 
genom en cirkulär process mellan den förförståelse som forskaren har och det insamlade materialet, 
den nya förståelsen blir i sin tur förförståelse inför nya tolkningar av materialet vilket leder till en 
ständigt pågående fördjupning av förståelsen. Tolkningsprocessen i denna studie har varit inspirerad 
av det hermeneutiska tolkningsförfarandet.  

Urval    
Studien har utgått ifrån deltagare som deltagit i arbetsförberedande insatser i den kommunala 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten Novas regi, samt därefter matchats ut och befunnit sig i 
arbetslivet i allt från en månad till åtta månader. En av respondenterna har återvänt till Nova då 
utmatchningen ej föll ut på ett för deltagaren tillfredställande sätt. Två individerna är kvinnor och tre 
är män. Den tid de deltagit i arbetsförberedande insatser på Nova varierar allt från ett år till tre år. 
Således är de intressanta att intervjua för att försöka besvara studiens syfte och forskningsfrågor.      
Detta gjorde att det föll sig naturligt att kontakta Novas enhetschef i syfte att få tillgång och kontakt 
med personer som kunde vara möjliga att tillfråga för intervju. Urvalet kan därmed sägas ha gjorts i 
två nivåer, först utifrån organisation och därefter deltagare i den. Således användes den typ av urval 
som Bryman (2016) beskriver som målinriktat urval.  
   Med hänsyn till den tid som var tillgänglig för studien och möjliggörandet av mer omfattande och 
djupgående intervjuer, (Hartman, 2011) gjordes ett medvetet val att begränsa antalet tillfrågade 
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intervjupersoner till sex informanter. Den begränsning av urvalet som härmed beskrivits medför att 
resultatet inte kommer att vara generaliserbart. 
   För att ändå få en viss spridning på urvalet och skapa en möjlighet för att olikartade upplevelser 
skulle komma fram, vilket kan ge en mer nyanserad bild av det som studeras (Bryman, 2016) 
uttrycktes en önskan att få kontakt med tre kvinnor och tre män, varav två önskades vara i 
tjugoårsåldern, två i trettioårsåldern och två i fyrtioplus ålder. Detta var också det som skedde. 
Kontakten till respondenterna förmedlades till skribenten via en arbetskonsulent på Nova som i 
förväg utifrån syftet med studien hört sig för med individerna om de kunde tänka sig att delta i denna 
studie och om jag kunde få kontakta dem för mer ingående information och förfrågan om deltagande i 
studien. 

Datainsamlingsmetod 
Enligt Hartman (2011) och Bryman (2016) är intervju den metod som oftast används för att samla in 
data till kvalitativa studier. Bryman (2016) menar vidare att i kvalitativa intervjuer läggs vikt vid de 
intervjuade personernas egna uppfattningar. Vidare uttrycks att i det fall en studie har ett relativt 
tydligt fokus på vad inom ett område som ska undersökas är semistrukturerade intervjuer att föredra 
då det möjliggör användandet av mer specifika frågeställningar som knyter an till syftet med studien. 
Detta underlättar sedan möjligheten att jämföra och se mönster och skillnader i respondenternas svar. 
Med beaktande av ovan förståelse har jag i denna studie använt mig av semistrukturerade intervjuer 
för att samla in empiri.  
   När kontakt till respondenterna förmedlats till mig via arbetskonsulent som ovan beskrivits, sändes 
en mailförfrågan med informationsbrev och intervjuguide ut till de sex tilltänkta respondenterna. Fem 
av respondenterna svarade ja på intervjuförfrågan. Därefter mailade jag tillbaka för att komma 
överens om tid och plats för intervju. Tre av informanterna intervjuades på Nova. De andra 
intervjuades på sina respektive arbetsplatser.  
   Intervjuerna startade med att jag överräckte informationsbrevet till respondenten, informerade 
återigen, fast nu muntligen, om syftet med studien och intervjun samt informanternas rättigheter i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. Information gavs om att intervjuns 
beräknade tid var ungefär en timme samt en fråga ställdes om det var okej för informanten att jag 
spelade in intervjun. Samtliga respondenter godkände detta. När respondenten uttryckt sig kring 
ovanstående satte intervjun igång. Intervjuerna tog mellan fyrtiominuter upp till en timme att 
genomföra och spelades in via en diktafon och transkriberades därefter, för att sedan läsas och tolkas.     

Instrument 
Hartman (2011) uttrycker att även om en kvalitativ intervju är ganska fri bör intervjuaren förbereda 
sig ordentligt för att säkerställa att den intervju man ska genomföra kretsar kring det syfte som 
studien har. Hartman (2011) menar därför att det är en god ide att intervjuaren upprättar en 
intervjuguide som intervjun kan följa så att den empiri som hämtas in har relevans för studien.         
Inspirationen till mina intervjufrågor kom sig av mina litteraturstudier vilket tog sig uttryck under 
utformningen av intervjufrågorna. Bryman (2016) uttrycker att intervjuguiden kan ses som en 
strukturerad lista över de frågeställningar som är tänkta att gås in på under den semistrukturerade 
intervjun. Även Hartman (2011) menar att det kan vara en ide att sätta dem i ordning och nämner i 
detta sammanhang tratt tekniken vilken innebär att de inledande frågorna berör studiens ämne mer 
allmänt. Därefter strävas efter att frågorna mer och mer precist ska snävas in mot studiens syfte och 
frågeställningar. Dock menar Bryman (2016) att vid formulering av frågeställningar till studien bör det 
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tas i beaktande att dessa ska utformas på ett sätt så att de möjliggör för intervjupersonerna att ganska 
fritt uttrycka sig kring sina uppfattningar kring frågans ämne. Att använda sig av det upplägg och 
möjligheter som en intervjuguide erbjuder uppfattade jag som passande i denna studie varför jag 
också valde att använda mig av en sådan (se bilaga 2) vid genomförandet av de semistrukturerade 
intervjuerna. Medvetenheten om det ovan författare uttryckt kring intervjuguidens utformning togs i 
beaktande vid skapandet av den.  
   En pilotintervju genomfördes för att få klarhet i om intervjufrågorna kunde anses fungera bra för 
ändamålet. Instrumentet gav strukturell hjälp så att intervjuerna i möjligaste mån kunde följa samma 
struktur kring områden och frågeställningar vilket medförde att respondenternas svar kom att ligga i 
ungefär liknande ordning. Respondenternas svar spelades in vilket gav möjlighet att helhjärtat 
fokusera på vad respondenten uttryckte både genom tal och kroppsspråk. Struktur och inspelning av 
intervjuerna underlättade sedan bearbetning och analysering av det empiriska materialet i studien. 

Analysmetod  
Ett vanligt sätt att analysera kvalitativ data är att använda sig av en tematisk analys (Bryman, 2016). 
Denna analys utgår från att en text läses flera gånger och därigenom framstår teman och underteman. 
I denna studie har tematisk analys använts med inslag av hermeneutiskt tolkningsförfarande vilket 
innebär att i insamling av data och vid analys och tolkning av data räknas det med att det finns en 
förförståelse kring den insamlade empirin (Hartman, 2011).  
   Bryman (2016) uttrycker sig vidare om teman och menar att dessa även kan ses som kodning, samt 
att kodning kan uppfattas som ett allmänt vedertaget sätt att hantera data inom kvalitativ dataanalys. 
Dock kan det finnas vissa betänkligheter kring kodning när det kommer till en studies reliabilitet, 
menar Bryman (2016), eftersom kodningen av kvalitativ data kan innebära en risk för fragmentering. 
Hartman (2011) menar dock att kategorierna bistår oss i processen att förstå och tolka ”de företeelser 
vi är intresserade av” (Hartman, 2011, s. 287). Genom att sätta kategorierna i relation till varandra 
skapas ” en bild av hur de olika meningsbärande företeelserna hänger ihop för de individer som 
tillhör en viss grupp” (Hartman, 2011, s.288). Detta betyder, att i tolkningen blir förståelsen för det 
man undersökt i en kvalitativ undersökning synlig och forskaren kan få syn på kopplingar mellan 
kategorier och begrepp vilka i sin tur kanske kan kopplas till litteratur. Som ovan nämnts har jag i 
denna studie använt mig av en tematisk analysmetod som inspirerats av hermeneutiskt 
tolkningsförfarande. I mitt analys arbete har jag varit medveten om min förförståelse.  
   I denna studie har intervjuer genomförts och spelats in som tidigare nämnts. Därefter 
transkriberades intervjuerna och lästes igenom flera gånger. Denna läsprocess var inspirerad av det 
hermeneutiska analys och tolkningsförfarandet då den upprepade läsningen av texten skapade en 
cirkulär rörelse mellan förförståelse och ny förståelse vilket innebar att en tolkning av materialet växte 
fram där så småningom olika kopplingar mellan respondenternas utsagor av hur de uppfattade 
insatserna blev synliga vilket i sin tur resulterade i att olika teman framträdde.  
   Genom det hermeneutiska analysarbetet framkom fem teman. Det första temat namngavs till: om 
insatsernas betydelse och indelades i tre underteman. Informanterna beskriver i dessa att de 
arbetsförberedande insatserna har haft stor betydelse för hela deras livssituation, liksom för deras 
in/återinträde på arbetsmarknaden. Vidare beskrivs betydelsen av att insatserna ändrade karaktär. 
Tema två skapades av att det framträdde utsagor gällande insatsernas betydelse som broar över det 
som upplevs hindra anställningsbarheten. Tredje temat gäller insatsernas betydelse för individernas 
möjlighet att hitta rätt i arbetslivet. Tema fyra handlar om att insatserna bidragit till att individerna 
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utvecklat en tro på sin egen förmåga och femte temat om att insatserna bidragit till att individerna 
upplever en känsla av makt över sin egen situation.  

Etiskt ställningstagande 
Den som bedriver en forskningsstudie ansvarar för att studiens deltagare medvetandegörs om sina 
rättigheter och studiens syfte (Bell, 2010). I genomförandet av denna studie har jag genomfört 
intervjuer för att samla in empiriskt material.                                                                                            
   De forskningsetiska huvudkrav som Vetenskapsrådet (2011) har satt upp har jag varit medveten om 
och studien har följt dessa krav. Vetenskapsrådet benämner dessa huvudkrav som 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I enlighet med god 
forskningsetik sändes innan genomförandet av intervjuerna ut en fråga till tänkta intervjupersoner om 
denne kunde tänka sig att bli intervjuad, detta gjordes via mail. I mailet medföljde även 
informationsbrev (bilaga 1) och intervjuguide (bilaga 2).  
   De tilltänkta respondenterna informerades genom detta om sina rättigheter, syftet med studien, hur 
informationen skulle komma att användas och hanteras. Det framgick även till vem respondenten 
kunde vända sig om denne hade några frågor. Detta för att möjliggöra för respondenten att överväga 
om den ville delta i studien. (Bell, 2010). Information om beräknad tidsåtgång för intervjun samt en 
önskan om att få möjlighet att spela in intervjun fanns också med. Då detta var översänt väntade jag in 
deras svar på om de ville delta i studien. Fem av sex svarade att de ville delta.  
   Vid själva genomförandet av intervjun hanterade jag de forskningsetiska kraven genom att innan 
intervjun startades muntligen upplysa respondenterna om syftet med studien och respondentens 
rättigheter samt överlämna informationsbrevet och intervjufrågorna. Jag uttryckte min glädje över att 
respondenten ville medverka i intervjun utifrån att denne kan tänkas bidra med värdefulla 
erfarenheter vad gäller studiens syfte. Vidare informerade jag om att respondentens identitet samt 
svar skulle behandlas konfidentiellt i min studie. En fråga ställdes om respondentens godkännande att 
spela in intervjun samt föra anteckningar under själva intervjun. Samtliga informanter godkände 
inspelning av intervju och anteckningar. Respondenterna informerades om sin möjlighet att välja att 
avstå att svara på frågor samt att de kan avbryta sitt deltagande i intervjun om de så önskar. Därefter 
informerades om att intervjumaterialet under studiens gång kommer att förvaras på ett sätt så att 
obehöriga ej har tillgång till det, samt att intervjumaterialet endast kommer att sparas till dess att mitt 
arbete är godkänt, därefter raderas intervjumaterialet.  

Reliabilitet och validitet 
Användandet av reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning handlar om en strävan att skapa 
kriterier för att kvalitén i den forskning som bedrivs ska kunna bedömas. Ett alternativt begrepp till 
reliabilitet och validitet när det kommer till bedömning av kvalitativ forskning kan vara tillförlitlighet. 
Anledningen till att det skulle behövas alternativa begrepp kommer sig av att de kvantitativa 
begreppen förutsätter att det skulle vara möjligt att komma fram till en absolut sanning om 
verkligheten vilket inte är en kvalitativ studies syfte (Bryman, 2016). I en kvalitativ studie ska det 
alltså kunna uppvisas så hög kvalité som möjligt i varje del av studien. Begreppet tillförlitlighet/ 
trovärdighet är här användbart i den mening att studien bör ha så komplett och åtkomlig redogörelse 
som möjligt i alla steg av forskningen. I en kvalitativ studie ska det alltså kommuniceras hur forskaren 
har gjort och varför.  
   En social verklighet kan beskrivas på många olika sätt, trovärdigheten i detta sammanhang handlar 
om hur pass acceptabel forskarens beskrivning av verkligen kan sägas vara sett utifrån andras ögon, 
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annorlunda uttryckt resultatens trovärdighet utifrån forskningspersonernas perspektiv. I detta 
sammanhang kan sägas att jag utförde en pilotintervju för att prova hur väl intervjufrågorna 
fungerade för att på ett så bra sätt som möjligt fånga upp informanternas berättelser. Vidare så har jag 
i denna studie arbetat med tillförlitligheten genom att under intervjuns gång stanna upp och fråga om 
jag förstått respondentens uttalande på rätt sätt i syfte att säkerställa att jag uppfattat den verklighet 
de velat uttrycka.  
   Den kvalitativa forskningen har fokus på det unika i en viss kontext vilket medför att ju tätare och 
fylligare beskrivningar av den kontext där undersökningen gjorts desto lättare kan bedömningen 
göras om studiens resultat kan anses överförbar till en annan miljö (Bryman, 2016).  I denna studie har 
jag strävat efter att tydliggöra den kontext som studerats.  
   Det som ovan är beskrivet angående reliabilitet och validitet i kvalitativa studier har jag tagit hänsyn 
till och haft en medvetenhet om i mitt arbete och resonemang i denna studie. I studien har jag 
eftersträvat att vara så tydlig som möjligt i mina beskrivningar av hur jag gått tillväga i de olika 
momenten och varför, just med tanke på studiens reliabilitet och validitet. Denna medvetenhet har 
varit en följeslagare i samtliga delar i arbetet med studien från datainsamling till analys.  

Metoddiskussion 
I det här avsnittet diskuterar jag de metodval jag har gjort och hur det har påverkat studien. 
   Studien har en kvalitativ utgångspunkt då syftet med studien är att med hjälp av intervjuer 
undersöka deltagares upplevelser av arbetsförberedande insatsers betydelse för individernas 
in/återinträde på arbetsmarknaden. Utifrån att det är upplevelser som skulle undersökas blev valet att 
kvalitativ metod naturligt då en kvantitativ metod fokuserar numeriska data.  
   Då hermeneutikens perspektiv hör samman med kvalitativ metod och ser på fenomen som en del av 
ett specifikt sammanhang som förstås och tolkas utifrån detta, sammanföll det väl med hur studiens 
fenomen skulle studeras, varför valet föll på att inspireras av det hermeneutiska tolkningsförfarandet. 
Inom hermeneutiken räknas det även med att en förförståelse finns innan insamling av data och 
tolkning vilket stämde väl överens med den ingång och det synsätt jag har kring detta. 
   Semistrukturerade intervjuer valdes med anledning av studiens tydliga fokus inom ett visst område 
samt utifrån att Bryman (2016) uttrycker att semistrukturerade intervjuer möjliggör mer specifika 
frågeställningar med koppling till studiens syfte. Valet att använda intervjuguide passade bra då jag 
önskade ställa frågor där informanterna uppmuntrades att tala ganska fritt kring de frågor som 
ställdes. Intervjuguiden, (se bilaga 2) lämnade utrymme för både struktur och frihet att ställa 
ytterligare frågor.    
   I den här studien var det viktigt att ta hänsyn till den tid som fanns till förfogande, vilket påverkade 
antalet intervjuer som kunde utföras. Ett större antal respondenter hade eventuellt bidragit med mer 
information men utifrån studiens ramar så upplever jag att det ändå kom fram en viss bredd i 
intervjusvaren. En önskan om att finna informanter som var relevanta för forskningsfrågorna avgjorde 
valet att välja individer som just deltagit i Novas verksamhet vilket gjorde urvalet målstyrt. Som 
tidigare nämnts togs kontakt med Novas enhetschef där jag uttryckte en önskan om att komma i 
kontakt med informanter. Till mig förmedlades kontakt till respondenterna via en arbetskonsulent 
som tagit kontakt med deltagare som skulle kunna tänkas vilja vara informanter utifrån tidigare 
beskrivna urvals önskemål som jag uttryckt. Att det var arbetskonsulent som valde vilka som skulle 
kontaktas och därmed erbjudas delta i studien, styrde till viss del urvalet. Vilket kan ha påverkat 
studien. Dock upplever jag att detta ändå var ett genomtänkt förfarande att få kontakt med 
respondenter, då det även skedde utifrån mina urvals önskemål. Även utifrån ett etiskt perspektiv 
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finner jag att det var gott då dessa individer genom detta förfaringssätt fick möjlighet att ta ställning 
till om det var okej för dem att jag kontaktade dem för vidare förfrågan om intervju. Det hade kanske 
varit möjligt att få kontakt med andra individer som varit långtidsarbetslösa och deltagit i 
arbetsförberedande insatser, men då detta är kommunens enda speciella verksamhet för människor 
som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden så uppfattar jag ändå att valet av organisation som 
möjliggjorde kontakt med dessa människor var motiverat.  
   Som nämndes tidigare var tanken att intervjua sex personer men då det endast var fem personer 
som tackade ja till att delta i intervju, blev intervjuerna med dessa fem respondenter det empiriska 
materialet i denna studie. Hade det varit fem andra personer som intervjuats inom Nova hade annan 
data till viss del eventuellt framträtt.  
   En pilotintervju genomfördes med en av deltagarna för att undersöka hur intervjuguidens frågor 
fungerade. Jag konstaterade att jag tyckte att de fungerade väl utifrån studiens syfte och 
frågeställningar varför intervjuguiden användes även i resterande intervjuer.  
   Den förförståelse av verksamheten som jag hade med mig inför studien då jag varit där på VFU 
under höstterminen, var något som jag fick ta i beaktande under studiens gång. I startfasen av studien 
så besökte jag verksamheten vid några tillfällen för att ta kontakt med enhetschef och arbetskonsulent 
angående möjlighet till kontakt med möjliga informanter till studien. Därefter valde jag att skapa 
distans till Nova genom att inte vistas där förutom vid de tre intervju tillfällen som genomfördes på 
Nova. Detta för att inte öka min förförståelse inför det vidare arbetet med studien. Dock kan min 
förförståelse ha påverkat arbetet med studien. Det kan ha varit så att jag inte la märke till saker som 
för mig är självklara, men samtidigt ger förförståelsen mig goda förutsättningar att förstå 
intervjumaterialet på ett djupare och annat sätt än om jag inte haft den. Vid analysförfarandet valdes 
tematisk analys med inslag av hermeneutiken då jag önskade söka efter teman i det empiriska 
materialet.  
   Då jag gått in i denna studie med en medvetenhet om min förförståelse har jag försökt att hantera 
den på ett sätt så att det går att betrakta studiens resultat som tillförlitligt.  
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Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat som utgår från de fem intervjuer som genomförts med deltagare 
som deltagit i Novas arbetsförberedande insatser. Resultatdelen kommer att presentera fem teman: 
Om insatsernas betydelse, om att överbrygga hinder för anställningsbarheten, om att hitta rätt i 
arbetslivet, om att utveckla en tro på sin egen förmåga, om att uppnå en känsla av makt över sin egen 
situation. Respondenterna har getts fingerade namn och benämns i resultatdelen som Helena, Harry, 
Johan, Edward och Anna.   

Om insatsernas betydelse 
Under detta tema beskriver deltagarna att de arbetsförberedande insatserna haft stor betydelse. 
Utifrån intervjumaterialet framträdde tre underteman: insatsernas betydelse för hela livssituationen, 
insatsernas betydelse för in/återinträde på arbetsmarknaden och betydelsen av insatsernas ändrade 
karaktär.  

Insatsernas betydelse för hela livssituationen 

Flera av respondenterna beskriver att deltagandet i insatserna haft betydelse för dem i deras liv. 
Många av deras utsagor handlar om social tillhörighet, delaktighet och integration.  
 
En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt: ”Man fick som ett liv tillbaka. Man fick prata med 
vuxna människor, annars har jag ju varit själv med barnen… Jag förstod inte hur jag skulle få ihop 
vardagen men nu vet jag att jag inte får ihop vardagen om jag går hemma” (Helena). 
 
Här upplevs deltagandet i insatserna ha lett till en känsla av inklusion och delaktighet i gemenskaper. 
Insatserna har bidragit till att respondenten upplever en ny förståelse av sin situation och de 
möjligheter som ett deltagande i samhällslivet kan bidra med.  
 
Johan uttrycker sina tankar om insatsernas betydelse enligt följande:  

 
Jag tror att jag har blivit mer, liksom tar för mig… Jag tror det kan vara att man har hittat en 
självkänsla, på nåt sätt ett självvärde i att jag är en fungerande del av samhället, jag är inte 
bara liksom, bortkastad och sämre på nåt sätt. (Johan)  
 

Här uttrycker Johan en upplevelse av att insatserna bidragit till personligt växande, mobilisering och 
social förändring. 
 
En annan respondent menar att insatserna har bidragit till nya möjligheter: ”Nu har jag ju väldigt 
stora möjligheter faktiskt att styra hur jag mår” (Harry). 
  
Johan beskriver också insatsernas betydelse som möjligheter:  
 

Just det här att man har nånting som man gör och det känns bra. Det bygger liksom upp en 
själv från grunden helt och hållet, liksom allt kommer av det, att man har ett sammanhang och 
en mening… Jag fick liksom hopp om samhället på samma gång, i all den här rehabiliteringen 
förstod jag att det finns åtgärder och det finns insatser som är väldigt mänskliga, 
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människonära och som vurmar för människovärden… Man kände att det fanns folk som på 
nåt sätt ändå brydde sig. (Johan) 

 
Samtliga respondenter ger uttryck för hur insatserna förebyggt utanförskap och möjliggjort för 
individer som varit på väg ut ur samhällets gemenskaper att integreras in i samhället igen.   

Insatsernas betydelse för in/återinträde på arbetsmarknaden 

Flera av respondenterna beskriver att de genom insatserna fått stöd och hjälp med sådant som de 
upplever att de har användning för och som har underlättat deras övergång från att ej delta i 
arbetslivet till att vara deltagare i arbetslivet.   
 
Helena uttrycker att hon utifrån insatserna tillägnat sig en annan typ av förhållningssätt att använda 
sig av i arbetslivet: 
 

... alltså det är ju öppenhet, att vara öppen med sin problematik, sina svagheter och det man 
undviker, på ett bra sätt... Jag brukar säga på en gång när jag träffar nya människor inom ett 
arbete, är det så att jag inte förstår någonting kan jag fråga tio gånger tills jag förstår, jag 
hoppas att det är ok? Jaa, då brukar de säga.. Jag har ingen lagom knapp vilket kan ställa till 
det en hel del. Just det här att gränsa av, hur mycket man ska berätta, det är inte heller bra att 
berätta allt som är dåligt, bara det som är nödvändigt. Det kan skapa fel bild av mig om man 
babblar på. Nåt slags filter är ju bra. (Helena) 

 
Edward uttrycker att det stöd han fått hjälpt honom utvecklas som person vilket lett honom vidare in 
mot arbetslivet: “Jag har blivit lite mer öppen om saker och ting … ..det är psykiatrin som har börjat 
fått in mig i arbetslivet igen” (Edward). 
 
En annan respondent uttrycker sig på följande sätt:  
 

Jag känner ju igen alla varningssignaler och så där, jag vet ju väldigt väl hur jag fungerar… 
Jag har ju fått hjälp att få sammanhang att träna i under sjukskrivningen, för det gör jag 
väldigt mycket, både privat och när jag jobbar, och det är ju att välja, att hela tiden försöka 
göra smarta val, för att spara energi, att spara mitt huvud som går på högvarv ibland. Att 
undvika så mycket som möjligt situationer som kan ge stresspåslag. Jag har hittat ett 
sammanhang där mitt liv fungerar professionellt. (Harry) 

 
Här framkommer att insatserna har bidragit till att Harry tillägnat sig strategier för att lättare 
manövrera sig fram i arbetsliv och vardagsliv.  
 
Anna uttrycker sig på följande sätt angående in/återinträdet på arbetsmarknaden: “…det där 
ömsesidiga, att jag visar dem att jag kan och de öppnade också möjligheten för mig, det var det som 
gjorde det, att jag hamnade här som administratör” (Anna).  
 
Annas beskrivning visar här på det betydelsefulla i att både samhällets aktörer och Anna själv visade 
en vilja att gå varandra tillmötes för att det skulle bli ett lyckat ut matchnings resultat.  
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Johan beskriver att sitt deltagande i insatser på Nova har haft betydelse för hans in/återinträde på 
arbetsmarknaden genom att han upplever en igenkänning, vilket har hjälpt honom med hans 
anpassningsförmåga:  
 

Varje månad så hade vi ett möte i arbetslaget, ungefär som ett arbetsplats möte. …det blev på 
nåt sätt lättare, igenkänningsfaktor. Jag kände att det blev samma trygghet. Det gjorde att det 
liksom blev lättare att acklimatisera sig på det nya stället. Det är nog en ganska stor del varför 
det gick så bra så snabbt. Jag är ju i en anställning nu… ..och nu har jag ju fått en lägenhet 
också. (Johan) 

 
Att utvecklas som person, att tillägna sig andra typer av förhållningssätt och strategier, samt 
upplevelser av igenkänning är sådant som respondenterna uttrycker att insatserna bidragit med och 
som haft betydelse för deras möjligheter till in/återinträde på arbetsmarknaden.   

Betydelsen av att insatserna ändrade karaktär 

När några av respondenterna uttrycker sig om det stöd som de fått för att främja deras möjligheter till 
anställning i arbetslivet framträder utsagor om skillnader i upplevelser kring mer traditionella insatser 
och de insatser de upplevt i Novas verksamhet.  
 
Johan uttrycker sin upplevelse av arbetsförmedlingens sätt att se på alla arbetslösa på samma sätt 
enligt följande: “Det handlar så mycket om varför man är utan arbete. Det är som att man har en box 
och sedan förväntar dem sig att det är så här det är för alla arbetslösa” (Johan).  
 
Här förmedlar Johan att när det kommer till insatser angående problemet arbetslöshet så blir det inte 
nödvändigtvis löst om personen får ett arbete.  
 
Edward uttrycker sig på följande sätt angående det positiva med Novas verksamhet ”Härifrån och 
vidare”:  
 

”Härifrån och vidare” är ju olika myndigheter sammanslagna i ett och samma hus. Det gör ju 
det också att samarbetet mellan myndigheterna blir mycket bättre… det blir inte heller så att 
man blir kring knuffad som jag upplevde att jag blivit förut. (Edward) 

 
En annan respondent beskriver skillnaden i insatserna så här: 
 

Innan jag kom till ”Härifrån och vidare” så har jag ju varit på arbetsförmedlingen ett tag också, 
då blev jag mest besviken. Men så var det som en helomvändning när jag var på ”härifrån och 
vidare”, de lyssnade, dom personifierade lösningen liksom utifrån mina problem, de tyckte 
inte att det fanns en lösning som gällde för alla. Utan de tittade på vad som hjälper här, då 
försöker vi hitta det och göra det. ( Johan) 
 

Här uttrycker Johan den vändning det innebar för honom att komma till ”Härifrån och vidare.”  
 
I följande beskriver Helena hur hennes första utmatchning till arbete gjordes. Vilket ledde till en 
negativ upplevelse för henne:  
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Det här är ju andra gången jag är här. Jag var ju på den här ”matchagrejen” som var för ett år 
sedan med Nova och arbetsförmedlingen och då var det en där då som tyckte att den här 
arbetsgivaren skulle fungera jättebra. Så jag var där på arbetsintervju och fick jobbet och 
började där i höstas. Men jag sa upp mig eller ja, det gick inte. Varken branschen eller 
arbetslaget. Jag ville lära mig arbetsplatsen vilket gjorde att jag halkade efter när det gällde det 
sociala. Jag ville kunna de där maskinerna, sen när det väl utförs så var jag inte lika snabb. 
Vilket påpekades också. I och med att jag blir så noga så blir jag också lite mer långsam. 
(Helena)  

 
Johan uttrycker sina tankar kring situationer av ovanstående art samt de problem han tänker att 
lösningar som inte utgår från individens helhetssituation kan ge.  
  

... kanske att man gör, såna här grunda lösningar och så, sen hamnar man i ett arbete fastän 
det inte riktigt är bra och efter två år är den här personen tillbaka i samma grej… Men är det 
meningsfull sysselsättning, är det en hållbar lösning för dem eller är de i en kanske ännu värre 
situation om två år? (Johan) 

 
Johan uttrycker sig vidare om de insatser som han upplevt inom Novas verksamheter enligt följande:  
 

De (”Härifrån och vidare”) har arbetsterapeuter, hälsocoach, handläggare både från Nova och 
arbetsförmedlingen. Det fanns en bredd i att fånga upp alla olika sorters människor och 
problematik. Det handlade inte bara om arbete utan det var en helhetssituation för personen  
och det handlade om vardag också, hälsosamhet hos en själv, en del kanske bara behövde 
hjälp med en viss sak och det hjälpte en stor del av det problem man hade, medan vissa hade 
saker de behövde ta tag i här och var. Det handlade mycket om att på nåt sätt utreda sin egen 
situation. (Johan)  

 
Här uttrycks vikten av att det gjordes en ”kartläggning” av alla livets områden för att kunna erbjuda 
rätt hjälp och stöd till deltagarna. Det som betonas särskilt är därmed helhetsperspektivet.  
 
Respondenterna berör att det ordinarie stöd och rekommendationer som de fått från myndigheternas 
sida inte hjälpt dem ur deras marginaliserade situation på arbetsmarknaden. De insatser som de 
upplever har haft stor betydelse har istället tagit hänsyn till hela deras livssituation. Beredskap hos 
anställda med olika kompetenser har funnits för att möta upp behoven.  

Om att överbrygga hinder för anställningsbarhet. 
Under detta tema beskriver deltagarna insatser och stöd som bidragit till att överbrygga de hinder 
som stått mellan dem och arbetslivet.  
 
En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt: 
 

Jag har svårt med de sociala reglerna och sådant där. Jag förstår inte alltid det som är mellan 
raderna. Det var ett litet nystartat arbetslag så alla var ju nya för varandra vilket i och för sig 
var bra, men jag blev utstött, och ja, det var svårt. (Helena) 
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Här uttrycker Helena att de svårigheter hon upplever med det sociala samspelet utgjorde ett hinder 
för henne i den arbetskontext som hon matchades ut till. När hon nu är tillbaka på Nova har hon 
genom vistelsen där fått möjlighet att reflektera över detta och få stöd att tillägna sig strategier för att 
sätta gränser. Vilket Helena uttrycker enligt följande: 
 

Jag har börjat förstå och lära mig inom vilka områden det handlar om. Det är någonting som 
jag håller på att lära mig nu, sätta gränser åt andra till mig själv, vilket är väldigt svårt 
eftersom jag har så svårt med socialt grejs. (Helena) 

 
Edward och Johan beskriver insatser och stöd som anpassats utifrån deras individuella behov enligt 
följande: 
 

Kontakt med psykolog och terapeut har jag tyckt varit starkast, har varit bra för mig i alla fall, 
och det är ju det också som gör att jag är där jag är i dag. ...har ju gått igenom väldigt mycket.. 
.. hur viktigt det är att försöka hålla regelbundna mattider för att även det påverkar ens psyke 
lite grann, och så har jag varit i kontakt med träningscoach. Mycket rutiner, det är ju ett 
problem jag kommit fram till. Att inte lyssna allt för mycket på känslor, känslor är inte 
verklighet. (Edward) 

 
Man tränade på att komma tillbaka till ett ställe regelbundet som man gör på ett arbete, man 
kliver upp på morgonen, man går till ett ställe, och att träna upp den här arbetsorken, så såg 
det ut för mig. (Johan) 
 

Här beskriver Edward och Johan den mångsidiga variation av stöd som insatserna rustat dem med i 
syfte att överbrygga de hinder som står mellan dem och en anställning.   
 
Johan uttrycker sig vidare på följande sätt: 
 

 ...det var ju också sånt här vi pratade om, att man skulle ha ett socialt umgänge.. ...kände att 
jag inte gjorde allt jag behövde göra… …och då började jag tänka på olika saker och började 
umgås mer med kompisar, det gjorde väldigt mycket för mig såna saker. (Johan) 

 
Här beskriver Johan att det även kan behöva uppmärksammas hur det sociala samspelet på fritiden 
ser ut för individen, då även relationer är en viktig del av att ”komma på banan”.  
 
Anna uttrycker sina tankar om vilka farhågor hon hade angående hinder till anställning enligt 
följande:  
 

Jag blev arbetslös, på grund av platsbrist. …man åldras också, man tänker, jag är invandrare, 
man ska ju alltid vara ett steg framåt så att man blir jämlik med alla andra, jag är femtioplus, 
så det blir lite svårt, så jag kände, jag kommer aldrig att få jobb, och då ser man att det öppnas 
andra möjligheter.. Jag har ju ganska lätt att ta kontakt och gillar att jobba med folk så det gick 
bra. (Anna) 
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Anna beskriver sedan hur hon agerade under sin tid på Nova på följande sätt: 
 

Jag försökte visa att jag vill nåt, jag ville göra nåt annat om det behövs, och det blev ju att de 
nästan skapade den här möjligheten för mig, de kunde ha sagt att jamen hon har inte jobbat, 
hon har inte rätt utbildning, det skulle aldrig bli nånting. Jag ska inte säga att jag är väldigt 
duktig på sånt men man kan ju lära sig. På deras träffar så hade de tagit upp att om 
administratören behöver hjälp så kan vi få hjälp av Anna. De kanske såg att jag gärna ville det, 
den där viljan som var hos mig, det löste ganska mycket faktiskt. (Anna) 

 
Här uttrycks förmågor som är av betydelse när det kommer till möjligheten att anpassa sig till 
övergångar i arbetslivet, nämligen social kompetens, den egna viljan till förändring och att lära sig nya 
saker. Annas utsago visar även på Novas förhållningssätt då de öppnade upp en arbetsmöjlighet för 
henne.  
 
En annan respondent uttrycker sig så här om de svårigheter som han upplever i arbetslivet:  
  

Min problematik när jag kom hit det var ju någon slags överkänslighet. Jag har ju aldrig haft 
nåt problem med att jobba, mycket och i högt tempo och ha höga krav på mig. Utan det 
viktiga för mig är att jag befinner mig i sammanhang där jag inte blir stressad, jag blir inte 
stressad av att jobba mycket eller att ha mycket att göra utan det är helt andra saker. Det jag 
behöver mycket, det är ju inte så mycket folk runtomkring. Jag blir trött i huvudet, socialt trött 
av det. Mina problem är ju inte arbetsrelaterade egentligen utan det är ju mina personliga 
problem som slår igenom på jobbet. (Harry) 

 
Här uttrycker Harry att om den rätta miljön finns runtomkring honom i arbetssituationen behöver 
hans överkänslighet inte innebära ett hinder.  
 
Samtliga respondenter ger uttryck för att deltagandet i insatserna bidragit till deras möjligheter att ta 
sig förbi de hinder de upplever.  

Om att hitta rätt i arbetslivet    
Under detta tema beskriver deltagarna sina upplevelser av att de genom insatserna på Nova har fått 
ett andrum och blivit uppmuntrade i att samtala om och upptäcka vem de vill bli eller vara i 
arbetssammanhang.  
 
Anna uttrycker sig om att hitta rätt i arbetslivet enligt följande: 
 

När jag började jobba på Nova då hade jag all erfarenhet från mitt gamla jobb så det blev ju 
jätteenkelt för mig… ..det blev ju nån träff… ..så det var där jag började prata om olika saker 
och arbetslivserfarenheter..  ..alltså där jag jobbade förut, där hade jag lite administrativt inte 
så här omfattande men man var ju van ändå, det var inte jättefrämmande.. ..och det är 
därifrån det började.. Jag blev tillfrågad, de behövde hjälp med administrationen och så, vill 
du göra det? Jag sa ja, det ville jag ju.  ..då började hon lära mig..  Det var ju inte så att jag gick 
en utbildning en hel dag men hon satt bredvid mig och visade mig hur vi skulle göra och så. 
(Anna)  
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Här beskriver Anna att hennes arbetslivserfarenheter bidrar till hennes definition i yrkeslivet.   
 
Harry lyfter fram tidigare arbetslivserfarenheter. Nya tankar kring hur han skulle kunna anpassa sig, i 
syfte att hantera de begränsningar han upplever sig ha, för att skapa möjligheter att delta i arbetslivet: 
 

Jag vill ju fortsätta jobba pedagogiskt, men vill inte göra det på heltid, det är så mycket risker 
med det, jag blir socialt trött av det. Och då är ju det här ganska bra för det kompletterar mitt 
konstnärliga och pedagogiska jobb som jag har på kvällarna och helgerna med det här på 
dagarna… Det har jag föreställt mig själv också, att jag skulle kunna sitta och sortera papper 
delar av dagen i princip, det är jag bra på och det här är inte så långt ifrån faktiskt, för här 
sorterar jag böcker huvudsakligen. (Harry) 

 
Här beskriver Harry hur han lyckas kombinera två karriäridentiteter. Genom hans utsaga uttrycks att 
han har lyckats prioritera om så att delarna kompletterar varandra.  
 
Nedan utsagor från Johan och Edward visar på betydelsen av att stödjande och stärkande samtal kan 
synliggöra individens tankar kring sin karriäridentitet. Deras utsagor visar också på det 
förhållningssätt som präglar arbetskonsulentens relation till deltagarna:  
 

Det var egentligen arbetskonsulenten som ville, han nämnde som förslag att vi skulle ha några 
möten och började prata om möjligheter till olika arbetspraktiker utanför Nova. Han hade sett 
att jag hade jobbat socialt och med ungdomar och så där tidigare, så vi kom ganska snabbt in 
på ”ungdomens kulturhus” som en möjlig arbetsplats. (Johan) 

 
Har man uttryckt önskemål så har de ju kollat upp det, det är ju inte så att om man säger att 
man eventuellt skulle vilja jobba på båtar så är det inte ett snabbköp som de ringer till för att 
höra om de behöver folk. Lyhördheten har fungerat väldigt bra tycker jag, den får väldigt högt 
betyg och samarbetet runt har också varit bra. (Edward) 

 
Jag har bara jobbat inom sociala serviceyrken, men jag tror att det är ganska påfrestande för 
mig, min stresskänslighet i och med min problematik, eller ja, min diagnos.. ..jag ska nog inte 
ha ett sånt socialt yrke. Som här, där är jag verkligen för mig själv, jag jobbar själv, jag får 
lägga upp det själv… ..Känner jag lite behov av att prata eller nåt, jamen då går man ju en 
vända. (Helena) 
 

Här uttrycker sig Helena om att möjligheten att reflektera kring sin karriäridentitet gett henne 
guidning till framtida arbetsliv.   
 
Helena uttrycker att insatserna ger henne möjlighet att lära sig mer om sig själv och hur hon fungerar, 
vilket i förlängningen kan leda till ett mer kvalitativt arbete som hon trivs med, där hon känner att 
hon själv och arbetsplatsen är kompatibla. 
 

Inte för att verka stor på mig eller så, men jag kan skaffa arbete det vet jag, måste jag så måste 
jag. Jag är här dels för att den här möjligheten finns att kunna hitta någonting som jag faktiskt 
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vill, inte bara ha ett arbete som gör att jag klarar dagarna, som ger lön, utan som jag också 
faktiskt tycker om. Som jag vill göra. (Helena) 

 
...att jag fick den här tiden att inte bara hoppa på ett arbete på heltid för det skulle inte ha 
funkat, jag har fått den här tiden att samla mig, att lära mig mer om mig själv och så vidare, 
både styrkor och svagheter. (Helena) 

 
Samtliga respondenter uttrycker sig angående att hitta ett arbetssammanhang där de känner att de 
fungerar. Vilket kan förstås som karriäridentitet.  

Om att utveckla en tro på sin egen förmåga  
Under detta tema beskriver deltagarna den betydelse som deltagandet i insatserna haft för deras 
positiva utveckling av tro på sin egen förmåga i en viss uppgift och sammanhang.  
 
En respondent uttrycker sig på följande sätt om att utveckla en tro på sin egen förmåga: 
 

 Man kan ju sitta och prata med en person och få förklarat hur många gånger som helst att du 
duger och du klarar av saker och så där och det kan ju vara värdefullt, absolut, men jag tror 
att när man praktiskt kan visa för sig själv att jag klarar det här, så är det värt så mycket mer. 
(Johan) 

 
Här uttrycker Johan sin upplevelse av betydelsen av att det egna praktiska utövandet av att klara en 
viss uppgift är av stor vikt för ökandet av hans tilltro till sin egen förmåga.  
 
Harry uttrycker sig på liknande sätt angående att tilltron till den egna förmågan att klara situationer 
ökar genom upplevelsen att man provat och upplevt att det är möjligt: ”Det har ju varit väldigt 
positivt att vara här och jobba och så här mycket som jag gör nu igen och känna att jag klarar det. Fast 
jag är äldre”(Harry). 
 
En annan respondent uttrycker sig så här: “Gruppledaren, han har ju pushat mig en del, att 
åtminstone våga prova. I början var det som jobbigt, men ta och prova och duka ett köksbord ute i 
butiken… Tillslut gjorde jag det och det var kul ” (Helena). 
 
Anna uttrycker sig också om utvecklingen om tron på sin egen förmåga: 
 

...den där tilliten som jag sa, de arbetsledare som jag jobbade med, de trodde på mig... Det 
kändes som, jamen Anna kan, även om jag var lite osäker själv, kan jag det verkligen? Men om 
nån säger du kan det där, då växer man. (Anna) 

 
Här uttrycker både Helena och Anna betydelsen av att någon annan trovärdig person tror på deras 
egen förmåga när de själva tvivlar. 
 
Samtliga respondenters utsagor handlar om att deltagande i insatserna bidragit till att de utvecklat en 
tilltro till sina egna förmågor i ett visst specifikt sammanhang. 
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Om att uppnå en känsla av makt över sin egen situation  
Under detta tema beskriver deltagarna sina förväntningar och den tillit och tankemönster om sig 
själva som de har, kring sin handlingsförmåga att kunna handskas med de situationer och händelser 
de möter i livet.  
  
En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt:  
 

...och jag känner att skulle det hända nåt nu, skulle ”ungdomens kulturhus” gå under så skulle 
det vara jobbigt såklart, men då skulle jag nu kunna söka ett annat arbete… För mig är det 
väldigt mycket en självkänsla tror jag, att jag tror på mig själv, att jag har kommit ur rädslan 
eller på nåt sätt oron att jag inte ska klara det eller att det blir konstigt…  Nu är det liksom 
bara, men jag får prova det där jobbet, funkar det inte så funkar det inte, liksom så där. (Johan) 
 

Här uttrycks att insatserna bidragit till Johans tilltro till sin egen förmåga att klara av att handskas 
med en eventuell ny situation av att stå utan arbete.  
 
Helena beskriver att hon tog kontroll över sin egen situation och tog tag i att kontakta adekvat hjälp 
för att förändra sin situation. “Det tog ett tag innan jag faktiskt insåg att jag mådde dåligt där. Men jag 
gjorde faktiskt någonting åt det. Jag tog kontakt med ”härifrån och vidare”, och det är ju därifrån som 
jag har kommit hit” (Helena). 
 
Helena uttrycker sig vidare om hur hon under sin tid på Nova utvecklat en egen förväntan och tilltro 
till sin egen förmåga att handla: 
 

Jag sa till gruppledaren, jag vill prova att chefa lite grann, ge mig ett chefsjobb! Då efter ett tag 
så fick jag prova att vara i disken och handleda där, så det var kul… När jag ville göra om ute 
i butiken. Det tas också på allvar… Just det här att man får vara delaktig. (Helena) 

 
Respondenterna ger uttryck för att deltagandet i insatserna bidragit till individernas utveckling av en 
medvetenhet om deras egna inneboende kraft vilket borgar för ett möjliggörande av respondenternas 
känsla av ökad kontroll över sitt liv.  
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer ett resonemang att föras utifrån studiens resultat, tidigare forskning och 
litteratur som tas upp i denna studie angående studiens syfte. 
   Syftet med denna studie har varit att med hjälp av intervjuer undersöka deltagares upplevelser av 
arbetsförberedande insatsers betydelse för individernas in/återinträde på arbetsmarknaden. De 
forskningsfrågor som sökts svar på under arbetet med studien handlar om vilken betydelse och 
kvalitéer som deltagarna beskriver att de arbetsförberedande insatserna haft för deras in/återinträde 
på arbetsmarknaden. Samt att det sökts svar på hur deltagarnas utsagor kan förstås i relation till 
anställningsbarhet, karriäridentitet, anpassningsförmåga och empowerment.  
   Av studiens resultat kan utläsas att insatserna har haft stor betydelse för deltagarnas hela 
livssituation. Inom socialpedagogikens område ses det som en huvuduppgift att förebygga 
exkludering, utanförskap och främja personligt växande, ofta genom aktivt handlande (Cederlund & 
Berglund, 2015; Madsen, 2011; Molin et al., 2010) I den här studien tydliggörs dessa tankar när 
respondenterna talar om hur insatserna de deltagit i bidragit till en större grad av inkludering i 
samhällets gemenskaper, känslor av tillhörighet, delaktighet och meningsfullhet har uppstått hos 
deltagarna. Av studiens resultat kan förstås att respondenternas deltagande i insatserna har skett 
tillsammans med andra människor, i vardagliga situationer såväl som i nya. Genom socialt samspel 
har individerna fått möjlighet att utvecklas och lära sig mer om sig själva samt nya sätt att agera i 
vardagsliv, arbetsliv och samhällsliv. Deras deltagande i insatserna tolkar jag som lärande och 
påverkansprocesser i syfte att förverkliga individens och samhällets mål och kan därmed sägas handla 
om pedagogiska processer enligt det sociokulturella perspektivet (Cederlund & Berglund, 2015; 
Larsson, 2014; Johansson, 2015).  
   Seing (2016) uttrycker att den socialpolitik som förs innebär ett ansvar för både samhället och 
individen att vara verksam i insatserna. Från samhällets sida handlar detta om att möta individens 
behov, från individens sida handlar det om ett aktivt deltagande i insatserna. En av respondenterna 
betonar just detta ömsesidiga ansvarstagande kring insatserna som betydelsefullt för respondentens 
in/återinträde på arbetsmarknaden. 
   Av studiens resultat framkommer det att deltagarna upplever att det stöd av mer ordinär art som de 
i början av sin arbetslöshet fått av myndigheter inte varit tillräckligt stöd för dem i deras situation. En 
respondent upplever att arbetsförmedlingen ser på alla arbetslösa på samma sätt, som att alla 
arbetslösas situation är densamma, vilket skulle innebära att samma insatser kan hjälpa alla, detta kan 
tolkas som en norm (Seing, 2016). Respondentens utsaga kan förstås som att detta inte är ett 
framgångsrikt sätt att hjälpa långtidsarbetslösa då det kan vara annat än frånvaron av arbete som är 
hindret för anställning.  
   Utifrån resultatet tolkas att det är först när de arbetsmarknadspolitiska insatserna ändrat karaktär 
och hjälpt deltagarna med aktivt och samlat stöd utifrån hela deras livssituation som deltagarna 
upplever att de fått det stöd som de varit i behov av för att ett in/återinträde på arbetsmarknaden ska 
kunna möjliggöras. Detta bekräftar den bild som Koen et al. (2013) och Arenas et al. (2010) lyfter fram 
kring att stödinsatser till arbetslösa som är mer traditionella i sin karaktär inte kan anses som särskilt 
gångbara för de människor som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Koen et al. (2013) 
uttrycker att de uppfattar att om insatserna skulle utgå mer ifrån den enskilde individens behov hade 
de varit bättre skickade att hjälpa de långtidsarbetslösa. Även detta lyfts fram i studiens resultat.  
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I resultatet betonas just det positiva med det förändrade perspektiv som insatserna på Nova inneburit 
i form av att insatserna utgick ifrån ett helhetsperspektiv på individen, där denna sattes i centrum och 
där stor vikt lades vid att reda ut vilka insatser den enskilde individen var i behov av. Att det fanns en 
öppenhet för individuellt stöd utifrån individens behov. Att stöd och rustning gjordes på alla områden 
och nivåer i livet som just den enskilde individen var i behov av samt att det fanns en bred kompetens 
hos personalen vilket möjliggjorde mötandet av behoven. En av respondenterna lyfter fram den 
positiva betydelsen av att verksamheten ”härifrån och vidare” har representanter från alla myndigheter 
samlade under ett och samma tak då detta stoppat upp den ”rundgång” i de sociala systemen som 
många arbetslösa kan uppleva, där ingen riktigt vet vilken typ av hjälp individen behöver eller vem 
som bär ansvaret för att ge den.  
   Enligt Seing (2016) handlar begreppet anställningsbarhet om människors förmåga och kompetens att 
få och behålla ett arbete. Vidare uttrycks att begreppet är centralt inom arbetsmarknadspolitiken och 
byggt på normer om hur anställningsbara människor bör vara. I detta sammanhang lyfts 
omställningsförmåga genom individens förmåga att vara anpassningsbar fram. Förändring har med 
anpassning att göra och Angelöw (2010) beskriver att rustandet av strategier är betydelsefullt för att 
en människa ska komma igång med en förändringsprocess. Vidare menas att människor som har 
strategier att tillgå i olika situationer klarar förändringar på ett bättre sätt.  
   Att gå från att vara ej deltagare i arbetslivet till att delta i arbetslivet är en uppenbar förändring. I 
den här studien, beskriver respondenterna att deltagandet i insatserna har bidragit till att de upplever 
att de fått hjälp och stöd att utvecklas och tillägna sig redskap och förhållningssätt som underlättat 
och kommer att underlätta deras övergång från ej deltagare i arbetslivet mot ett in/återinträde på 
arbetsmarknaden.  
   En intressant aspekt som lyfts fram av en respondent angående insatsernas betydelse för 
in/återinträde in arbetslivet är dennes känsla av igenkänning. Respondenten uttrycker att då han 
utifrån deltagandet på Nova känner igen sig i den typ av möten och aktiviteter som han nu deltar i på 
den nya arbetsplatsen upplever han en trygghetskänsla, samt uttrycker att igenkänningsfaktorn 
bidrog till att han lättare fann sig till rätta i den nya arbetssituationen. Fugate et al. (2004) menar att 
förmågan att vara anpassningsbar bidrar till att individer har lättare att känna sig bekväma i nya 
situationer och organisationer. Vilket gör att ovan respondents utsago kan tolkas som att dennes 
deltagande i insatserna medverkat till respondentens anpassningsbarhet.  
   Koen et al. (2013) lyfter fram att anställningsbarhet kan hjälpa människor in och över det gap som 
kan hindra dem från att delta i arbetslivet. Vidare uttrycks det därför vara betydelsefullt att bilda sig 
en uppfattning om, och stödja människor i, deras anställningsbarhet innan en utmatchning mot arbete 
påbörjas. I den här studien blir detta tydligt då en av respondenterna beskriver att hennes första 
utmatchning till arbete inte fungerade så bra, vilket respondenten ansåg hade att göra med det hon 
uppfattade som sina personliga ”hinder” i tillvaron, vilket sedan ledde till att hon slutade på 
arbetsplatsen. Detta kan tolkas som att en utmatchning gjordes utan att uppmärksamma vad hennes 
egentliga behov av rustning var för att hon skulle uppleva att arbetssituationen fungerade. Detta kan 
alltså sägas bekräfta Koen et al. (2013) påstående ovan.  
   Att sträva efter att rusta individerna mot anställningsbarhet framstår även utifrån Fugate et al. 
(2004) resonemang som en bra ide då de uttrycker att anställningsbarheten underlättar individers 
övergångar i arbetslivet samt ökar sannolikheten att anställningen har en högre kvalité. Detta går i 
linje med vad en av respondenterna i denna studie uttrycker kring utmatchning innan individen fått 
möjlighet att tillägna sig de verktyg den är i behov av för att komma ut och hantera arbetssituationer. I 
denna studie uttrycker sig en av respondenterna kring problemet med att tillgången till ett arbete inte 
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i alla lägen löser den långtidsarbetslöses situation. Vilket kan förstås som att för att en 
lösning/utmatchning till arbete ska upplevas som hållbar och meningsfull framhålls återigen att 
stödinsatser behöver utgå från ett helhetsperspektiv på individens livssituation. Då först menar 
respondenten att det finns goda förutsättningar för att en varaktig och hållbar arbetslösning för 
individen ska kunna uppnås.  
   Deltagarna upplever att insatserna hjälpt dem att hitta vägar över de personliga hinder som de 
upplever har stått mellan dem själva och möjligheten till en hållbar anställning och arbetssituation. 
Enligt Seing (2016) och Fugate et al. (2004) handlar anställningsbarhet om anpassningsförmåga, med 
en ökad betydelse kring sociala förmågor och egenskaper. Att individer får stöd i 
förändringsprocesser mot anställningsbarhet kan överbrygga de komplexa hinder som 
långtidsarbetslösa brottas med och som kan stå mellan dem och in/återinträde på arbetsmarknaden 
(Koen et al. 2013). Utifrån denna studies resultat uppfattar jag att man kan säga att de hinder som 
deltagarna upplever försvårar deras deltagande i arbetslivet, kan sägas vara komplexa. Med hänsyn 
till det tänker jag att komplexa situationer kräver mångfasetterade lösningar. Vilket även bekräftas av 
det respondenterna uttrycker i resultatet. Utifrån resultatet tolkas att de insatser och 
förändringsprocesser som bör erbjudas dessa människor bör vara stöttande på många olika nivåer och 
områden där individen har ett behov. De personliga insatser som erbjuds behöver även ta hänsyn till 
exempelvis ålder, kön, funktionsvariationer, invandrarstatus och psykologiska variationer, då detta 
enligt Bhat, (2010) och Koen et al. (2013) kan uppfattas som hinder för anställningsbarhet. Bhat (2010) 
menar att detta är något som mer traditionellt stöd till arbetslösa inte tar i beaktande.  
   I den här studien beskriver respondenterna olika insatser och stöd som jag uppfattar bidragit till 
deras anpassningsförmåga och därmed anställningsbarhet. Respondenterna uttrycker sig om att de lär 
sig om sig själva och hur de på olika sätt kan jobba med att tillägna sig möjliga strategier och 
förhållningssätt för att komma framåt i sin förändringsprocess mot anställningsbarhet. I studiens 
resultat var det en beskrivning angående hinder för anställningsbarhet som framträdde på ett lite 
annorlunda sätt. Respondenten uttrycker sina farhågor kring de hinder till ny anställning hon såg 
framför sig när hon drabbades av arbetslöshet. Bland annat att hon är femtio plus, invandrare och inte 
har så mycket utbildning, med andra ord många av de hinder för anställningsbarhet som Bhat (2010) 
och Koen et al. (2013) uttrycker. Samtidigt så uttrycks att nya arbetsmöjligheter öppnades vilket rörde 
sig om ett administrationsjobb. Att denna nya möjlighet framträdde sätter hon själv i samband med 
att hon har en god social förmåga, en vilja att lära sig och prova på nya arbetsuppgifter om det skulle 
behövas. Detta tolkar jag som att hennes sociala kompetenser och förmågor, hennes 
förändringskompetens tillika anpassningsförmåga har varit betydelsefull i överbryggandet av det som 
kunde ha varit hinder för hennes anställningsbarhet vilket kan sägas visa på dessa förmågors 
betydande roll när det kommer till anställningsbarhet i arbetslivet.  
   Koen et al. (2013) menar att det inte behöver vara så att individer inte är anställningsbara, bara för 
att de inte har ett arbete. Utan att det kan vara så att det som uppfattas som individers hinder 
överskuggar dennes kunskaper och färdigheter när individen försöker få tillträde till arbetslivet.  I den 
här studiens resultat framkommer en beskrivning som rör detta. En respondent uttrycker att han 
egentligen inte upplever problem med sin arbetskapacitet eller kompetens utan att det är en 
överkänslighet av att ha många människor omkring sig som är det som varit hinder för honom i 
arbetssituationen. Utifrån studiens resultat kan tolkas att insatserna gett respondenten möjlighet att 
upptäcka hur han behöver ha det runt omkring sig för att fungera i arbetslivet. Detta betyder därmed 
att om den rätta miljön finns runt honom i arbetssammanhanget behöver hans överkänslighet inte 
innebära ett hinder. 
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   När respondenterna i studien uttrycker sig angående att hitta ett arbetssammanhang där de känner 
att de fungerar beskriver de att deltagandet i insatserna på Nova bjudit på möjligheter att reflektera 
över vem de är och vill vara i ett arbetssammanhang vilket kan förstås som utvecklande av en 
karriäridentitet (Fugate et al., 2004). Genom deltagandet i insatserna och den praktiska verksamheten 
på Nova har de fått möjlighet att utforska och prova sig fram i en trygg och coachande miljö hur detta 
ska kunna förverkligas vilket kan förstås som anpassningsförmåga (Mc Ardle et al., 2007). Utifrån 
studiens resultat är det en respondents perspektiv som jag vill lyfta fram lite tydligare i detta 
sammanhang. Anna beskriver att hennes arbetslivserfarenheter bidragit till hur hon definierar sig i 
yrkeslivet. Detta möjliggjorde att hon trots frånvaro av arbete kunde identifiera nya chanser till 
arbetstillfällen (Mc Ardle et al., 2007). I den här studien berättar respondenterna om en vilja att lära sig 
mera om sig själva, hur de fungerar och tillägnar sig strategier som ett medel i att utveckla 
förändringskompetens och anpassningsförmåga för att nå anställningsbarhet. Detta i sin tur kan leda 
till en anställning för personen som är mer kvalitativ och hållbar i längden vilket är en viktig pusselbit 
i att skapa en hållbar livssituation. Dessa tankar förekommer hos Mc Ardle et al, 2007; Angelöw, 2010; 
Cederlund, 2013; Fugate et al. 2004.)  
   Av resultatet i denna studie kan utläsas att respondenterna genom deltagande i insatserna utvecklat 
sin tilltro till att behärska uppgifter i specifika sammanhang vilket kan förstås som self-efficacy 
(Fugate et al. 2004). Individernas ökade tro på sin egen förmåga att klara av vissa uppgifter och 
sammanhang har en positiv och ökande inverkan på deras anpassnings förmåga vilket i sin tur bidrar 
till ökat deltagande i arbetslivet (Fugate et al., 2004 & Bhat, 2010) 
   Haake och Löfgren-Martinsson (2016) relaterar empowerment till anställningsbarhet. Individers tro 
på sin egen förmåga ökar självkänsla och förändringsmotivation samt känsla av makt och kontroll 
över sitt eget liv, vilket även spiller över på känslan att ta kontroll över sin arbetssituation (Angelöw, 
2010; Bhat, 2010). I denna studie tydliggörs dessa tankar när respondenterna uttrycker sig om 
insatsernas betydelse för upptäckandet, utvecklandet och användandet av sin egen inneboende kraft 
vilket bidragit till deltagarnas ökade tro på att de själva har kapacitet att hantera och manövrera sig 
fram i livet.  
   Madsen (2011) uttrycker tankar om den rymliga arbetsmarknaden där det från 
arbetsmarknadspolitiskt håll finns en förväntan på att arbetslivet ska öppna sig för människor som 
inte i alla lägen kan leva upp till den norm angående prestation och arbetsvillkor som råder och ses 
som normala i arbetssammanhang. Enligt Madsen (2011) kan denna norm ses som det största hindret 
för allas deltagande i arbetslivet. Med andra ord kan man alltså uppfatta det som att det är den 
rådande normen om hur människor bör vara för att vara anställningsbara som är den springande 
punkten i det hela.  
   Att rusta människor, stödja och hjälpa dem utifrån de behov de har på alla livets områden är något 
fint och värdefullt, det förebygger utanförskap, bygger människovärde och delaktighet i 
samhällsgemenskaperna. Insatserna bidrar till människors återupprättande och självförsörjning. Detta 
vittnar resultatet i denna studie om. Men kan det vara så att när det kommer till anpassningsförmågan 
är det inte bara individen som ska sträva efter den. Uttrycket anpassning kan uppfattas gå i en 
tvåvägsriktning. Kanske borde även samhällets arbetsliv jobba med att utveckla sin 
anpassningsförmåga så att fler får möjlighet att uppleva att de kan vara i ett arbetsammanhang där 
deras liv ryms och fungerar professionellt. Detta placerar således både samhället och individen i 
lärprocesser. Ett arbetsliv som präglas av öppenhet, en tillåtande stämning och flexibilitet, det vill 
säga äger anpassningsförmåga, erbjuder inte bara en god arbetsmiljö för människor som enligt dagens 
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normer anses ha svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden, utan är ett arbetsliv där alla människor 
antagligen skulle må bättre.  

Slutsatser 
Denna studie har undersökt deltagares upplevelser av arbetsförberedande insatsers betydelse för 
in/återinträde på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har visat att det finns ett behov av mer 
kunskap kring vilka insatser som tillmötesgår långtidsarbetslösas behov av stöd och hjälp för att få 
fotfäste på arbetsmarknaden. Denna studie har kunnat påvisa att personligt anpassade insatser utifrån 
individens behov, på alla nivåer och områden som denna har behov av, främjar personlig växt, social 
delaktighet och tillhörighet i samhället såväl som anställningsbarhet och in/återinträde i arbetslivet. 
Vidare har det utifrån resultatet blivit tydligt att insatser som utgår ifrån ett helhetsperspektiv på 
individen främjar och skapar förutsättningar för att individen ska uppnå en hållbarare situation i 
vardagsliv, arbetsliv och samhällsliv. Vidare dras slutsatsen att för att göra det möjligt för flera 
människor att få uppleva att de hittar arbetssammanhang där deras liv ryms och fungerar 
professionellt, kan det vara eftersträvansvärt att lärprocesser som gynnar förmågan att anpassa sig går 
i en tvåvägsriktning, det vill säga, att både samhällets arbetsliv och individen strävar efter flexibilitet, 
öppenhet och tolerans i arbetssammanhang.   

Framtida studier 
Under arbetet med studien har det genom respondenters utsagor framkommit att en betydelsefull 
aspekt för att deltagare som matchas ut i arbete ska finna sig till rätta och få ett framgångsrikt 
in/återinträde på arbetsmarknaden har en del att göra med hur öppen och anpassningsbar 
arbetsplatsen är för mänskliga olikheter och behov. Därför skulle det vara intressant att undersöka hur 
arbetsplatser skulle kunna arbeta och anpassa sig för att bli mera öppna, lyhörda och tillåtande inför 
individers varierande behov så att fler människor kan hitta arbetssammanhang där de fungerar 
professionellt. Detta skulle vara spännande att undersöka vidare för att fördjupa sig i detta område, 
samt kan vara ett uppslag till fortsatta studier. Vilket skulle kunna innebära att undersöka hur olika 
organisationer arbetar med utvecklingsplaner kring att ta emot och kompetensutveckla individer som 
söker in/återinträde till arbetsmarknaden efter lång frånvaro. Speciellt intressant kan vara att 
undersöka detta utifrån genus och etnicitet.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  
                                           Yttersjö 2017-03-28  
DU är en betydelsefull person!                                                        
Detta är ett erbjudande till dig att delta i en intressant och viktig studie om arbetsförberedande 
insatsers betydelse för möjlighet till anställning på arbetsmarknaden. 
 
Jag som genomför studien heter Eleonor och gör detta inom ramen för min utbildning till 
Beteendevetare vid Mittuniversitet, avdelningen för utbildningsvetenskap. 
 
Du får det här brevet med anledning av att du deltar/deltagit i Nova arbetsmarknads 
arbetsförberedande insatser och därmed bär på erfarenheter om dessa insatser och vad du upplever 
att de har/ har haft för betydelse för ditt in/återinträde på arbetsmarknaden. Dina tankar och 
upplevelser kring detta är betydelsefull kunskap i genomförandet av studien.  
 
Om du väljer att delta i studien kommer du och jag att ses för en intervju. Tillsammans med mig 
bestämmer vi en tid och plats som passar dig. Intervjun kommer att innehålla tio frågor och eventuellt 
följdfrågor som kretsar kring undersökningens ämne. Beräknad tid för genomförandet av intervjun är 
ungefär en timme.  
 
Jag kommer att föra anteckningar och spela in intervjun då jag upplever att det är en möjlighet för mig 
att få full tillgång till intervjusvaren så att inget viktigt du säger kommer bort. Jag kommer endast att 
behålla intervjusvaren till dess att mitt arbete blivit godkänt, därefter raderas intervjumaterialet.  
 
Jag vill upplysa dig om att i genomförandet av intervjuerna tas hänsyn till vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt samt att du kan välja att avstå 
från att svara på frågor. Du har möjlighet att avbryta intervjun och därmed ditt deltagande om du så 
skulle vilja. Ditt deltagande och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
intervjumaterialet kommer att förvaras på ett sätt så att obehöriga ej kommer åt det samt att det i 
studien inte kommer att kunna utläsas vem som sagt vad, det vill säga att din identitet inte kommer 
att röjas. De som deltar i studien samt anställda på Nova arbetsmarknad kommer att få möjlighet att 
ta del av den färdiga undersökningen.  
 
För att få kunskap i ämnet för studien har jag läst in mig på litteratur och forskning men jag önskar 
även få möjlighet att genomföra intervjuer med personer som har erfarenheter och därmed kunskap 
om hur detta kan ta sig uttryck i verkliga livet.  
Som ett led i utbildningen erhåller jag vetenskaplig handledning angående genomförandet av studien. 
För mer information eller vid frågor angående ditt deltagande är du välkommen att ta kontakt med 
mig eller min handledare. 
 
Med vänliga hälsningar Eleonor Johansson  

 
Kontaktuppgifter: Eleonor Johansson                           eljo1400@student.miun.se 
Handledare: Marcia Håkansson Lindqvist                  Marcia.HakanssonLindqvist@miun.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Hej och välkommen! 
Först av allt vill jag tacka för att du har tagit dig tid att komma hit.  
Läs upp rättigheterna och överlämna brevet. Berätta att intervjun kan komma att ta en timme ungefär. 
Förklara syftet med studien och intervjun samt att frågorna kommer att kretsa kring deltagares 
upplevelser av de arbetsförberedande insatser som personen deltagit i. 
Fråga om det känns ok att delta i intervjun och studien. Om ja, gå vidare. 
Förklara att du vill spela in intervjun och varför och fråga om det är ok för dem. 
Notera kön och hur länge personen varit ute på arbetsmarknaden och hur länge den varit på Nova. 
Kan du berätta om vad du upplevde under din tid på Nova som underlättade ditt in/återinträde på 
arbetsmarknaden? 
 
Kan du berätta för mig något om din upplevelse av de arbetsförberedande insatser som du deltagit i 
på Nova? 
 
Upplever du att de insatser du deltagit i mötte de behov av stöd och rustning som just du hade för ett 
in/återinträde på arbetsmarknaden? 
            På vilket sätt? Berätta mer! 
 
Kan du berätta för mig om det finns någonting i de insatser som du deltagit i som underlättat din 
övergång, från att ej delta på arbetsmarknaden till att vara deltagare på arbetsmarknaden. 
            Vad? Berätta mer! Kan du berätta om någon situation eller sammanhang då detta      
            blivit synligt för dig? 
 
Kan du berätta om någon situation då du upplever att du gjort något/hanterat något på ett annat sätt 
än tidigare beroende på att du känt dig mer rustad utifrån ditt deltagande i insatserna på Nova? 
 
Finns det något i de arbetsförberedande insatserna som du deltagit i som du upplever har stärkt dig 
som person? 
           Vad och på vilket sätt? Berätta! I vilka situationer och sammanhang har detta blivit     
           tydligt för dig? 
 
Finns det något i de arbetsförberedande insatserna som du deltagit i som du upplever har stärkt dig i 
din tro på din egen förmåga att klara saker och sammanhang? 
I så fall vad? 
Kan du berätta om ett tillfälle då detta blev synligt för dig? 
Finns det fler sådana sammanhang? Berätta! 
 
Nu har vi samtalat en stund om de arbetsförberedande insatserna och nu skulle jag vilja fråga dig om 
det finns något annat som du tänker på som underlättat ditt in/återinträde på arbetsmarknaden? 
Vad? Berätta mer! 



 
 

37 

 
Nu börjar vi komma till slutet av intervjun. Om du tänker tillbaka på det vi samtalat om under den 
här stunden vad skulle du säga har haft störst betydelse för ditt in/återinträde på arbetsmarknaden? 
Varför tror du att det är så? 
 
Vad skulle du ge för råd till dem som tänker kring arbetsförberedande insatser som ska syfta till att 
möta deltagares behov av stöd och hjälp för att öka deras möjligheter till in/återinträde på 
arbetsmarknaden? 
 
 
Tack för att du tog dig tid att ställa upp på intervjun! 
 
Om det är något som du kommer på i efterhand som du skulle vilja säga till mig får du gärna ta 
kontakt med mig. Min mailadress står i informationsbrevet.  
             
            Skulle det vara ok med dig om jag tar kontakt med dig om det är något                  
            jag funderar på eller behöver komplettera angående intervjun? 
 


