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Förord 

Rapporten är en del av ett större forskningsprogram som finansierats av Forte 
och som syftar till att göra effektstudier av kommunal arbetsmarknadspolitik. 
Vi vill främst tacka samtliga personer som deltagit i studien genom intervjuer 
och observationer. Vi tackar också de chefer och personal vid 
Arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen där studien utförts för konstruktiva 
synpunkter. Vi tackar professor Magnus Karlsson vid Linnéuniversitetet. 
Slutligen tackar vi universitetslektor Kettil Nordesjö från Malmö universitet och 
Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet för noggrann genomläsning och 
kvalitetshöjande kommentarer.  
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Inledning 

Rapporten analyserar kommunala arbetsmarknadsinsatser utifrån officiella 
styrdokument, intervjuer och observationer av vad som görs i verksamheterna.  
Avsikten är att förstå socialarbetares hantering av handlingsutrymmet som 
förekommer inom kommunal arbetsmarknadspolitik i relation till styrdokument 
utifrån chefer, socialarbetare och arbetslösas perspektiv. Kommunala 
arbetsmarknadsinsatser är i juridisk mening en relativt oreglerad verksamhet, 
sett i förhållande till andra kommunala välfärdstjänster, så som äldreomsorg, 
missbruksvård och insatser riktade mot barn och familj (Panican & Ulmestig 
2017). De kommunala arbetsmarknadsinsatsernas utformning och utförande har 
inga särskilda regleringar i lagtext i vad de ska innehålla eller för att garantera 
deltagaren av insatsen en viss service. Det blir istället upp till kommunerna att 
själva fastslå hur verksamheten ska utformas. Det har fått till följd lokala 
variationer där kommunerna och de anställdas handlingsutrymme blir väsentligt 
för hur kommunal arbetsmarknadspolitik utformas.  

En utgångspunkt för studien är att socialpolitik generellt, och så även 
aktivering genom kommunala arbetsmarknadsinsatser, får sin slutgiltiga 
utformning i mötet mellan medborgaren och de så kallade gräsrotsbyråkraterna. 
Dessa utgörs av anställda med direktkontakt till brukarna, och har till uppgift 
att förverkliga välfärdsambitionernas konkreta innehåll (se Lipsky 2010). 
Eftersom de möter olika individer med skilda behov och preferenser, måste de 
ha ett mått av frihet ”handlingsutrymme” att forma sitt arbete efter dem de 
möter. Ett visst friutrymme är således nödvändigt för likvärdigt bemötande, men 
för stort sådant kan innebära svårigheter att veta vilket som egentligen är 
verksamhetens innehåll – vilket i sin tur riskerar att leda till ojämlikhet eller 
rättsosäkerhet. Lipsky (2010) menar att en av de grundläggande funktionerna 
för gräsrotsbyråkrater är att de blir satta att lösa problemen med motstridiga, 
ineffektiva och irrationella politiska beslut som är svåra att implementera. Ofta 
finns även motstridiga lagar och politiska styrdokument. 

När anställda använder sitt handlingsutrymme inom sitt dagliga arbete kan 
det uppstå en diskrepans i förhållande till övergripande kommunala- eller 
förvaltningsspecifika beslut. Anställdas handlingsutrymme påverkas av ett 
flertal faktorer, så som de styrdokumenten tänkta att reglera organiseringen av 
verksamheten. Det finns också institutionella regler inom verksamheten eller i 
samhället i stort som kan begränsa handlingsutrymmet (jmf, Grape, 2001). 
Beroende på hur handlingsutrymmet används kommer det ha positiva eller 
negativa konsekvenser enskilda medborgare, kollegor eller för arbetsgivaren 
(Thorén, 2012). Graden av frihet för den enskilde gräsrotsbyråkraten påverkar 
brukarens, exempelvis deltagaren i aktiveringsinsatsens, möjlighet att förutse 
vad de kan förvänta sig av insatsen. Thorén (2005) pekar samtidigt på att 
deltagarnas individuella behov av hjälp riskerar att bytas ut mot en 
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standardiserad förståelse av deltagaren om inte handlingsutrymmet används för 
att individualisera bemötandet. Detta får till följd att organisationens 
möjligheter och begränsningar styr den hjälp och service deltagaren får, och inte 
det individuella behovet.  

I den här studien studeras mål om sysselsättning och jämställdhet och hur de 
hanteras på gräsrotsnivå i fyra kommunala arbetsmarknadsinsatser i en större 
svensk kommun. Dessa fyra verksamheter tillhör samma organisation som 
ansvarar för kommunala arbetsmarknadsanställningar för personer som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Det forskningsproblem som studien uppehåller sig 
vid relaterar till hur dessa insatser realiseras i konkret verksamhet. Denna 
realisering är beroende av hur gräsrotsbyråkraterna å ena sidan förhåller sig till 
riktlinjer och politiska beslut och å andra sidan utformar dem i relation till 
enskilda individer för att få insatserna att fungera (Lipsky 2010). Det gör att 
socialarbetarna inom kommunal arbetsmarknadspolitik både ska upprätthålla de 
arbetslösas rättssäkerhet genom att vara goda byråkrater, men samtidigt vara 
flexibla och kunna möta arbetslösas individuella behov.  

En fråga som undersöks är hur målen om jämställdhet och sysselsättning 
kommer till uttryck, och har valts ut då dessa ambitioner är särskilt 
framträdande i det politiska uppdrag som formulerats för de fyra 
arbetsmarknadsinsatser, och även centrala mål kommunen i stort. Att inom de 
kommunala arbetsmarknadsinsatserna arbeta med ökad jämställdhet innebär 
bland annat att arbeta med motivation och förändringar rörande deltagarnas 
benägenhet att göra icke-könsnormativa val såväl rörande de aktuella 
arbetsmarknadsinsatser som inför kommande vägar till egenförsörjning genom 
utbildning eller arbete. Jämställdhetsarbetet avser också att kvinnor och män i 
lika stor utsträckning får hjälp och service via arbetsmarknadsinsatserna.  

Ambitionerna om jämställdhet bör ses i relation till en i delar könssegregerad 
arbetsmarknad, vilket exempelvis kommer till uttryck genom att låg-löneyrken 
så som barnomsorg, äldreomsorg och service till stora delar upprätthålls av 
kvinnor. Arbetsmarknaden är också segregerad baserad på härkomst där 
utlandsfödda, särskilt afrosvenskar, tenderar att diskrimineras på 
arbetsmarknaden. Olika tillhörigheter ordnas i relation till varandra, där detta 
att vara utlandsfödd kvinna kan innebära fler hinder att överkomma, men också 
att utlandsfödda män riskerar en sämre position på arbetsmarknaden än kvinnor 
med svensk härkomst (Wolgast, Molina & Gardell, 2018).  

Sammantaget riskerar det att uppstå spänningar mellan de arbetslösas 
preferenser om önskade yrkesval samt arbetsgivares, socialarbetares och 
samhällets förväntningar på dessa val. Genom att undersöka hur de anställda 
använder sitt handlingsutrymme kan kunskap ges om hur sådana spänningar 
hanteras i den dagliga verksamheten. Hur fungerar exempelvis det att hävda 
kommunens mål om jämställdhet om deltagare gör yrkesval som går emot 
målen om jämställdhet? Och övergripande; vilka potentiella motsättningar kan 
finnas mellan att stärka grupper med en svagare position och bristande 
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förankring på arbetsmarknaden, och att genomföra kommunens policy kring 
sysselsättning och jämställdhet? 

Studiens syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur kommunal 
arbetsmarknadspolitik kommer till uttryck i faktiska verksamheter och hur 
dessa relaterar till övergripande intentioner, reglerande styrdokument och 
chefers, socialarbetares och arbetslösas behov, intressen och perspektiv. De 
anställdas handlingsutrymme uppfattas som central för att bedriva en 
verksamhet trots den mängd (potentiella) spänningar som kan uppstå i dessa 
relationer. 

 
1. Hur beskrivs målen med kommunal arbetsmarknadspolitik i kommunala 

styrdokument utifrån sysselsättning och jämställdhet och hur förstår och 
förhåller sig socialarbetarna till dessa mål? 

2. Hur förstår deltagarna socialarbetarnas arbete med att omsätta mål om 
sysselsättning och jämställdhet 

 
För att nå studiens syfte utgår studien från fyra kommunala 
arbetsmarknadsinsatser i en kommun. Dessa tillhör samma organisation, men 
riktar sig mot olika målgrupper av arbetslösa, vilket beskrivs mer ingående 
nedan. Organisationen hade vid datainsamlingstillfället nio olika insatser. 
Innehållet i dessa skiljer sig till viss del, men de ska följa samma processflöde 
och följa samma övergripande kommunala- samt förvaltningsspecifika mål. 
Processflödet innebär en likriktning i arbetet med deltagarna genom att stöd ska 
erbjudas före, under och efter de arbetslösa är inskrivna i en viss insats. Utav de 
nio olika insatserna har fyra insatser studerats genom grupp- och individuella 
intervjuer, dokumentstudier samt observationer. Totalt har 57 personer 
intervjuats.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer först en kortare presentation av organisationen som 
de fyra studerade arbetsmarknadsinsatserna verkar inom. Här används 
presentationer av dem på kommunala hemsidor, medarbetarmanualer och 
verksamhetsplanen. Därefter kommer tidigare forskning rörande kommunal 
arbetsmarknadspolitik att presenteras tillsammans med en bakgrund till studien.  

Organisationen för kommunala 
arbetsmarknadsanställningar - en presentation 
Organisationen för kommunala arbetsmarknadsanställningar1 (härifrån OKAA) 
innehåller insatser riktade till boende i kommunen som är arbetslösa och som 
ofta också erhåller försörjningsstöd från socialtjänsten. OKAA organiserar 
insatser riktade mot arbetslösa som är inskrivna i den kommunala 
arbetsmarknadsverksamheten. Till denna hänvisas personer som är arbetslösa 
och uppbär försörjningsstöd. Det är således personal inom den kommunala 
arbetsmarknadsenheten som främst beslutar om vilka personer som ska anvisas 
till insatser inom OKAA, om än att personalen i insatserna kartlägger och 
bedömer om den arbetslöse kan beredas plats i insatsen. Insatserna inom OKAA 
innebär att en arbetslös person erbjuds en kommunal visstidsanställning och får 
härigenom del av olika arbetsmarknadsåtgärder. Anställningen är tidsbestämd 
och regleras genom ett lokalt kollektivavtal. Under tiden för anställningen ska 
den arbetslösa få professionellt stöd och verktyg för att bli rustad för 
arbetsmarknaden. Olika målgrupper erbjuds olika former av stöd och 
sysselsättning, exempelvis sådana som riktar sig till ungdomar, föräldrar och till 
dem i sociala svårigheter eller som har en brottslig belastning.  

OKAA startade 2014 och är därmed en relativt ny organisationsmodell i en 
studerade kommunen. Befintliga former för kommunala visstidsanställningar 
anslöts till OKAA, och några nyskapades. Den gemensamma nämnaren mellan 
de olika typerna av insatser inom OKAA är ett flödesschema som ska styra 
insatserna. Flödesschemat beskriver att deltagaren inom en insats via OKAA 
ska erbjudas åtgärder innan, under och efter anställning. Enligt handboken för 
anställda inom OKAA ska personalen som ta fram en kommunal arbetsplats för 
deltagaren och därefter förbereda såväl deltagare som arbetsplats inför 
anställningen. Detta kan exempelvis ske genom att först ha en praktikperiod på 
arbetsplatsen. När deltagaren väl påbörjat arbetet ska OKAA:s personal 
fortsätta att stödja både arbetslösa och arbetsplatser för att samtliga ska vinna 
på arrangemanget. Viktigt är att deltagaren får ett stöd som ger möjligheter till 
att komma till "nästa steg", alltså till en egenförsörjning genom arbete eller 

 
1 Fingerat namn  
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studier. Detta kan exempelvis innebära utbildning, arbetssökarkurser eller 
individuell coachning och matchning. Efter anställningen genom OKAA, ska 
personal inom OKAA erbjuda ytterligare stöd i tre månader, likt det stöd som 
gavs under anställningstiden, oavsett om deltagaren har gått vidare till arbete, 
studier eller är fortsatt arbetslös.  
 

De studerade insatserna inom OKAA 
Här görs en kort presentation av de fyra arbetsmarknadsinsatser, inom OKAA, 
som ingår i studien utifrån Medarbetarhandboken för de anställda inom OKAA. 
Namnen på insatserna är fingerade för den här studien.  
 

Verkstan 
Verkstan är en insats som vänder sig till ungdomar från 20 års ålder till 29 år. 
En förutsättning för att deltagande hos Verkstan är att man är socialt eller 
kriminellt belastad. Att ha haft kontakt med den kommunala 
arbetsmarknadsverksamheten sedan tidigare är inget krav. Verkstan är en så 
kallad ”in-house verksamhet” där deltagarna arbetar på Verkstans egna 
arbetsplats, vilket är i en verkstadsmiljö i kommunens centrala delar. 
Deltagarna, till skillnad från en del andra insatser via OKAA, placeras således 
inte ut hos olika kommunala arbetsgivare. Deltagarna erhåller en anställning 
omfattande 6 till 12 månader.  

Lokalsamordnade anställningar  
Lokalsamordnade anställningar (härifrån LS-jobb) arbetar med personer som 
uppbär försörjningsstöd, utan närmare precisering av olika målgrupper. De 
arbetar sedan med individuella placeringar hos samtliga kommunala 
arbetsgivare. Namnet kommer från att olika lokala stadsdelar organiserar sina 
egna LS-jobb. Detta innebär att stadsdelen tillsammans med den centrala 
arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen samverkar genom att stadsdelen 
finansierar anställningarna och OKAA står för det operativa arbetet (övriga 
insatser inom OKAA finansieras antingen av Arbetsmarknadsförvaltningen 
eller av annan kommunal förvaltning). En anställning inom LS-jobb varar 12 
månader. Empirin som används i rapporten har hämtats från en specifik form 
av LS-jobb, Denna form är den största av de olika LS-jobben i kommunen i 
fråga om antal deltagare per år.  

Park & miljö 
Park & miljö är likt Verkstan en ”In-house verksamhet”. Här är 
anställningstiden på 10 månader, men kan förlängas ytterligare två månader. 
Park & Miljö finansieras av den politiska nämnd i kommunen som ansvarar för 
yttre miljö och renhållning. Arbetsuppgifterna innefattar utomhusstädning av 
gator och torg. Målgruppen för Park & Miljö är personer som uppbär 
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försörjningsstöd, varit inskrivna i den kommunala 
arbetsmarknadsverksamheten i mer än sex månader, eller bedöms riskera 
långtidsarbetslöshet. Personer över 25 år och/eller personer med hemmavarande 
barn har prioritet, samt personer som bedöms ha det extra svårt att få inträde på 
den ordinarie arbetsmarknaden.  

Ungjobb 
Ungjobb riktar sig mot ungdomar som varken arbetar eller studerar, mellan 16 
och 29 år gamla. Utifrån ålder görs vidare målgruppsindelningar där 16-19 
åringar antas om de aldrig påbörjat eller hoppat av gymnasieutbildning. 
Ungdomar mellan 18 och 29 år kan bli aktuella om de uppbär försörjningsstöd 
eller är arbetslösa. Anställningarna varar mellan sex och 12 månader långa och 
arbetsplatserna är inom kommunal förvaltning. Som en del av Ungjobb finns 
också en särskild insats som riktar sig mot ungdomar 18-29 år gamla och som 
ingår i Arbetsförmedlingens Etableringsprogram för vissa nyanlända flyktingar.  

Kommunal arbetsmarknadspolitik och studiens 
bakgrund 
Sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet har kommunerna byggt upp egna 
arbetsmarknadspolitiska verksamheter (Ulmestig 2007). Det innebär att vi i 
Sverige har två parallella system för arbetsmarknadspolitik. En för arbetslösa 
som har varit etablerade på arbetsmarknaden och en för ungdomar, utrikesfödda 
och andra som ännu inte har etablerat sig. Staten tar i högre grad ansvar för de 
tidigare etablerade, medan andra arbetslösa blir hänvisade till kommunerna. 

25 år efter den ekonomiska krisen på 1990-talet börjar den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken bli allt mer institutionaliserad. Speciella rutiner och 
arbetssätt har etablerats i kommunerna, fasta anställningar, anpassade lokaler, 
en fastare och en mer specialiserad organisering är exempel på 
institutionaliseringen. Denna process följer en internationell trend som kan 
benämnas för den andra vågens aktivering (Nybom 2012; van Berkel & Borghi, 
2008). En av de aspekterna av institutionaliseringen, som ännu inte har 
utvecklats i någon högre grad i kommunerna, är ett ökat behov av kunskap om 
effekterna av insatser, samt krav på lagar och riktlinjer som tar till vara de 
arbetslösas rättssäkerhet har rests. Studien anknyter till båda bristerna i 
utvecklingen. Dels är studien en del i ett större forskningsprogram och dels 
studerar vi styrningen av arbetet. 

Denna rapport utgör resultatet av en delstudie inom det större 
forskningsprogrammet ”Flyktinginvandring och omvandling på den svenska 
arbetsmarknaden- vilken roll spelar kommunerna?2” som syftar till att göra 

 
2 För mer information se https://www.ifau.se/sv/Forskning/Externfinansierad-
forskning/flyktinginvandring-och-omvandling-pa-den-svenska-arbetsmarknaden--vilken-roll-spelar-
kommunerna/  
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effektstudier av kommunal arbetsmarknadspolitik. Den metodologiska 
utgångspunkten i forskningsprogrammet är att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa metoder. För denna delstudie används kvalitativa metoder för att 
nå en förståelse av vad som sker i olika lokala program. Inom programmet 
kommer denna sorts analyser ligga till grund för kvantitativa analyser av lokala 
programeffekter där nyutvecklade metoder för så kallad ”kausal inferens” 
kommer att användas. Med stöd av såväl kvalitativt och kvantitativt material 
kommer sedan analyser att möjliggöra för att identifiera vilka 
programfunktioner som bidrar till vilka effekter. 

Denna rapports syfte är direkt kopplat till bristen på lagstiftning inom 
kommunal arbetsmarknadspolitik. I en kunskapsöversikt från 2017 (Panican & 
Ulmestig 2017) diskuteras det förhållande att den kommunala 
arbetsmarknadspolitiken inte är lagstadgad, och att det därmed inte finns någon 
tillsynsmyndighet och inte heller några genomgripande avtal som styr 
verksamheten i någon verklig mening. I och med att detta saknas också 
rättigheter för arbetslösa att få denna form av stöd. Förutom att bristen på 
reglering innebär det att deltagarna i dessa verksamheter blir utlämnade till 
lokala beslutsfattare och funktionärer ifråga om hur deras rättssäkerhet tolkas. 
Det finns även uppenbara risker för att arbetslösa ”faller mellan stolarna” 
mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Panican & Ulmestig (2017) 
ifrågasätter också effektiviteten inom arbetsmarknadspolitiken med två aktörer 
vars relation inte är reglerade i förhållande till risken att aktörerna gör samma 
sak eller att ingen ger insatser som behövs. 

Bristen på styrning från staten ger oundvikligen variationer mellan och inom 
kommunerna. Variationer i bedömningarna mellan kommunerna kan härledas 
till hur hanteringen av grupper som saknat möjlighet till egenförsörjning sett ut 
historiskt. När de första fattigvårdslagarna kom till stånd var det varit upp till 
lokala församlingar, socknar, byar och städer att organisera och utöva självstyre 
över hur de mindre bemedlade grupperna skulle hanteras. Även om framväxten 
av välfärdssamhället och en mer detaljerad nationell lagstiftning verkat för mer 
av likriktning, finns det kvar tydliga spår av tidigare former – inte minst rörande 
de verksamheter kommunerna inte har skyldighet att bedriva. Lokala 
variationer kan ses som nödvändiga för att anpassa välfärdsutbudet till lokala 
förhållanden och förutsättningar, men är samtidigt problematiska utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv.  

Det som i en kommun renderar i neddraget eller uteblivet socialbidrag kan i 
grannkommunen ses som helt acceptabelt (Salonen & Ulmestig 2004; Tengvald 
1997; Hydén et al. 1995). Sunesson (1997; 1999) diskuterar vad han beskriver 
som lokalstyrets arrogans. Han beskriver motsatsförhållandet mellan 
principerna för medborgerliga rättigheter och de som ligger till grund för det 
kommunala självstyret, och tar socialbidragshandläggningen som exempel. Vad 
det innebär att vara medborgare i Sverige beror till delar på vilken kommun du 
vistas i och hur denna kommun har valt att organisera sig, vilket inte minst är 
sant för det område som diskuteras i aktuell rapport. Det kommunala självstyret 
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kan också innebära att kommunerna anpassar verksamheten till lokala 
förhållanden. Kommunerna använder sin grundlagsskyddade rätt att anpassa 
verksamheten. Utbudet av offentlig service kan lättare anpassas efter lokala 
preferenser, bättre kunskap om invånarna genom närhet samt att den beslutande 
och kontrollerande makten finns närmare tjänstemän och medborgare vilket 
gynnar effektiviteten. Det tänks då också tydligare vilka som är ansvariga för 
beslut och lättare för medborgarna att vända sig till de ansvariga (Boadway och 
Mörk 2003; Jacobsson et al., 2017).  
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Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen ligger till grund för analysen av den insamlade 
empirin och inkluderar en organisationsteoretisk förståelse som hämtas från 
nyinstitutionell organisationsteori, samt teoretiska begrepp från Michael 
Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme. 

Nyinstitutionell organisationsteori  
Organisationer, så som arbetsmarknadsinsatserna inom OKAA, kan förstås som 
rationella självstyrande verksamheter som konstrueras för att uppnå ett 
förutbestämt mål. Detta är inte en syn som denna studie utgår ifrån. Istället för 
denna syn, ses organisationer här som konstellationer som upprättas inom, och 
i ständigt utbyte med, ett visst fält (Powell & DiMaggio, 1991). Organisationen 
framstår här mindre som ett slags byggnad avskild från andra, och mer som ett 
slags sammanhang som växer fram genom att sätta samman material som 
tillhandahålls på det fält inom vilket de verkar. Därför blir organisationer ett sätt 
att (tillfälligt) omsätta det som uppfattas riktigt och rimligt när det handlar om 
uppgifter och innehåll. Det kan i det fall som här diskuteras, handla om vilka 
målgrupper som uppfattas vara i behov av en viss form av insats, samt vilka 
personer och sammanhang som uppfattas som lämpliga att ansvara för 
förändringsarbetet. Det som är uppfattas som funktionellt för och inom 
organisationerna påverkas alltså starkt av värdeladdade tolkningsmallar som 
under en viss tidsperiod anses vara legitima i samhället (Grape, 2001).  

Organisationer, liksom samhället i övrigt, påverkas och styrs av 
institutioner. Institutioner är kognitiva fenomen som är förgivettagna i 
organisationerna och kommer till uttryck genom kunskapsanspråk, regler och i 
föreskrifter (Ahrne, 1999). Institutionella regler kan delas av flera 
organisationer eller av samhället i stort och befästs exempelvis genom 
lagstiftning (Rowan & Meyer, 1977). En sådan institutionell regel kan vara att 
medlemmar i det svenska samhället ska arbeta och på så vis göra rätt för sig, 
vilket i sin tur påverkar hur lagstiftning utformas. Det påverkar också berörda 
organisationer, så som OKAA, i hur arbetet utformas formellt och icke-formellt.  

Ett annat nyinstitutionellt teoretiskt begrepp, här presenterat utifrån Rowan 
& Meyers (1977) artikel, är lösa kopplingar. Lösa kopplingar används för att 
beskriva skillnaden mellan vad en organisation i sina styrande dokument säger 
att de gör och strävar mot och vad som faktiskt görs i verksamheten. Att det 
finns lösa kopplingar mellan vad som sägs och det som görs, behöver inte tolkas 
som en brist i organisationen. Snarare är det en förutsättning för att den ska 
kunna fungera, då det ofta inte är möjligt att genomföra arbetet på det 
(rationella) sätt som deklareras utåt. Frågor är här snarare vilka skillnader som 
finns i praktiken, hur dessa kan förklaras och vilken betydelse de har. Man kan 
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också diskutera dessa skillnaders konsekvenser; om det är avsteg till gagn för 
den enskilde kan man fundera om policyn bör förändras för att bättre motsvara 
praktiken och vice versa. Lösa kopplingar uppstår för att organisationen ska 
kunna fungera, skapa intern och extern legitimitet. Lösa kopplingar kan också 
förklara hur olika enheter eller aktiviteter som är sammanlänkade genom att 
tillhöra samma verksamhet, så som OKAA, också har sin egen självständighet 
och identitet genom logiska och/eller fysiska skillnader (Weick, 1976). 
Exempelvis kan man se lösa kopplingar mellan behandlande insatser i ett 
OKAA och matchningsverksamheten, även om de återfinns inom samma 
OKAA.  

 Gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme  
En gräsrotsbyråkrat är en offentligt anställd person som är beslutsfattande i 
vilken service och vilka åtgärder en person får (Thoren, 2008). 
Gräsrotsbyråkrater håller således en nyckelaspekt av medborgarskapet i sin 
hand, genom att de beslutar om behov, sanktioner och övervakar service som 
erbjuds medborgare (Lipsky 2010) Ju fattigare en medborgare är desto mer 
beroende blir denne av gräsrotsbyråkrater, något som tydligt när det gäller 
kommunal arbetsmarknadspolitik. Beroendet av hjälp för fattiga riskerar att bli 
ett av problemen med att vara fattig (Lipsky 2010).  

Lagstiftning och andra styrande direktiv, så som kommunala riktlinjer, får 
sin slutgiltiga form först i mötet med personen som söker stöd eller hjälp 
(Thorén 2008, 2012). I den här rapporten är chefer och anställda inom de olika 
kommunala arbetsmarknadsinsatserna gräsrotsbyråkrater (Se Evans, 2010; 
2016, för resonemang kring chefer som gräsrotsbyråkrater). De har i sin 
professionella position och genom brist på styrning ett betydande 
handlingsutrymme. Men brist på styrning, såsom tydliga rättigheter för de 
arbetslösa, möjliggörs inte bara av gräsrotsbyråkrater. Motstridiga mål, 
svårigheter att reglera bedömningar och okunskap om exempelvis vad som 
fungerar gör att politiker inte tar (eller kan ta) ansvar för styrningen (se Lipsky 
2010). Det kan vara lättare för politiker att använda en viss vaghet istället för 
att lösa inneboende konflikter mellan olika mål eller motstridigheter mellan 
politiska intressen. Istället hamnar sådana motstridigheter lämnas över till 
gräsrotsbyråkraten att lösa i den praktiska verksamheten – med stöd av det som 
betecknas som handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraterna får ett ambivalent 
förhållande till styrning. Å ena sidan skapas handlingsutrymme som de kan 
använda, men å andra sidan en ovisshet och otydlighet att förhålla sig till. 

Att vara gräsrotsbyråkrat innebär att flera informella handlingsstrategier 
utvecklas (Lipsky, 2010). Handlingsstrategierna är mer eller mindre medvetna 
hos de anställda inom organisationen och bestämmer i slutändan vad en policy 
består av (Thorén, 2012). Ett exempel på en strategi som är relevant för 
rapporten är vad Lipsky (2010) kallar för ”creaming”. Creaming används inom 
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organisationer där resurserna är begränsade och ett urval behöver göras av vilka 
personer som ska få ta del av resurserna. Under sådana förhållanden väljs oftast 
de personer ut som är mest troliga att ”lyckas” utifrån organisationens syfte.  

Utifrån OKAA:s insatser kan creaming komma att användas vid urvalet av 
vilka klienter som ska få en viss insats. En nyckelsituation är den där personalen 
inom insatser bedömer om de kan ta emot en hänvisad person till verksamheten. 
Creaming kan också innebära mer tid och resurser läggs på vissa deltagare under 
tiden som insatsen inom OKAA fortgår. Thorén (2012) beskriver även att en 
vanligt förekommande strategi är att frontlinjebyråkrater (eller 
gräsrotsbyråkrater) kategoriserar och sorterar personer för att på så vis anpassa 
personerna för olika tjänster. Kategoriseringen sker inte enbart efter personens 
individuella behov, utan också och ibland framförallt efter vad organisationen 
har möjlighet och utrymme att erbjuda i service och åtgärder. Detta skapar en 
betydande maktojämnlikhet mellan arbetssökande och gräsrotsbyråkrater, och 
utgör också något som kan användas för att anställda och även organisationen 
ska kunna skyddas om något går fel. Lipsky (2010, s. 153) menar att: ‘If the 
client is to blame, street-level bureaucrats are shielded from having to confront 
their own failure or the failure of the agencies for which they work.’  

Maktojämlikheten mellan arbetssökande och gräsrotsbyråkrater kan 
förstärkas genom att gräsrotsbyråkraterna begränsar information om service- 
och åtgärdsutbud till deltagare och på så vis minskar efterfrågan (Thorén, 2008). 
Även om anställda och chefer inom kommunala arbetsmarknadsinsatser, så som 
inom OKAA, i grunden utgår från ett professionellt förhållningssätt till sitt 
arbete medger inte alltid de praktiska förutsättningarna detta. 
Gräsrotsbyråkraternas handlingar ska således i första hand ses som resultatet av 
en svår och komplex arbetssituation (jmf Thorén, 2012).   

Samtidigt måste det betonas att gräsrotsbyråkrater i många fall inte fungerar 
som förändringsagenter. Lipsky (2010) menar att de främst konserverar 
befintliga normer. När de har lyckats hitta tolkningar av regler och rutiner, hitta 
strategier för att hantera sitt arbete och maximera sitt arbetsförhållande är de 
ovilliga att förändra denna fördelaktiga position. 
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Metod och material  

I det här avsnittet kommer studiens metoder att presenteras vad gäller urval, 
genomförandande samt analys och bearbetning av data. Avslutningsvis kommer 
etiska överväganden att lyftas fram.  

Urval och genomförande 
Datainsamlingen är gjord under våren 2018. 13 semistrukturerade intervjuer 
utfördes inom fyra arbetsmarknadsinsatser som samtliga ingår i OKAA. 
Intervjuerna har genomförts både individuellt och i grupp, vilket innebär att 57 
har personer intervjuats. Inom varje verksamhet har såväl chefer, personal som 
deltagare intervjuas. Chefer har intervjuats enskilt, medan personal i respektive 
verksamhet och deltagare i respektive verksamhet har intervjuats i grupp. Till 
stöd för intervjuerna fanns intervjuguider. 

 
Tabell 1. Antal intervjuade personer per verksamhet, fördelade på chefer, personal och 
deltagare.  

Namn på insats Chefer Personal Deltagare Totalt per 
insats 

Verkstan 1 4 10 15 

LS-jobb 1 5 6 12 

Park & Miljö 1 5 7 13 

Ungjobb 1 10 6 17 

Totalt per kategori 4 24 29 57 

 
 
Utöver intervjuerna har observationer genomförts i motsvarande en arbetsdag 
inom varje arbetsmarknadsinsats. Det var upp till arbetsplatsen att besluta vad 
som ska observeras, vilket har inneburit en bred bild av vad de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna har att erbjuda i kommunen. Utöver intervjuer och 
observationer har också en rad dokument ingått i studien, så som OKAA:s 
medarbetarhandbok, OKAA:s verksamhetsplan, kommunal budget för 2018 
och specifika budgetdokument för förvaltningarna som finansierar de olika 
arbetsmarknadsanställningarna. 

Urvalet av vilka arbetsmarknadsinsatser som ingå i studien har gjorts utifrån 
deltagarantal där de fyra insatser med högst deltagarantal har ingått i studien. 
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Vad gäller LS-jobb, som utgår från olika stadsdelar, gjordes ett liknande urval 
där; den arbetsmarknadsinsatsen med högst deltagarantal valdes ut för studien. 
Urvalet av intervjupersoner har gjorts av chefer och anställda inom 
arbetsmarknadsinsatserna, där anställda och deltagare har tillfrågats om 
medverkan. Deltagandet har varit helt frivilligt för samtliga intervjupersoner 
och deltagare som är utplacerade på en arbetsplats har deltagit i intervjuerna 
under arbetstid med bibehållen lön, för att inte skapa negativa konsekvenser för 
deltagarna  

Valet att intervjua chefer och anställda rör sig motiverades från att behovet 
av att variera frågor mellan dessa grupper, samt att tillgodose trygghet för de 
anställda så att de kunde tala mer fritt och obehindrat än om den egna chefen 
närvarade. Gruppintervjuerna tjänade flera syften, bland annat gav det en 
möjlighet att lyfta fram ämnen där det kunde finnas olika åsikter inom 
arbetsgruppen (Robson, 2012). Gruppintervjuer innebar också att 
intervjupersonerna gavs stor kontroll över vilka ämnen de ville besvara och 
önskade lyfta fram (Bryman, 2011). I samtliga gruppintervjuer informerade 
intervjuledaren om frivillighet att svara på de frågor som ställs och ävenså att 
deltagandet under intervjun är frivilligt.  

Observationerna motsvarande en heldags observationen på varje 
arbetsmarknadsinsats. Eftersom insatserna är stora och innefattar flera olika 
åtgärder var det viktigt att ta del av ett flertal olika åtgärder inom ramen för 
arbetsmarknadsinsatserna. Åtgärder som observerats har varit kurser, 
individuell coachning, arbetsplatser som deltagare är utplacerade till och ”in 
house-verksamheter”, där de anställda har sin arbetsplats inom 
arbetsmarknadsinsatsen. Inför observationerna har deltagarna fått information 
om studien och träffat observatören, och har då beretts möjlighet att ställa 
frågor. Observationerna har genomförts i rollen som icke-deltagande observatör 
där enbart liten interaktion med deltagarna eftersträvades. Observationerna var 
relativt ostrukturerade, och skedde utan ett observationsschema. Syftet med 
detta vara att ge möjlighet för reflexivet från observatörens sida då det inte fanns 
ett fastställt tillvägagångssätt inför observationen (Bryman, 2011). 

Analys och bearbetning av data 
Inför datainsamlingen fanns det inte någon förbestämd teori som skulle prövas 
mot materialet. Ansatsen har således varit induktiv såtillvida att studiens 
utgångspunkt har legat i empirin för att sedan gå till teoretiska begrepp, för att 
därefter gå åter till det empiriska materialet (så kallad abduktion). På så vis 
förekommer det också deduktiva inslag i analysarbetet (Jmf. Rantakeisu, 2009). 
Det faktiska analysarbetet har inneburit flera genomläsningar av de utskrivna 
intervjuerna samt observationsanteckningarna där återkommande mönster har 
noterats och kodats. Därefter har en mer selektiv kodning gjorts utifrån 
teoretiska val. Tematisering av empirin har här gjorts utifrån teoretiska val där 
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datamaterialet först läggs in under olika teman för att sedan skrivas till ett 
analytiskt utkast tillsammans med teoretiska begrepp. De tre teman som 
utkristalliserades genom tematiseringen är mål, organisering och görande.  

Liksom utgångpunkten hos Panican & Ulmestig (2017) utgår den här 
rapporten från att de som arbetar inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna 
vill väl och arbetar för att de arbetslösa som innefattas av åtgärderna ska etablera 
sig på arbetsmarknaden. Det här är också ett perspektiv som framgår i det 
empiriska materialet. Genom att bemöta det empiriska materialet med en 
självständig analys framkommer dock ytterligare perspektiv. Analysen innebär 
exempelvis att svaren som ges i intervjuerna kan sättas i förhållande till större 
samhällsfrågor om arbetslöshet och jämställdhet (jmf. Kvale & Brinkman, 
2009).  

Etiska överväganden 
Studiens design är granskad och godkänd av Etikprövningsnämnden i Uppsala 
(Dnr 2016/173).  

Studien har följt den vetenskapliga Codex som står att finns hos 
Vetenskapsrådet. Codexen berör information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande (Hermerén, 2011). Varje intervju har påbörjats med att intervjuaren 
har berättat om studien och att det är frivilligt att delta. Vid varje intervju har 
det också sagts att svaren kommer anonymiseras för att inte kunna spåras 
tillbaka till specifik intervjudeltagare. Eftersom urvalet av deltagare som ingår 
i intervjun har gjorts med hjälp av chefer och personal inom de olika OKAA-
insatser har det varit särskilt viktigt att i rapporten anonymisera deltagarnas 
svar, särskilt i de fall där deltagarna lyfter fram kritiska röster kring insatsen.  
Intervjuaren har också informerat innan intervjun startat att svar på frågorna 
som ställs inte behöver ges om hen önskar att avstå. Eftersom de som deltar i 
intervjun kan antas vara kända för övrig personal inom insatserna, har 
intervjupersonerna anonymiserats och deltagarnas perspektiv kommer inte att 
särskiljas i rapporten utifrån vilken insats de ingår i. För att belysa nyanserna i 
materialet som presenteras har dock varje verksamhet som ingår i intervjun 
tilldelats en bokstav (WXYZ). Citat från gruppintervjuerna kommer således 
presenteras enligt liknande; Personal 1X. Citat från intervjuer med cheferna 
presenteras utifrån siffrorna 1–4, således utan koppling till verksamhet med 
hänsyn till det bara är en chef från varje verksamhet som således lättare kan 
röjas.  

Eftersom den här rapporten lyfter upp ämnen om jämställdhet och 
sysselsättning kan det av intervjupersoner upplevas som integritetskänsligt. 
Exempelvis ställdes det frågor under intervjuerna med såväl personal som 
deltagare kring hur frågor relaterade till hur rasism och sexism hanteras inom 
verksamheterna. Vid de frågorna görs en särskild etisk hänsyn kring att inte 
”gräva” i svar eller icke-svar utan att respektera att intervjupersoner inte vill 
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lämna ut särskilda händelser kring rasism och sexism (jmf. Kvale & Brinkmann, 
2014). Detta behöver särskilt sättas i förhållande kring diskussionen som förs i 
resultatet kring deltagarnas lojalitet till insatserna i OKAA.  

Då studiens resultat troligen inte är specifikt för den studerade kommunen 
och då det som studeras är ett exempel på en hantering av handlingsutrymmet i 
relation till styrdokument har vi valt att anonymisera namnet på kommunen. 
Därtill har samtliga förvaltnings- och nämndspecifika namn fingerats för att 
försvåra möjligheten att röja i vilken kommun som studien är utförd. 
Intervjupersonernas anonymitet stärks också av detta. Samtidigt kom 
anonymiseringen av kommunen i ett sent läge, men det kan antas att även om 
kommunens identifieras kommer detta inte innebära att intervjupersonernas 
identitet kan röjas då insatsnamn och intervjudeltagares namn är 
anonymiserade. 
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Resultat  

I det här kapitlet kommer studiens huvudsakliga resultat att presenteras. Här 
kommer det empiriska materialet redogöras för och tolkas med stöd av 
teoretiska analyser utifrån nyinstitutionella begrepp och begrepp om 
handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrati. Resultatet utgår först utifrån hur 
OKAA presenteras och beskrivs utifrån de fastställda mål och beslut som finns 
om verksamheten, för att sedan gå vidare till att presentera vad som görs i de 
fyra studerade insatserna inom OKAA.  

När det skapas en kommunal arbetsmarknadsverksamhet i Sverige finns det 
inga officiella riktlinjer eller lagstiftningar som måste följas för att kalla det ett 
arbetsmarknadsprogram (Panican & Ulmestig, 2017). Detta har också varit en 
kritik mot det ökade intresset för aktivering i Sverige, särskilt då det inte finns 
några riktlinjer eller övervakande myndigheter som ansvarar för de kommunala 
arbetsmarknadsprogrammen. Dessa förhållanden kan vara problematiska för 
verksamheterna och även för deltagarna, men behöver inte nödvändigtvis vara 
så. Det oreglerade kan också innebära en möjlighet att skapa ett 
tillvägagångssätt som skräddarsys för den aktuella målgruppen och enskilda 
individer, och behöver inte hållas tillbaka av statliga lagstiftningar och beslut. 
Jacobsson et al. (2017) påpekar att det lokala politiska sammanhanget ofta är 
viktigt för att förstå hur ett arbetsmarknadsprogram är organiserat och vad 
målen är. De kan därför inte enbart förstås genom nationella prioriteringar, utan 
måste belysas i en lokal kontext.  

OKAA utifrån mål och styrdokument 
Kommunala mål beslutas och fastställs generellt av kommunfullmäktige, 
varefter målen ska sippra ner till de olika förvaltningarna vars politiska nämnder 
sedan tar fram mer operationella mål som utgår från de övergripande målen 
fastställda i kommunfullmäktige. Målen fastställs varje år och ska vägleda 
kommunernas anställda och medborgare om vad de lokala politiska 
prioriteringarna är. Målen som presenteras i den här studien utgår från de 
övergripande mål som kommunfullmäktige fastställer samt 
arbetsmarknadsförvaltningens mål. Arbetsmarknadsförvaltningen är den 
förvaltning som OKAA tillhör och är en central förvaltning som har hand om 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor för hela kommunen.  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för 2018, när studien genomfördes, 
var att ha en demokratiskt och ekonomiskt hållbar kommun, en klimatsmart 
kommun och en kommun som håller ihop. Kommunfullmäktige har också 
utifrån kommunens budget för 2018 satt ett mål om att 1000 personer ska delta 
i insatsen OKAA under 2018, vilket är en ökning från 2017 då målet var att 850 
personer skulle delta i insatsen OKAA.  
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Om man ser till arbetsmarknadsförvaltningen som OKAA organiseras 
under, är målen inkorporerade med kommunfullmäktiges mål, dock med fokus 
på förvaltningsuppdraget, vilket är arbetsmarknad och vuxenutbildning. 
Samtliga mål finns beskrivna i nämnden för arbete och vuxenutbildnings 
verksamhetsplan för 2018. De mål som beskrivs närmare i den här rapporten 
utgår från mål som rör arbetsmarknadsfrågor och frågor kring jämställdhet 
vilket är ett urval som bedöms relevant utifrån rapportens syfte.  

 

Mål kring sysselsättning och jämställdhet   
Målen som sätts upp av nämnden för arbete och vuxenutbildning och som ska 
styra arbetsmarknadsförvaltningens arbete står att finna i förvaltningens 
verksamhetsplan för 2018. De enskilda insatserna inom OKAA har också sina 
egna interna mål vilka beskrivs i intervjuerna med chefer och socialarbetare. 
Målen som finns i verksamhetsplanen är framförallt mätbara. Detta vill säga att 
någon form av måluppfyllelse ska kunna mätas genom att socialarbetare och 
chefer redovisar siffror relevanta för målen. Detta kan förstås som kvantitativa 
mål. Samtidigt finns det i verksamhetsplanens löpande text målbeskrivningar 
som kan förstås som kvalitativa mål. Dessa mål är mer komplicerade att mäta i 
siffror, om än att de förstås som styrande då de beskrivs som att ”förvaltningen 
särskilt ska verka för” och liknande. Kommunen i studien har både i 
kommunfullmäktiges övergripande mål, och i nämnden för arbete och 
vuxenutbildnings mer operationaliserade mål lyft fram olika jämställdhetsmål. 
I verksamhetsplanen och i budgeten för 2018 utvecklas att dessa mål innebär att 
en ökad jämställdhet och jämlikhet i stort i samhället, gynnar såväl enskilda som 
kommunen.  

Jämställdhetsmålen som berör OKAA:s verksamhet återfinns i 
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan som kvantitativa mål och ska 
exempelvis innebära att lika många män som kvinnor ska komma ut i vidare 
sysselsättning. Samtidigt förekommer det kvalitativa målsättningar i 
verksamhetsplanen. Dessa berör hur arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta 
särskilt med olika grupper, så som nyanlända exempelvis, för att de snabbare 
ska komma ut på arbetsmarknaden.  Till skillnad från mål om jämställdhet 
förekommer de arbetsmarknadspolitiska målen främst inom kategorin 
kvantitativa mål. I verksamhetsplanen preciseras inte om det är särskilda 
verksamheter, så som OKAA eller den kommunala 
arbetsmarknadsverksamheten som bär ansvaret för att ensamt uppnå de 
specifika mål som tas upp i den här studien. Här nedan görs ett utdrag av 
kvantitativa och kvalitativa mål kring arbetsmarknad och jämställdhetsmål. 
Utdraget är baserat på de mål och målbeskrivningar som framkom i intervjuerna 
med anställda inom de fyra OKAA-insatserna.  
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Nämnden för arbete och vuxenutbildnings mål om jämställdhet och 
sysselsättning, 2018 
 

  (Verksamhetsplan för 2018, Nämnden för arbete och vuxenutbildning) 

Motstridiga mål om jämställdhet och sysselsättning 
I intervjuerna med personal och chefer är det tydligt att de insatsspecifika 
kvantitativa målen som har störst betydelse för det dagliga arbetet. Dessa avser 
sådant som hur många deltagare en insats inom OKAA tar emot och hur många 
som får anställning eller startar en utbildning efter utförd insats. De 
insatsspecifika målen utgår från nämnden för arbete och vuxenutbildnings mål, 
exempelvis hur många deltagare som OKAA ska ta emot under 2018, vilka 
sedan operationaliseras i de enskilda insatserna. Vid frågor om vilka mål 

 
 

Kvantitativa mål  
• Kvinnor och män i [kommunen] försörjer sig själva och har hållbara 

anställningar 
• Kvinnor och män 16–29 år studerar eller arbetar  
• Kvinnor och män fullföljer sina studier och får godkända betyg  
• Nämndens medarbetare, både kvinnor och män, har goda och likvärdiga 

arbetsvillkor och en jämställd och hållbar arbetsmiljö  
• [Nämnden för arbete och vuxenutbildnings] verksamheter har förutsättningar 

för att arbeta med jämställdhetsintegrering och riktade åtgärder som ökar 
jämställdheten  

• Nämndens insatser bidrar till att arbetsgivare får tillgång till efterfrågad 
kompetens 
 
Kvalitativa mål 

• Nämnden utökar och utvecklar det uppsökande arbetet för att nå kvinnor med 
svag ställning på arbetsmarknaden […] Nyanlända kvinnor och kvinnor med 
kort utbildningsbakgrund är särskilt prioriterade.  

• Nyanlända är en särskilt prioriterad målgrupp för nämndens verksamheter 
under 2018, där nämnden bland annat kommer att samarbeta med 
arbetsförmedlingen kring nyanlända inom etableringen genom delegationen för 
nyanlända till arbete.  

• För unga nyanlända ska nämnden särskilt prioritera att utveckla samverkan för 
att fler ska kunna fullfölja gymnasiet.  

• Ambitionen är att rusta nämndens målgrupper och erbjuda matchningsinsatser 
för att de ska få en hållbar anställning och långsiktig självförsörjning.  
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insatserna har återger personalen och cheferna i första hand de kvantitativa mål 
som de själva har tagit fram inom verksamheten för att nå upp till förvaltningens 
övergripande mål.  

 
ja vi har massor med mål men vi har ett specifikt mål som står i 
verksamhetsplanen och det är att 40 % visstidsanställning ska vidare 
till jobb eller studier och det är det som är vår siffermålsättning då. 
Det är en ganska hög siffra, 40 % och vi ligger ganska nära den 
(Personal 2W) 

 
De kvantitativa målen förefaller vara viktiga för personal och chefer inom 
OKAA. De blir ett tydliga och konkreta mål för dem att jobba mot. Samtidigt 
kan de också förstås som ett slags kontroll över de anställdas arbete. Då de har 
kunskap om målen, och hur de kommer att granskas, kommer de att anpassa 
arbetet på förhand så att de tydligaste målsättningarna uppnås (Lipsky, 2010). 
Här handlar det både om hur många som ska antas, och hur många deltagare de 
får vidare i sysselsättning. Denna typ av målstyrning ställer såklart krav på att 
målen är rimliga och adekvata, och att de inte riktar uppmärksamheten mot fel 
saker. Inom polisen har det exempelvis förts fram åtskillig kritik mot att en för 
stark kvantitativ styrning ”att räkna pinnar” för en statistisk redovisning leder 
mot att fokus på mer grundläggande problem bakom brottslighet kommer i 
bakgrunden (Sarnecki, 2019). För att gå tillbaka till arbetsmarknadsinsatserna 
som är aktuella här upplevs det som svårt att leva upp till målen utifrån att 
målgrupperna förändrats: 

 
(…) nä vi har ju tömt socialtjänsten (skratt), så vi får inte så många 
anmälda från socialtjänsten längre, inte från [stadsdel1] i alla fall. 
[stadsdel2] har fler kvar. [stadsdel1] har hållit på sen 2014 så där 
har vi ju tömt alla kandidater. Så nu är vi nere på dom som har väldigt 
mycket hälsoproblem och så. Fler utav dom. (Personal 1W) 

 
Så man märker absolut att målgruppen är svårare… jag gillar inte 
det ordet egentligen. Men målgruppen här behöver mer stöd. Det är 
andra arbetslösa nu, än 2009 när vi sökte de här pengarna liksom. 
(Chef 2) 

 
Samtidigt som de kvantitativa målen är viktiga för personalen i de fyra 
insatserna har alltså målgruppen för insatserna förändrats. Parallellt med detta 
ska personalen jobba med individuellt anpassade åtgärder för personer som i 
varierande grad inte har tillträde till den reguljära arbetsmarknaden. Under 
observationerna hos en av insatserna uttrycker de anställda sin frustration över 
de kvantitativa målen och de höga förväntningarna som finns på personalen att 
”jobba ut” personer på den reguljära arbetsmarknaden.  
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Parallellt med dessa övergripande mål finns andra intentioner som avser att 
arbeta med deltagarna individuellt och att inkludera dem i processen inom 
OKAA. Man kan tänka sig att dessa målsättningar beskriver hur 
arbetsprocessen tänks se ut för att åstadkomma de kvantitativa målsättningar 
om egenförsörjning, men det kan också uppstå motsättningar i det praktiska 
arbetet mellan dem. Som Thorén (2008) beskriver kan mål riktade mot att få så 
många som möjligt i arbete, krocka med att jobba individuellt med klienter och 
skapa individanpassade åtgärder. Det riskerar exempelvis bli fokus på att hitta 
snabba vägar till arbete, istället för att jobba långsiktigt utefter individuella 
behov och förutsättningar.  

Det finns här också en potentiell motsättning mellan effekter på olika tid. 
Målet om att snabbt få ut deltagare i sysselsättning kan leda till att man föreslår 
insatser som löser problemen tillfälligt, fast på längre sikt har den enskilde inte 
fått tillräckliga resurser för att varaktigt behålla ett arbete eller bedriva studier 
– och riskerar därför att återkomma till kommunala arbetsmarknadsinsatserna. 
Detta dilemma kan exemplifieras utifrån en observation hos en insats där 
personal arbetar individuellt med en deltagare genom att hjälpa hen att söka 
arbeten. Deltagaren är utbildad lärare i sitt ursprungsland. Personalen 
informerar då om att det inte är möjlighet att översätta denna utbildningen till 
en svensk lärarexamen. Ett önskemål från deltagaren framkommer därför om 
att arbeta som modersmålslärare eller som elevstödjare i skolan. Personalen 
uppger dock att det inte finns sådana jobb ute och därför uppmanas deltagaren 
att söka sommarjobb som städare. Vad som skedde här var att personalen 
förbisåg deltagarens önskan om att arbeta i skolväsendet och istället skulle söka 
arbete som var enklare att få, om än att det var under kort anställningstid. Låt 
vara att det i det aktuella fallet kan vara så att deltagarens önskemål togs omhand 
vid senare tillfälle som en mer långsiktig strategi, men situationen belyser ändå 
att ett fokus på att skapa effektivitet i verksamheten genom att snabbt få ut 
deltagare i sysselsättning, kan stå i motsats till att se till frågor om individens 
önskemål och behov – och även en mer långsiktigt hållbar lösning på 
egenförsörjningen.  

Arbetet med de kvantitativa målen som beskrivs ovan, skedde separat från 
andra mål i termer av jämställdhetsarbete. Istället beskrivs jämställdhetsarbetet 
komma till uttryck exempelvis genom att det handlar om perspektiv och att göra 
jämställdhetsanalyser av verksamheten. Detta innebär en retrospektiv värdering 
och inte en integrerad del av den dagliga verksamheten, som skulle kunna 
handla om en integrering i det arbetet med urvalsprocesser eller coachning mot 
normbrytande val av arbetsplatser.  

 
Vi ska ha jämställdshetsperspektivet. Det ska genomsyra all vår 
statistik, och det är det jag menar, att det finns inga sånna siffermål 
på att så många ska anställas utan det är mer att.… för det har vi 
själva sagt utan mer att jämställdshetsperspektivet ska genomlysa all 
statistik, analyser och rapporter i verksamhetsplanen. (Chef 3)  
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Vi har ju haft såhär riktat uppdrag under förra året att titta på 
könsuppdelad statistik och hela tiden återkoppla hur går det för tjejer 
och killar och såhär. (Chef 2) 

 
Att målen kring jämställdhet framförallt arbetas med i efterhand, genom att 
exempelvis presentera könsuppdelad statistik, ger en bild av att 
jämställdhetsmålen också används som en kontrollstrategi där OKAA behöver 
presentera att de jobbar enligt målen, dock utan att målen faktiskt genomsyrar 
det faktiska arbetet med deltagarna. Till skillnad från målen om arbete och full 
sysselsättning, som styr personalens direkta uppmärksamhet exempelvis genom 
att så snabbt som möjligt få ut dem i sysselsättning, så förstås målen kring 
jämställdhet som en efterhandskonstruktion. I relation till att målen om 
jämställdhet främst blir en efterhandskonstruktion och strategi för att få 
inflytande över de anställdas perspektiv inom insatserna beskriver en chef hos 
en av insatserna;  

 
[…] två tredjedelar av alla våra inskrivna är ju kvinnor. Ett 
jätteöverslag på kvinnor. Sen har vi samma ju samma problem som 
alla andra har… vi har mest kvinnor men vi lägger mer tid och 
pengar på karlarna. Men det är som alla andra liksom, vi är tyvärr 
lika illa vi.” (Chef 1)  

 
Chefens uttalande kan sättas i relation till målet om att arbeta 
jämställdhetsinriktat och med riktade åtgärder för att öka jämställdheten för att 
på så vis belysa att det finns en lös koppling (Meyer & Rowan, 1977) mellan 
jämställdhetsmålen och hur arbetet bedrivs i praktiken inom insatserna. Fokus 
ligger på att analysera tidigare arbete utifrån jämställdhetsmål, snarare om 
arbetet än att aktivt inkorporera jämställdhetsarbete i insatserna.  

Detta kan förtydligas ytterligare genom att personal kan beskriva att de inte 
arbetar riktat mot de särskilda målgrupper som de kvalitativa målen beskriver. 
Dessa grupper är nyanlända och specifikt nyanlända kvinnor samt nyanlända 
ungdomar. Istället kan det sägas att ”vi jobbar så aktivt med alla så vi behöver 
inte särskilja någon” (Personal 2Y). I de kvalitativa målen återfinns en 
målgrupp som beskrivs som ”Kvinnor med en svag ställning på 
arbetsmarknaden” vilken innefattar nyanlända kvinnor med kort 
utbildningsbakgrund. Det finns också en insats inom OKAA där målgruppen 
”kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden” nämns som en målgrupp för 
verksamheten. I intervjun med personalen i insatsen beskriver de ytterligare att 
kategorin ”kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden” är kvinnor som den 
kommunala uppsöksverksamheten har uppmanat och motiverat till den 
kommunala arbetsmarknadsenheten och eventuellt vidare till insatser inom 
OKAA. Att ha låg utbildningsnivå och vara arbetslös är således inte tillräckliga 
rekvisit för att räknas in i kategorin, som en i personalen beskriver;  
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Dom finns liksom inte i… dom har inte försörjningsstöd dom har… 
dom har egentligen ingen inkomst och så söker man upp dom och man 
försöker få dom till [den kommunala arbetsmarknadsenheten] och 
man försöker få dom till sysselsättning, kanske varit hemma med barn 
jättelänge. Fast mannen eller nån jobbar liksom. Dom tar sig inte ut 
på arbetsmarknaden. (Personal 3X)  

 
Att det finns ett mål kring att arbeta med ”Kvinnor med svag ställning på 
arbetsmarknaden” ska ses ur en kontext att kommunen, i sina måldokument, har 
ett genomgående jämställdhetsfokus. Här framkommer mål om att stadens 
invånare ska ha lika förutsättningar, oberoende av kön, etnicitet eller 
funktionsvariationer, alltså mål som är generella och inte pekar mot en viss 
målgrupp. Det visade sig att personalen i insatsen kunde ha svårt att bedöma 
huruvida de jobbar mer generellt eller mot en specifik målgrupp, eftersom de 
inte ställer frågor om deltagarnas bakgrund. De kan också mena att de inte 
önskar denna information eftersom de vill möta deltagarna mer 
förutsättningslöst. Istället ställs frågor om ”matchningsbarhet” för insatsen i 
fråga. Det är de anställda själva, genom sitt handlingsutrymme, har beslutat 
vilka frågor de ska ställa till deltagarna inför att hen börjar inom insatsen. Här 
blir det tydligt att det är sysselsättning som ligger i fokus, inte att arbeta med 
särskilda målgrupper.  

 
Vi ställer ju inte dom frågorna heller. Alltså...vi får information. Och 
så ställer vi frågor utifrån matchningsbarhet. Om personens timing 
är rätt för att att gå in i en anställning men vi får ju inte veta mer… 
än om det funkar med en anställning och såhära. Eller tvärt om dom 
bitarna som gäller bakgrund … det får vi liksom inte... det är svårt 
att tyda liksom är det här en person som varit i en väldigt utsatt 
situation och det här är inte det så här. (Personal 6X) 
 
alltså det beror på hur man tänker att få information eller inte få 
information… det där tycker jag vi pratat om länge alltså… vill man 
gå in med förutfattade meningar eller vad är det man vill veta? 
(Personal 4X) 

 
Citaten om personalens inställning till att fokusera på sysselsättning kan förstås 
som en avvägning kring att arbeta med en arbetslös förutsättningslös eller 
riskera förutfattade meningar. För den enskilde arbetslöse kan det också finnas 
fördelar att inte behöva redogöra för sin bakgrund och lämna information som 
kan vara känslig och stigmatiserande. Samtidigt, ur ett organisationsperspektiv, 
blir det svårt att hävda att man arbetar inriktat med att få ut särskilda målgrupper 
i arbete, när personalen inte vet i vilken utsträckning dom gör det i sitt dagligare 
arbete. Vidare, i relation till citaten från personalen, uppger samtliga av de 
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intervjuade cheferna jämställdhetsarbetet och beskriver också hur de har 
uppmanats att alltid ha en jämställdhetsanalys i sina skriftliga rapporter till 
nämnden för arbete och vuxenutbildning, samt hur förvaltningen anställt en 
strateg för att arbeta med frågorna. Detta kan förstås som direkta åtgärder utifrån 
det citerade målet ovan avseende kvinnor med svag ställning på 
arbetsmarknaden.   

Samtidigt blir bilden som ges av personalen annorlunda vad gäller 
jämställdhetsmålen. Vid frågor under intervjuerna huruvida personalen arbetar 
särskilt för att nå kvinnor eller män till sina verksamheter, eller huruvida det 
ligger till grund för bedömningen att erbjuda en insats via OKAA, framkommer 
att det som ligger till grund för att erbjuda en insats är huruvida deltagaren är 
motiverad till arbete först och främst. Den första selektionen av deltagare som 
ska anvisas till insatser inom OKAA görs dock av den kommunala 
arbetsmarknadsenheten. Därefter gör personalen inom insatsen en kartläggning 
och bedömning huruvida den arbetslöse kan beredas plats i insatsen. Hos en av 
insatserna har personalen tagit fram ett färgschema som de arbetslösa 
kategoriseras in i. Gröna personer är arbetslösa som är motiverade och inte har 
några hinder för arbete och således erbjuds plats i insatsen. Gula personer är en 
reserv som kan erbjudas plats om ekonomin tillåter det och det finns platser 
över. Röda personer är personer som antingen inte bedöms vara motiverade eller 
som har språksvagheter eller hälsoskäl som gör att de inte bedöms som 
lämpliga. Kategoriseringen av arbetslösa i insatsen, blir här ett verktyg för 
personalen för kunna hantera de anvisade arbetslösa som kommer från den 
kommunala arbetsmarknadsenheten, i relation till den service och de resurser 
som finns inom insatsen (Jmf. Lipsky, 2010). Kategoriseringen innefattar också 
att färgbedömningen av arbetslösa är avgörande i beslutet för vilka som ska tas 
emot i insatsen eller inte, och görs i förhållande till arbetsmarknaden. Kön, 
etnicitet eller någon annan kategoriell tillhörighet som framställs inom 
måldokumenten, ligger således inte till grund för personalens arbete med 
deltagarna. Undantaget är Park & Miljö som beslutat om att sträva mot en 50/50 
uppdelning mellan män och kvinnor, både vad gäller deltagare och personal, 
framförallt då det tidigare har sett en skev fördelning mellan könen utifrån en 
missvisande uppfattning om vilka som kan delta i insatsen.  

Det blir lösa kopplingar (Meyer & Rowan, 1977) vad gäller vad den centrala 
förvaltningen utifrån fastställda mål förväntar sig att anställda inom OKAA-
insatserna ska göra i fråga om jämställdhetsarbete och vad som faktiskt görs. 
Personalen, utifrån sitt handlingsutrymme, arbetar snarare med ett högt 
individfokus riktat mot en snabb väg till sysselsättning och betonar då vissa mål, 
till förmån för andra som handlar om att arbeta med deltagare baserat på 
exempelvis kön.  

Sammanfattningsvis är de mål som framställs av intervjupersonerna och i 
den centrala verksamhetsplanen för arbetsmarknadsförvaltningen, vilket 
inkluderar de studerade insatserna i OKAA, klart inriktade på att sträva mot att 
deltagare i OKAA ska nå en vidare sysselsättning efter att tiden inom OKAA är 
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avklarad. Detta hör också tydligt ihop med insatsens uppdrag. Svaren från den 
intervjuade personalen och cheferna, vad gäller deras målorienterade arbete, 
visar ett starkt fokus på att arbeta mot de kvantitativa målen kring att få ut så 
många deltagare som möjligt i egen sysselsättning. Detta tar sig uttryck genom 
att fokus för personalen är att erbjuda insats inom OKAA till de deltagare som 
är mest motiverade, vilket kan förstås som creaming (jmf. Thorén, 2012). De 
deltagare som bedöms som mest motiverade i förhållande till sysselsättning 
väljs ut, snarare än att ta in deltagare utifrån de målgrupper som förvaltningen 
ställt upp i verksamhetsplanen som tar upp olika gruppers särskilda behov av 
insatser.  

Detta resultat måste förstås i förhållande till att insatserna inom OKAA får 
arbetslösa personer hänvisade till sig genom den kommunala 
arbetsmarknadsverksamheten. Det som beskrivs ovan är dock att det samtidigt 
görs en bedömning av personalen inom insatserna vad gäller att ta emot den 
arbetslösa personen i fråga om hur ”matchningsbar” hen är. Det höga fokus på 
kvantitativa och sysselsättningsinriktade målen kan också förstås genom den 
förhållandevis låga kunskapen om kvalitativa mål (om än att de korrelerar väl 
med de kvantitativa målen om vidare sysselsättning). Vidare visar svaren också 
att de jämställdhetsmål som finns i styrdokumenten förefaller ha låg påverkan i 
hur personal och chefer arbetar gentemot de personer som erbjuds insatser inom 
OKAA. Svaret återkommer att det viktigaste är att anta deltagare som är 
motiverade, inte vilken bakgrund eller grupptillhörighet det har. Således blir 
målen om jämställdhet främst symboliska och legitimitetsskapande snarare än 
styrande  

Som ovan beskrivet riskerar ett starkt fokus på de kvantitativa målen om 
sysselsättning att ta blicken ifrån individuellt anpassade insatser som ska hjälpa 
den enskilde framåt (Thorén, 2008). Detta kan också tänkas höra ihop med vad 
Giertz (2009) beskriver när han säger att kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
ofta har positiva mätbara effekter för kommuner i fråga om minskade kostnader 
i form av ekonomiskt bistånd. Det är dock inte självklart att effekterna för den 
enskilde blir lika positiva. En möjlig väg kan därför vara att jobba med 
kvalitativa mål kring deltagares upplevelser, mående och känsla av delaktighet 
i det fortsatta arbetet. 

Avslutningsvis förstås OKAA, utifrån styrdokumenten, som en verksamhet 
med tydligt fokus på att få ut så många som möjligt i arbete eller annan 
sysselsättning efter avslutad insats. Samtidigt beskrivs det dock också i 
styrdokumenten att verksamheterna bör även anta andra perspektiv, så som 
jämställdhet för att skapa bättre förutsättningar för såväl enskilda individer som 
kommunen i stort - om än att perspektivet på sysselsättning har en dominerande 
ställning.  
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Processtyrning genom flödesschema  
Processtyrningen, som materialiseras av ett flödesschema framtaget av 
arbetsmarknadsförvaltningen, har presenterats i rapportens bakgrundskapitel. 
Där illustreras de likheterna och olikheterna mellan de olika insatserna i OKAA 
som skapar skillnader i graden av handlingsutrymme för personalen inom de 
olika insatserna. I denna del kommer personalens beskrivningar av vad de 
flödesschemat innebär för deras insats att redovisas och analyseras. Här 
kommer frågor om hur handlingsutrymmet används vara centrala. OKAA är 
som organisation relativt ung och innehåller en mix av befintliga insatser och 
sådana som kommit till stånd efter den startade.  

Samtliga fyra här studerade insatser har funnits innan OKAA skapades, 
vilket har inneburit de genomgått omorganisationer och förändringar i såväl 
organisationsstrukturerna som i arbetsprocesserna. Alla chefer och anställda 
som intervjuats beskriver också att deras insatser vuxit och förändrats under 
senare år. Detta gäller både att antalet deltagare vuxit och att personaltätheten 
ökat. Gemensamt är, utöver att deltagarna inom insatserna har en kommunal 
anställning, också tanken att ett flödesschema ska styra arbetet i respektive 
insats.  

Utifrån de kommunala styrdokument som finns kring OKAA framkommer 
alltså tanken att de olika insatserna ska se snarlika rörande den process 
deltagarna tänks genomgå. I intervjuer med personal, chefer och deltagare 
framkommer dock en annan bild. Insatserna skiljer sig åt och har fler nämnare 
som skiljer sig än sådana som är likadana. En chef över en av insatserna 
beskriver att det kan det vara svårt att få en överskådlig bild av vad de olika 
insatserna innebär:  

 
Men det det handlar om är att vi var några [kommunala 
arbetsmarknadsanställningar] som växte fram och man provade med 
oss och så funkade det bra och så kom det fler och fler och fler 
[insatser], nya konstruktioner, nya varianter och till blev det bara ett 
myller av det. Så det som jag tycker är problematiskt i [kommunen] 
är att det finns så många varianter av OKAA. Det är olika längd på 
anställningarna, det är olika typer, det är olika finansiering och 
sådär. Det är komplicerat. Sen är det också komplicerat att det finns 
ingen enhetlig organisation kring OKAA. Det finns inte någon… vad 
ska man säga. Den är ju processtyrd, allt som har med OKAA att 
göra. (Chef 2) 

 
Processtyrningen som chefen beskriver kommer främst till uttryck genom 
flödesschemat (se sid 6-7), men de olika insatserna inom OKAA följer detta i 
olika utsträckning. Utav de OKAA som ingår i studien är det enbart Ungjobb 
och LS-jobb som har tydliga krav på att följa samtliga delar utifrån 
flödesschemat, vad gäller stöd innan, under och efter insats. Park & Miljö och 
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Verkstan har ett arbetssätt som utgår från flödesschemat och ska likväl som 
Ungjobb och LS-jobb arbeta aktivt med deltagare under tiden för insatsen. 
Emellertid är Park & Miljö och Verkstan så kallade ”in-house” verksamheter 
som således inte matchar sina deltagare mot externa arbetsgivare.  

”Införfasen” är innan insatsdeltagaren får en anställning inom OKAA, om 
än fortfarande är inskriven i insatsen. Deltagaren har således sin inkomst på 
annat sätt än genom lön. I den här fasen, när en arbetsplats har hittats, blir det i 
regel någon form av praktik i varierande längd. Detta tas inte upp i något 
styrdokument, men beskrivs i intervjuerna. Tre av de studerande insatserna 
inom OKAA (alla utom Verkstan), förutsätter praktikperiod innan en 
anställning blir aktuell. Ungjobb har en praktikperiod på fyra till sex veckor, 
Park & Miljö har nyligen förändrat från tre månaders praktik till två månaders 
praktik och LS-jobb har tre veckor. Praktikperioden beskrivs av personalen som 
en ”prövotid” för deltagarna, där det visar sig om de är redo för arbete eller inte: 

 
vi har ju praktiken men ändå, den är ju till för att säkerställa att det 
blir så bra som möjligt men det kan ändå spricka senare. Ofta är det 
ändå så att det räcker med den här prövotiden för att se. Men vi går 
ut på uppföljning den sista veckan av praktiken för att sitta ner och 
prata ordentligt innan vi går till anställningsavtal (Personal 1W) 

 
Hos en annan insats inom OKAA säger en i personalen;  

 
P1: det brukar i genomsnitt vara en till två personer som faller bort 
under praktiken 
Intervjuare: aha okej, för att man har då hälsoproblem eller man 
märker att man inte är motiverad? 
P1: a senast var det en som hade hälsoproblem och hade svårt att 
hänga med. Han vägde kanske 230 kg så han hade lite svårt att hänga 
med i takten. Men vi kan inte diskriminera någon på grund av deras 
vikt liksom, så vi kunde inte säga nej på intervjun men vi förstod att 
det kunde bli svårt att klara av jobbet. Men vi tog ju in honom ändå 
så fick det visa sig och han fick märka själv att det funkar inte riktigt. 
Sen är det ju många som kommer fram också, det händer väl nån 
gång per år, att dom har ett aktivt missbruk som vi inte vet om när 
dom kommer. 

 
Så som ovan beskrivet regleras personalens arbete inom insatserna av ett 
arbetsmarknadsförvaltningens flödesschema, om än att styrningen sker i olika 
grad beroende på vilken verksamhet det är. Flödesschemat avses möjliggöra att 
alla insatser får samma struktur och att deltagarna på så vis samma hjälp 
oberoende av vilken arbetsmarknadsinsats de skrivs in i.  

En chef som intervjuas anger att flödesschemat är skapat för att ge så lite 
spelutrymme (diskretion) som möjligt för personalen och cheferna. Detta tänks 
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ge en strukturell likformighet mellan de olika insatserna. Samtidigt uppger 
personalen att de anser sig ha ett relativt stort handlingsutrymme;  
 

P3: jobbet är ju väldigt fritt så vi har ju alla möjligheter att påverka 
vad vi vill göra […] Så jag skulle säga att vi har jättestora 
möjligheter att göra det . Målgruppen kan vi inte påverka på samma 
sätt.  För det kommer från politiken vilka vi ska satsa på. Och då är 
det vi får… det måste vi förhålla oss till liksom. Inom det kan vi göra 
väldigt mycket olika saker. Det får vi göra.  
Intervjuare: så ni har ganska stort handlingsutrymme då?  
P3 Ja jag tycker det, jag vet inte vad ni andra tycker. 
P1 ja jag tycker också det. Jag får aldrig nej om jag har en idé eller 
så. 

 
Samtliga deltagare som intervjuades under studien fick frågan om vad de får för 
stöd under sin anställningstid.  Merparten av deltagarna sade sig vara nöjda med 
det stöd de fick, och framförallt beskrev de att de var glada över att ha en 
löneanställning. Det faktiska innehållet i detta stöd är dock svårt att sätta fingret 
på med utgångspunkt från dessa intervjuer. Det är därmed inte lätt att säga vad 
begrepp som coachning och matchning innebär och hur de förstås av deltagarna.  

Övergripande kan dock sägas att hos Park & Miljö och Verkstan är stödet 
mer lagt på individuell nivå och ges under hela inskrivningsperioden. Deltagare 
såväl som personal hos Park & Miljö beskriver hur de träffas individuellt varje 
vecka, enligt ett schema som deltagarna skriver upp sig på. En deltagare nämner 
att innehållet framförallt består av att utforma ett CV, söka lämpliga jobb och 
att öva på svenska. Detta innehåll framkommer också under observationerna, 
även om det också ges utrymme för annan hjälp. En deltagare hos Park & Miljö 
hade vid ett tillfälle exempelvis fått brev från Skatteverket och behövde hjälp 
med att förstå informationen, vilket personalen bistod med.  

Hos Verkstan har personalen en mer inofficiell approach och menar att det 
är deltagarnas behov av att prata och få stöd som styr när de träffas. De har 
således inget schema som styr när deltagarna ska komma och prata.  

Hos Ungjobb och LS-jobb är stödet dels individuellt genom att personalen 
stöttar deltagare ute på arbetsplatsen efter behov, och dels i grupp genom att 
deltagarna erbjuds gruppträffar för att skriva CV eller få information inför att 
de ska lämna anställningen. Deltagarna beskriver att de senare träffarna kommer 
till stånd när de har ett par månader kvar av anställningen och de börjar närma 
sig ett avslut.  

 

Styrning och organisering 
Hur en organisation är organiserad bidrar till hur individer inom organisationen 
kategoriseras. På så vis kan organiseringen av en verksamhet ge en förståelse 
för vilka konsekvenser kategoriseringen av individer kan ge. Sådana 
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konsekvenser kan exempelvis vara ge konsekvenser som mer eller mindre 
jämställdhet (jfr Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2011).  

OKAA har arbetsmarknadsinsatser med en tydlig målgruppsinriktning 
(kategorier), såsom ungdomar, personer med social och kriminell belastning, 
personer med funktionsvariationer och nyanlända invandrare. Det finns också 
OKAA-insatser som är tänkta att ta emot ett brett spektrum av arbetslösa 
individer utan ytterligare kategorisering. Det bör dock benämnas att de personer 
som är berättigade till någon av insatserna redan har kategoriserats som 
arbetslösa med svag koppling till arbetsmarknaden, eftersom det är ett av de 
kriterier som anges för att bli erbjuden en arbetsmarknadsanställning inom 
OKAA. Kategoriseringen av deltagare bör främst förstås som något som görs 
för dess organisatoriska fördelar (jmf. Tilly, 2001), särskilt då den övergripande 
idéen med OKAA och framtagandet av flödesschemat är att de olika insatserna 
inom OKAA ska arbeta utifrån en liknande process, vilket innebär att 
kategoriseringen av deltagare kan erbjuda insatserna att utvecklas utifrån den 
målgrupp som avses med specifika strategier som följer flödesschemats tanke. 
Kategoriseringens fördelar kan också exempelvis bestå av budgetering då andra 
förvaltningar i kommunen bekostar vissa OKAA, så som förvaltningen som 
finansierar de 50 personer per år som får anställning inom Park & Miljö.   

Att organiseringen kring insatserna skiljer sig åt kan ses som ett resultat av 
handlingsutrymme inom respektive insats och att handlingsutrymmet tar sig 
olika form beroende på insatsens organisatoriska struktur (jmf. Lipsky, 2010). 
De olika insatserna inom OKAA kan sägas vara olika förpliktigade till att följa 
flödesschemat fullt ut beroende på dess form, exempelvis skiljer sig ”in-house”-
verksamheterna från tanken i flödesschemat mer än andra.  

Park & Miljö och Verkstan är två insatser som beskriver sig ha ett lägre antal 
deltagare inne i verksamheten per gång. Båda två riktar sig också mot grupper 
mot grupper med stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Verkstan riktar sig mot ungdomar som är socialt eller kriminellt belastade. Park 
& Miljö har däremot inte någon definierad målgrupp, men inofficiellt har 
verksamheten ändå kommit att ta emot personer med flyktingbakgrund som har 
kort utbildningsbakgrund och svaga språkliga kunskaper i svenska, 
företrädelsevis personer från Somalia.  

Utöver att organisationens struktur påverkar handlingsutrymmet, 
tillkommer påverkansfaktorer i form av (institutionaliserade) normer och 
värderingar kring olika grupper (Jmf. Grape, 2001; Thorén, 2008). 
Arbetsmarknadsinsatser som arbetar med särskilda målgrupper, där det finns 
institutionaliserade föreställningar kring vad deras behov är, kan således också 
motivera behovet av ökat individuellt stöd. Samtidigt innebär det att personer 
som inte tillhör den uttalade kategorin, riskerar att stå utan denna typ av stöd. 
Det kan exempelvis handla om att inte få tillgång till individuella stödinsatser i 
samma utsträckning som personer som inordnats inom en annan kategori.  

Att de olika insatserna inom OKAA har olika förhållanden till flödesschemat 
– och således också till den centrala styrningen på arbetsmarknadsförvaltningen 
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– kan också ses som ett exempel på lösa kopplingar mellan insatserna och 
förvaltningsstaben. Meyer & Rowan (1977) menar att en organisations strävan 
mot effektivitetskrav och formella organisatoriska strukturer samtidigt 
undergräver organisationens legitimitet, detta då legitimitet sällan uppnås på 
samma grunder som effektivitet. Att en insats inom OKAA frikopplar sig från 
att strikt följa flödesschemat kan därför ses som ett uttryck för att bibehålla 
legitimitet, även om det sker på bekostnad av effektivitet och formell 
organisatorisk struktur. Legitimiteten som söks i dessa fall ges då i första hand 
från deltagarna och arbetsgivarna som tar emot deltagarna i insatserna, samt 
från andra organisationer. Genom att gå ifrån flödesschemat använder 
personalen sitt handlingsutrymme exempelvis för att visa på hur de jobbar 
individuellt med deltagare som är i behov av det. Självständigheten gentemot 
den centrala styrningen av insatsen motiveras då i förhållande till vad som 
bedöms vara gynnsamt för den enskilde.  

Det dagliga arbetet med handlingsutrymme 
Vad gör då personalen och deltagarna en vanlig dag i respektive insatser med 
sitt handlingsutrymme? Hur förhåller sig det dagliga arbetet till mål, beslut och 
organisering? Detta kommer att presenteras under två underrubriker; personal 
och deltagare för att bena ur de två olika perspektiven på det dagliga arbetet för 
att slutligen sammanfattas i en diskussion. Chefernas beskrivningar kommer här 
vävas in tillsammans med personalens. Att lyfta fram såväl personals och 
chefers som deltagares beskrivningar av vad som görs i insatserna är relevant 
för förståelsen av hur mål och styrdokument som finns för sysselsättning och 
jämställdhet översätts och realiseras operativt. Det kan också tydligare belysa 
och exemplifiera lösa kopplingar i och inom insatserna såväl som styrande 
institutionella regler.  

Utifrån personalens perspektiv   
Personalen och cheferna beskriver att deras främsta arbetsuppgift är att stödja 
deltagare inför, under och efter insats. Som beskrivet ovan ser stödet olika ut 
beroende på vilken insats som deltagarna ingår i. Vad som kan förefalla 
naturligt, utifrån det ovan beskriva fokus på kvantitativa mål, är dock 
personalens stora intresse för så kallad matchningsverksamhet. 
Matchningsverksamheten går ut på att personalen ska hitta ”rätt” deltagare och 
”rätt” arbetsplats för deltagaren, även under den tidsbegränsade anställningen. 
Personalen hos samtliga OKAA som ingått i den här studien är dock tydliga 
med att deras uppdrag inte är att gå in och förändra deltagarna, vare sig vad 
gäller deras önskemål om arbetsplats eller deras motivation. En personal 
beskriver;  
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Samtidigt är det så att om dom kommer till oss så ska dom va 
motiverade, vi jobbar ju inte med det. Vi tar oss inte an utan vi ser 
utifrån här och nu. (Personal 2W)  

 
Detta uttalande kan förstås som att personalen enbart arbetar med de deltagare 
som av personalen bedöms vara motiverade till arbete. Därför kan begrepp som 
förändringsarbete kan blir skevt, enär insatserna vänder sig till redan motiverade 
och förändringsinriktade deltagare. Om en presumtiv deltagare inte lyckas 
förmedla en motivation kommer denna inte att beviljas insatsen, utan hänvisas 
tillbaka till den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. Det är dock svårt att 
nå klarhet i vilka premisser som används för att bedömas som motiverad. 
Samtliga insatser inom OKAA som ingår i studien har sina egna 
kartläggningsverktyg som används vid de första mötena med potentiella 
deltagare. Dessa beskrivs dock mer handla om att få del av mer allmän 
information om deltagaren och dess bakgrund.  

Att inte arbeta förändringsinriktat framkommer också hos två andra OKAA, 
utifrån samtal kring att arbeta med jämställdhet. Där menar personalen att det 
inte är deras deltagare som ska gå i bräschen för att förändra samhällets normer, 
eftersom de befinner sig i en utsatt position. Istället resonerar personalen kring 
att ett första arbete ger deltagaren en starkare position i samhället, från vilken 
denne senare kan bygga vidare på.  

Samtidigt resonerade samtliga personalgrupper kring det förhållande att 
deltagarna tenderar att välja könsnormativa arbeten, där barnskötare är vanligast 
för kvinnliga deltagare och vaktmästeri är vanligast för manliga deltagare. 
Eftersom styrdokumentens jämställdhetsmål inte är tydligt operationaliserade 
finns här ett påtagligt handlingsutrymme. Personalen kan exempelvis välja att 
fokusera mer strikt på att hitta ett arbete åt deltagaren, utan att ta in vidare 
aspekter om att arbeta förändringsinriktat med exempelvis könsnormbrytade val 
i fråga om arbetsplats eller kommande sysselsättning.  

Frågan om att arbeta förändringsinriktat med deltagarna, oavsett om det rör 
jämställdhetsfrågor, sysselsättning eller annat, är också intressant utifrån att den 
intervjuade personalen beskriver sig arbeta utifrån MI (motiverande intervjuer), 
om än att de inte anser sig tillämpa det i någon större utsträckning. Likaså ska 
samtliga den kommunala arbetsmarknadsverksamheten, liksom dess insatser 
via OKAA utbildas i Supported Employment (SE) som också är en 
motivationsförstärkande metod, och som främst används i arbete med personer 
med funktionsvariationer.  

Om deltagarna i OKAA förutsätts vara motiverade redan när de går in i 
insatsen kan man samtidigt ifrågasätta det verkningsfulla i att arbeta med olika 
motivationsskapande verktyg. Detta framhålls också av några bland personalen, 
och anförs som skäl till att de inte arbetar med MI.  

I styrdokumenten framkommer också en strävan mot att arbeta 
evidensinriktat inom hela arbetsmarknadsförvaltningen (både MI och SE är så 
kallade evidensbaserade metoder). Samtidigt förefaller det, utifrån den här 
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studien, vara löst kopplat till det dagliga arbetet hos insatserna inom OKAA. 
Att arbeta evidensbaserat framkommer som mycket lågprioriterat bland 
intervjupersonerna. Istället kan införandet av metoderna ses som förvaltningens 
vilja att skapa en ökad legitimitet utifrån att använda beprövade metoder. Dessa 
får då ett signalvärde om en ambition som är vidare än de enskilda metoderna. 
Införandet av evidensbaserade metoder kan också ses som ett sätt att minska 
personalens handlingsutrymme genom att införa standardiserade metoder som 
personalen ska arbeta utifrån (Jmf. Herz, 2012).  

Utifrån deltagarnas perspektiv  
Som ovan beskrivet uttrycker samtliga deltagare en glädje över att ha fått en 
insats via OKAA som innebär en tidsbegränsad anställning med lön. 
Bakgrundshistorierna från deltagarna som intervjuas varierar från att vara 
relativt nya i Sverige med/utan eftergymnasial utbildning, till att vara ungdomar 
födda i Sverige men med en historia av psykisk ohälsa och låg skolnärvaro. 
Deltagarna är dock ofta samstämmiga i att de insatser de haft innan OKAA har 
varit bekymmersamma. Flera deltagare som intervjuas har varit 
långtidsarbetslösa och har således haft kontakt med såväl Arbetsförmedlingen, 
socialtjänsten och den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. Deltagarna 
beskriver att de upplever en stor skillnad mellan att ha praktik och en kommunal 
arbetsmarknadsanställning, att de känner mer motivation. Motivationen 
beskrivs främst komma från ökade inkomster men också utifrån att ha mer tid, 
som en deltagare beskriver;  

 
Det var… vet du… det var socialbidrag, det är liten liten pengar men 
också… det var mycket tid. Du bor i [bostadsort], sen praktik... sen 
[kommunal arbetsmarknadsverksamhet], du går runt. Jag var 
jättetrött. När du jobbar, du har tid. Exempel, du börjar kl 8 och 
slutar kl. 16. Det är jättebra tid och såhär. Om man… om du har 
jobbat det är jättebra för att om du sitter kurs eller sån här, du gör 
ingenting. Så om du jobbar det är jättebra. (Deltagare 3Y) 

 
Deltagarna beskriver också att de får det stöd som de efterfrågar. Vissa deltagare 
beskriver också hur de uttryckligen sökt sig till en specifik insats inom OKAA 
eftersom de vet att de kan få det stöd som de beskriver sig vara i behov av, innan 
de går ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

 
det är bra arbetsträning här och du kommer igång med tider och sånt 
och börjar komma upp på morgonen och det här. Styr upp och sådär. 
(Deltagare 2Z) 

 
Stödet kan bestå i samtal, hjälp med att skriva CV eller ta arbetsgivarkontakter, 
och ska främst förstås som arbetsinriktade insatser som ska hjälpa deltagarna att 
snabbt komma ut i anställning eller annan sysselsättning. Någon av deltagarna 
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beskriver också att hen kan vända sig till personalen vid personliga frågor. Detta 
stärks också av observationer inom studien av en annan insats. Deltagarna 
beskriver att de blir lyssnade på och om de har problem så vet de vart de ska 
vända sig. De understryker samtidigt att det inte finns några problem att tala om 
vad gäller själva insatserna eller arbetsplatserna. Även personal och chefer 
beskriver att de har svårt att få information av deltagarna kring eventuella 
problem eller åsikter som kan upplevas som negativa om insatsen. De har flera 
möjligheter för sådana att komma fram i form av arbetsplatsträffar, 
synpunktslådor och enskilda möten. Utifrån det här upplevs deltagarna ha en 
stark lojalitet mot insatsen inom OKAA och att de tycker att det överlag är en 
bra insats för dem.  

Även om det kan vara positivt med en stark lojalitet med insatsen bland 
deltagarna, kan en sådan också vara problematiskt om det innebär att viktig 
information om deltagarnas upplevelser inte lyfts upp. Inte minst kan detta 
handla om målen om jämställdhet som framhåller arbetet mot diskriminering. I 
samtliga gruppintervjuer med deltagare framkommer att de fått höra att de 
måste vara respektfulla mot kommuninvånare, även om kommuninvånarna inte 
är respektfulla mot dem själva, exempelvis genom att skrika på dem vilket flera 
deltgare i olika insatser ha erfarenhet av. Hos en av OKAAs insatser beskriver 
exempelvis flera deltagare hur de blivit bemötta med rasistiska och sexistiska 
uttryck från medborgare och/eller andra anställda. Deltagarna säger samtidigt 
att de inte tagit upp detta med personalen i insatsen, på grund av rädsla för att 
”skapa problem” då de enbart är visstidsanställda. Det kan också handla om en 
föreställning om att de som deltagare inte får säga ifrån eftersom de jobbar mot 
kommunens medborgare, och som kommunrepresentanter behöver de hålla god 
min. När de tillfrågas i intervjuerna vad de gör när de blir bemötta med otrevliga 
tilltal, rasism eller sexism säger de ”vad ska man göra?” och rycker på axlarna. 
En deltagare beskriver en av flera erfarenheter av att möta rasism och/eller 
sexism från kommuninvånare och hur hon inte kan göra något åt det;  

 
Det var en som sa till mig, jag vill inte ha din hjälp du är muslimer. 
Kan du kolla dina kollega och min kollega han är kille och han är 
muslimer också men för jag har sjal syns det inte. Så jag ja ba åååå 
hurts! Men vi kan inte göra nånting. (Deltagare 3X) 

 
Citatet belyser hur deltagaren inte kan göra något åt det faktum att en 
kommunmedborgare bemöter henne rasistiskt och sexistiskt. I förhållande till 
den lojalitet som deltagarna beskrivs ha till insatsen inom OKAA riskerar dessa 
upplevelser inte komma fram, och exempelvis blir mätningar kring 
diskriminering på arbetsplatsen missvisande. Citatet av en deltagares 
upplevelser kring rasism och sexism belyser också en förståelse för vad de 
motstridiga målen kring sysselsättning och jämställdhet kan innebära för 
deltagarna. Som citatet indikerar kan det finnas motstånd och rädsla för 
repressalier inför att berätta om sexism och rasism på sin utplacerade 
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arbetsplats. På så vis blir också målen om sysselsättning överordnade och 
styrande för deltagare i förhållande till målen om jämställdhet.    

I en rapport beställd av Länsstyrelsen i Stockholm belyser Wolgast, Molina 
& Gardell (2018), att det finns rasistiska och sexistiska institutionella strukturer 
i samhället som är styrande och som påverkar personer i olika utsträckning. 
Dessa kan gälla tillträde till arbetsmarknaden, men också upplevelser inom och 
utanför arbetet. Målsättningar om en snabb väg till sysselsättning riskerar därför 
att cementera ojämnställda strukturer, eftersom en snabb väg till sysselsättning 
ofta innebär en lågbetald och osäker anställning (jmf. Hedblom, 2004). Den 
snabbaste vägen till sysselsättning är också att som arbetslös följa de normativa 
strukturer som finns i samhället vad gäller en köns- och rassegregerad 
arbetsmarknad (Ibid; Bursell, 2012).  

Personalen i insatserna beskriver också att de är medvetna om att deltagarna 
gör könsnormativa val, men att det inte är deras jobb att förändra eller påverka 
vad deltagarna ska arbeta med inom OKAA. Istället öppnar det upp för ett 
handlingsutrymme där personalen fokuserar på att hitta snabba vägar till 
sysselsättning för deltagarna, vilket kan innebära att ökad ojämställdhet skapas. 
Köns- och rasnormativa val innebär en segregation på arbetsmarknaden som är 
problematisk utifrån att kvinnor och utlandsfödda tenderar att ha låglöneyrken 
med små förutsättningar att ta sig ur och vidare till högre betalda yrken. Detta 
är en relevant problematik i förhållande till de genomgående kommunala målen 
om ökad jämställdhet och jämlikhet i kommunen, liksom OKAA:s arbete däri. 
Särskilt problematiskt är det för utlandsfödda kvinnor (Wolgast, Molina & 
Gardell, 2018). Således, att arbeta med att öka jämställdhet utifrån de mål som 
OKAA har i sin verksamhetsplan riskerar att bli tämligen verkningslös eftersom 
arbete nödvändigtvis inte innebär en ökad jämställdhet. Särskilt inte då det 
handlingsutrymme som finns inom OKAA innebär att mål om jämställdhet sätts 
åt sidan till förmån för mål om sysselsättning.  
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Avslutande diskussion 

Syftet med rapporten är beskriva och analysera hur kommunal 
arbetsmarknadspolitik kommer till uttryck i faktiska verksamheter och hur 
dessa relaterar till övergripande intentioner, reglerande styrdokument och 
chefers, socialarbetares och arbetslösas behov, intressen och perspektiv. För att 
nå studiens syfte utgår studien från en kommunal arbetsmarknadsorganisation 
som arbetar specifikt med kommunala arbetsmarknadsanställningar i olika 
utformning i en större svensk kommun; OKAA. Utifrån de nio olika typer av 
insatser inom OKAA som fanns när studien gjordes har fyra stycken valts ut där 
chefer, socialarbetare och deltagare har intervjuats och observerats. Totalt har 
57 personer intervjuats till studien och en dags observation per insats inom 
OKAA ingår också i underlaget. Utöver det har även ett urval av 
dokumentstudier gjorts avseende styrdokument för Nämnden för arbete och 
vuxenutbildning, som OKAA tillhör.  

Handlingsutrymmet för socialarbetarna undersöks och förstås utifrån mål 
om jämställdhet och sysselsättning som avses styra vad som ska göras i 
insatserna och sätts i relation till hur socialarbetarna förstår och hanterar dessa 
i praktiken. Resultatet visar att de studerade målen om jämställdhet och 
sysselsättning är motstridiga mål för insatserna inom OKAA. 
Handlingsutrymmet möjliggör dock för den studerade kommunen att ha mål 
gällande sysselsättning och jämställdhet som får organisationen att framstå som 
legitim, om än att jämställdhetsmålen inte är inkorporerade i hur det dagliga 
arbetet utförs. Målet om att värna den kommunala ekonomin – och här att 
insatser till ekonomiskt svaga och arbetslösa ska ske kostnadseffektivt – är 
precis som mål om jämställdhet mellan män och kvinnor mål med hög 
legitimitet. Samtidigt kan de motstridiga målen ändå fortleva på grund av att 
tjänstemän med handlingsutrymme kan undvika att de motstridiga målen blir 
ett problem genom att i det dagliga arbetet prioritera mål om sysselsättning. 

Målen som studien utgår ifrån förekommer i intervjuerna med personal och 
chefer inom OKAA:s insatser. Målen berör sysselsättning och jämställdhet och 
är genomgående såväl i den studerade kommunens budget för 2018 som i 
verksamhetsplanen för nämnden för arbete och vuxenutbildning.  Målen 
framställs på olika vis i styrdokumenten där mål kring jämställdhet i studien 
beskrivs som främst kvalitativa mål. Kvalitativa mål betecknas av att vara 
svårare att mäta i siffror, även om dessa kan ses som likvärdiga uttryck för vad 
nämnden för arbete och vuxenutbildning menar att de olika verksamheterna ska 
arbeta med. De kvalitativa målen framhåller exempelvis hur nyanlända överlag 
och nyanlända ungdomar samt kvinnor specifikt är särskilt prioriterade 
målgrupper för bland annat OKAA. Mål om sysselsättning är däremot 
kvantifierade mål som genererar statistik. Målen här är tydliga och kortfattade 
så som ”Kvinnor och män i [kommunen] försörjer sig själva och har hållbara 
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anställningar”. De kvantitativa målen är, förutom att de är direkt kopplade till 
kommunens ekonomi, direkt knutna till olika metoder för hur de ska mätas. Hur 
uppföljningar konstrueras är inte en ”oskyldig eller opolitisk” fråga, utan direkt 
kopplat till vad som sker i den dagliga verksamheten. 

Målen kring sysselsättning och jämställdhet förstås som motstridiga 
såtillvida att målen om sysselsättning indikerar att insatserna inom OKAA så 
snabbt som möjligt ska förmå den arbetslöse att finna en egenförsörjning, 
medan målen om jämställdhet snarare belyser vikten av strukturellt inriktade 
insatser som innebär att köns- och rasnormativa val i arbetslivet motverkas. I 
samtliga insatser beskrevs det i intervjuer med chef och anställda att deltagarna 
vanligen gör könsnormativa val i fråga om arbetsmarknadsanställning och 
vidare sysselsättning. Vad som framkommer vidare genom intervjuerna med 
socialarbetare och chefer är att målen kring snabb sysselsättning för deltagarna 
i verksamheten överordnas målen kring jämställdhet. Det kan te sig föga 
förvånande, då nämnden för arbete och vuxenutbildnings uppdrag är just 
sysselsättning. Samtidigt innebär det att målen kring sysselsättning och 
jämställdhet blir motstridiga då personalen i verksamheten genom sitt 
handlingsutrymme prioriterar målen kring sysselsättning framför målen om 
jämställdhet. Det ska dock inte förstås som ovilja att arbeta med jämställdhet 
bland personalen och cheferna som ingår i studien. Istället bör det förstås utifrån 
att personalen hanterar målen som har satts i insatsen genom att använda olika 
handlingsstrategier, likväl som det kan vara en fråga om att socialarbetarna 
upplever att de blir övervakade genom att de måste rapportera statistik om 
sysselsättning till förvaltningen (jmf. Thorén, 2008).   

Att målen kring sysselsättning blir överordnat mål om jämställdhet genom 
socialarbetarnas handlingsutrymme framkommer också när socialarbetarna 
beskriver sitt dagliga arbete. I intervjuerna framkommer att fokus i arbetet ligger 
på att så snabbt som möjligt få ut deltagare i egen sysselsättning. 
Socialarbetarna beskriver också att de inte anser att det ingår i deras arbete att 
arbeta förändringsinriktat med deltagarna vad gäller att göra exempelvis 
könsnormsbrytande val. Att inte arbeta förändringsinriktat lyfts dels fram 
utifrån en uppfattning om att deltagarna ska vara motiverade för arbete innan de 
kommer till en insats inom OKAA, och även utifrån att det inte är insatsens 
uppdrag att arbeta med att bryta könsnormativa val på arbetsmarknaden. Istället 
resonerar personalen att det är något individen själv ska göra och driva när den 
arbetslösa fått en starkare ställning i samhället. Eftersom jämställdhetsmålen 
inte är tydligt definierade eller operationaliserade skapas det således ett 
tämligen stort handlingsutrymme där personalen kan fokusera på att hitta ett 
arbete åt deltagaren istället för att arbeta förändringsinriktat mot normer.   

De arbetslösa deltagarna som intervjuats för studien förstår socialarbetarnas 
roll med att upprätthålla mål om sysselsättning och jämställdhet utifrån att 
sysselsättning är överordnat mål om jämställdhet. Det framkommer i studiens 
resultat genom vad deltagarna lyfter fram som stöd de fått av socialarbetarna i 
insatsen. Detta gäller både under sin tid i insatsen och även inför att de ska 
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lämna insatsen för vidare sysselsättning. Deltagarna beskrivs även i studien som 
lojala mot insatsen och socialarbetarna som arbetar i insatsen. Det blir 
problematiskt i förhållande till mål om jämställdhet då deltagare beskriver att 
de bemötts av sexism och rasism. Deltagarna höll dock tillbaka denna kritik på 
grund av en uppfattning att de saknade möjlighet att påverka detta och att de 
inte ville försämra sina möjligheter till att erhålla en anställning framöver.  

Avslutningsvis belyser resultatet, i förhållande till tidigare forskning, de 
motsättningar mellan mål som hanteras på olika sätt i gatubyråkraternas arbete. 
Resultatet visar vidare på en spänning genom att målen ordnas hierarkiskt i 
förhållande till varandra där de hårda, tydligt mätbara sådana verkar få företräde 
framför andra. På en övergripande nivå diskuterar rapporten frågor rörande 
målsättningar på kort och lång sikt. Snabba effekter och enklaste vägen in till 
arbetsmarknaden riskerar att konservera befintliga strukturer, värderingar och 
kan i förlängningen minska möjligheter till social mobilitet bland grupper med 
en svagare ställning på arbetsmarknaden. I den här rapporten lyfter vi att snabba 
vägar till arbetsmarknaden inte nödvändigtvis innebär jämställdhet utifrån den 
segregerade arbetsmarknad som råder i Sverige vad gäller såväl kön som 
etnicitet.   
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