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Abstract 
 
Title: The municipal employment service relation to the Employment office and Social 
Services-focusing on legitimacy and cooperation 

 
Authors: Evelina Svensson och Johanna Sellén 

 
 
 
 
 
The unemployment rate in Sweden is increasing even though there are more and more 

municipal activation policies established. The activation policies aim is to decrease the 

unemployment but that is not yet happening. This problem has led us to go through with 

this study. 
 
The aim of this study was, from an organizational perspective, to examine and describe 

how the interaction works between the Municipal Employment Services, Employment 

Office and Social Services in a Swedish medium sized municipality. Special focus was 

upon the legitimacy of the Municipal Employment Services. This study was based on 

nine semi-structured interviews with managers and employers within the organizations in 

this study. Through a qualitative analyze we found themes such as activation policy, 

cooperation between the organizations and the legitimacy of the Municipal Employment 

Services to represent the result. 
 
The overall result of this study showed that the participants integrate and cooperate with 

each other. However, there are difficulties in the cooperation and many of them are due to 

lack of guidance on how to cooperate with each other. The Municipal Employment 

Services legitimacy in the municipality of this study has shown to be high in working 

with unemployment in the matter of giving them a work practice. However, the 
 

Municipal Employment Services legitimacy does not reach the same level in the matter of 

getting the unemployed clients employed on the job market. 
 
 
 
 
Keywords: Municipal Employment Services, employment measures, work-first principle, new 
institutional organization theory, cooperation, legitimacy 
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Förord 
 
 
 
Nu har ett halvår passerat och i januari satt vi med ett papper fyllt av uppsatsidéer inom 
alla tänkbara områden inom socialt arbete. Efter många upplagor av en så kallad 
”uppsatsplan” hade vi slutligen bestämt oss för att skriva om Arbetsmarknadsenheten i 
Akommun. Evelina har sedan tidigare haft sin praktik på just denna Arbetsmarknadsenhet 
och eftersom Johanna också var intresserad av arbetsmarknaden och hur samhället agerar 
vid arbetslöshet bestämde vi oss för att satsa på detta uppsatsämne. 

 
Nu vill vi ta tillfälle i akt och rikta ett tack till alla som hjälpt oss att göra denna uppsats 
möjlig. Stort tack till intervjupersonerna inom Arbetsmarknadsenheten i Akommun för 
deras entusiastiska inställning till vår uppsats. Likaså vill vi tacka de andra 
intervjupersonerna för deras bemötande och att de tog sig tid att vara med i 
undersökningen. Vi vill även rikta ett tack till de lärare på socionomutbildningen i 
Kalmar som varit oss behjälpliga med tips och råd under arbetets gång. 

 
Utöver dessa vill vi tacka varandra för att vi har klarat av detta nära samarbete och 
fortfarande är vänner! Tack även till familj och vänner som stått ut med en hel del 
uppsatsprat den sista tiden. 

 
Evelina Svensson & Johanna Sellén 
Kalmar den 6 oktober 2013 
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1. Inledning 
 
 
Allt fler aktiveringsåtgärder inrättas både inom den statliga och den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken, trots detta ökar arbetslösheten. I denna studie är vi intresserade 

av hur arbetsmarknadsaktörer samverkar1 i kampen mot arbetslöshet. Fokus läggs på hur 

en kommunal arbetsmarknadsaktör, en så kallad arbetsmarknadsenhet, samverkar med 

Arbetsförmedling och Socialförvaltning. För att undersöka samverkan utgår vi i denna 

studie från en medelstor svensk kommun vilken vi på grund av forskningsetiska skäl 

avidentifierar och ger namnet Akommun. Studien är baserad på en kvalitativ 

intervjustudie på organisationsnivå. Tillsammans med samverkan undersöks den 

kommunala Arbetsmarknadsenhetens legitimitet som arbetsmarknadsaktör inom ett 

område där Arbetsförmedlingen tidigare haft monopol. I den inledande delen av studien 

presenteras bakgrunden till det problem vi valt att fokusera på. 

 
1.1 Problembakgrund 

 
 
En kommun har enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap 1§ det yttersta ansvaret för 

att enskilda får det stöd och den hjälp dem behöver. Detta innebär ingen inskränkning i 

det ansvar som vilar på andra huvudmän. Staten har genom Arbetsförmedlingen det 

övergripande ansvaret för Sveriges arbetsmarknadspolitiska verksamhet 

(Arbetsförmedlingen 2013). För att få en förståelse för hur kommunala aktiveringsåtgärder 

utvecklades är det av vikt att känna till den kris som arbetsmarknaden i Sverige genomgick 

under 1990-talet. Under denna period skedde stora förändringar på arbetsmarknaden då 

hundratusentals jobb försvann (Svenskt näringsliv 2011). Under rådande lågkonjunktur 

blev det enligt Sveriges Arbetsmarknadsdepartement (2012) allt vanligare för kommuner 

att utveckla arbetsmarknadsprogram, ofta i form av sysselsättning, för arbetslösa 

kommuninvånare. 
 
När Sveriges kommuner började utveckla arbetsmarknadsprogram uppkom begreppet 

kommunal arbetsmarknadspolitik även kallat kommunal aktiveringspolitik. Den 

kommunala aktiveringspolitiken gick då ut på att personer som ansökt om socialbidrag 

(försörjningsstöd) blev berättigade till bidraget under förutsättning att de på något sätt 
 

1Samverkansbegreppet innefattar flera betydelser som till exempel samarbete och samordning. I studien används endast samverkan 
som begrepp med syftet att framställa ett mer holistiskt perspektiv. 
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deltog i aktivitet eller praktik (Morén 2012). Enligt Thorén (2008) är denna princip än 

idag ungefär densamma, att personer ska delta i någon form av sysselsättning för att få 

erhålla socialbidrag. Denna form av tvång för att erhålla ekonomisk ersättning finns även 

inskriven i svensk lagstiftning. I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap 4 § 4-5 står det att 

Socialtjänsten har rätt att neka försörjningsstöd till den som vägrar ta del av 

aktiveringsåtgärder. Ulmestig och Salonen (2004) beskriver en stigande trend där de 

arbetslösa blir aktuella för kommunala aktiveringsprogram istället för den statliga 

Arbetsförmedlingens program. 

 
Arbetslösheten är den kanske hetaste frågan bland Sveriges politiska partier idag. 

Samtliga partier har egna förslag till hur arbetslösheten ska minskas. Trots 

uppmärksamheten som arbetslöshetsfrågan får i politiken steg arbetslösheten i Sverige 

från 6,4 % år 2003 till 8,7 % år 2013 (SCB 2013). Intressant i detta sammanhang är att 

statistiken visar på hur arbetslösheten ständigt stiger samtidigt som antalet sysselsatta 

ökar bland Sveriges invånare. Den stigande arbetslösheten resulterar alltså inte i passivitet 

eftersom dagens arbetsmarknadspolitik strävar efter att förse Sveriges arbetslösa med 

sysselsättning. Som kan utläsas av siffrorna resulterar den inte heller i att arbetslösheten 

minskar. 
 
Bakgrunden till den aktiveringspolitik som ökat antalet sysselsatta kan kopplas till 

arbetslinjen. Arbetslinjen har kommit att utgöra ett politiskt omdebatterat begrepp som 

har legat till grund för olika arbetsmarknadspolitiska reformer (Pippola 2012). 

Arbetslinjen har i senare tids socialpolitik syftat till aktiva åtgärder så som arbete, 

utbildning eller praktik. Samtidigt ska arbetslinjen vara en drivkraft som skapar 

uppmuntran till arbete och skyldighet till självförsörjning istället för att arbetslösa går på 

bidrag menar Pippola (2012). Hon resonerar kring arbetslinjen som en abstrakt idé om 

hur arbetslösheten ska åtgärdas och menar att denna endast synliggörs genom samhällets 

arbetsmarknadsaktörer. 
 
I den kommun som studien avser, Akommun, synliggörs arbetslinjen bland annat genom 

att den kommunala Arbetsmarknadsenheten har fokus på sysselsättning. Som tidigare 

nämnts är Arbetsmarknadsenheten den aktör som denna studie utgår ifrån. Akommuns 

(2013) officiella bild av Arbetsmarknadsenheten inom kommunen är att de anordnar och 

förmedlar praktikplatser och vägleder arbetslösa att komma ut på den öppna 
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arbetsmarknaden. De förser alltså de arbetslösa kommuninvånarna med aktiva åtgärder så 

att de inte ska vara passivt arbetslösa eller arbetssökande utan istället komma närmre, 

eller ut, på den öppna arbetsmarknaden. De andra aktörerna som omnämns i studien är 

Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningens Ekonomisektion i Akommun, som även de 

arbetar med arbetslösa. Det är två aktörer som är i ständig kontakt med 

Arbetsmarknadsenheten i Akommun. Ulmestig (2007) menar att arbetsmarknadsenheter 

har ett ömsesidigt beroende till Arbetsförmedling och Socialförvaltning. Han beskriver 

bland annat att Arbetsförmedlingen kontrakterar ut uppdrag till kommunala 

arbetsmarknadsenheter. Denna kontraktering undersöks närmre i studien. Thorén (2011) 

resonerar över det faktum att det övergripande ansvaret för Sveriges 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder ligger hos den statliga Arbetsförmedlingen. Eftersom 

alltfler aktiveringsåtgärder bedrivs av kommunen menar Thoren (2011) att det är viktigt 

att utvärdera den kommunala aktiveringen och ställa den i förhållande till staten för att se 

vilka effekter åtgärderna har. 
 
Thorén (2011) beskriver även att det finns relativt omfattande samverkanssvårigheter 

mellan olika arbetsmarknadsaktörer i Sveriges kommuner, både vad gäller arbetssätt och 

svårigheter tjänstemän emellan. Genom nyinstitutionell organisationsteori och begrepp så 

som domänkonsensus/domänkonflikt avser vi i denna studie att undersöka hur relationen 

ser ut mellan Arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i 

Akommun (jfr Grape 2006). Inom relationer mellan olika organisationer i liknande 

arbetsområde beskriver Hollertz (2005) att det kan finnas benägenhet hos organisationer 

att efterlikna varandra för att få högre legitimitet (anseende/status). Denna benägenhet 

kallas isomorfism och avses att undersökas i denna studie för att ta reda på om 

Arbetsmarknadsenheten i Akommun har behövt efterlikna andra organisationer, med 

syfte att skapa legitimitet som arbetsmarknadsaktör. Hollertz (2005) menar vidare att 

efterliknande av en statlig organisation bland annat kan hjälpa en kommunal organisation 

att nå högre legitimitet. 
 
 
1.2 Problemformulering 

 
Arbetslinjen är inom aktiveringspolitiken en proklamering för ökad sysselsättning som en 

åtgärd mot arbetslösheten (jfr. Pippola 2012). Arbetsförmedlingen är den aktör som har 

ansvaret för Sveriges arbetsmarknadspolitiska verksamhet (Arbetsförmedlingen 2013) 
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och därigenom borde de vara den aktör som främst synliggör arbetslinjen. Det blir 

däremot allt vanligare att även kommuner synliggör arbetslinjen och använder resurser 

för att genomföra aktiveringsåtgärder (jfr. Thorén 2012). 
 
När en kommun lägger resurser på aktiveringsåtgärder uppstår tankar hos oss gällande 

vilken legitimitet kommunen har/får i arbetsmarknadsfrågor och hur legitimitet formas. 

Speciellt intressant eftersom arbetsmarknadsenheter, som tidigare nämnts, blivit vanligare 

inom områden där Arbetsförmedlingen tidigare haft monopol. Även tankar om hur 

samverkan ser ut mellan arbetsmarknadsaktörer väcks. I Akommun finns, oss veterligen, 

ännu ingen forskning på vilken legitimitet Arbetsmarknadsenheten har i jämförelse med 

Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen vad gäller att arbeta med 

arbetsmarknadsfrågor. Det finns inte heller forskning om hur dessa 

arbetsmarknadsaktörer samverkar i arbetet med arbetslösa. 
 
 
Med ovanstående som utgångspunkt belyser denna studie problemet ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Genom den nyinstitutionella teorin analyseras Arbetsmarknadsenhetens 

legitimitet samt vilket uttryck samverkan har. Om samverkan liksom Grape (2009) nämner 

bidrar till isomorfism, att aktörerna liknar varandra, eller inte. Huruvida samverkan sker i 

konsensus eller om konflikt uppstår. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att ur ett organisationsperspektiv undersöka hur samverkan 

utspelar sig mellan Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i 

en kommun (Akommun). Särskilt fokus läggs på Arbetsmarknadsenhetens legitimitet. 
 
 

• Hur synliggörs rådande aktiveringspolitik inom samverkan? 
 
 
 

• Hur ser samverkan ut mellan Arbetsmarknadsenheten och aktörerna 
 

Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen i arbetet med arbetslösa? 
 
 
 

• Erkänns Arbetsmarknadsenhetens legitimitet som arbetsmarknadsaktör av de 

andra arbetsmarknadsaktörerna? 
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1.4 Arbetsmarknadsenheten i Akommun - en kontextualisering 
 
Sveriges kommuner med tillhörande verksamheter är utformade på olika sätt. För att 

läsaren ska få en grund till hur den kommunala Arbetsmarknadsenheten är utformad i 

Akommun ges här en närmare presentation över Arbetsmarknadsenhetens arbete och 

utformning. 
 
Arbetsmarknadsenheten i Akommun arbetar med ca 750 personer varje år (se bilaga 8.1) 

och har sin organisatoriska placering inom kommunledningsförvaltningen (KLF). I 

flertalet svenska kommuner är Arbetsmarknadsenheter placerade under 

socialförvaltningen men i Akommun är Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten 

åtskilda. Diskussion råder inom kommunledningen i Akommun om eventuell förflyttning 

av Arbetsmarknadsenheten till Socialförvaltningen men ännu har inget fastställts. 

 
Den största verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten och den som vi i denna studie 

kommer att fokusera på kallar vi för Verksamhet 1. Detta är Arbetsmarknadsenhetens 

verksamhet med fokus på coachning till arbete. Här erbjuds arbetscoacher som arbetar 

med vägledning och coaching. Verksamhet 1 använder sig bland annat av det vi kommer 

kalla för verksamhet 2 genom att placera sina deltagare i praktik där. Verksamhet 2 har 

sedan 1970-talet bedrivit olika verksamheter i kommunens regi och idag drivs 

verksamheter för kommunens arbetslösa som blivit anvisade dit. Verksamhet 2 erbjuder 

olika aktiviteter, till exempel snickeri där deltagare kan ha sin praktik. 

 
Verksamhet 1:s slutgiltiga målsättning är enligt deras officiella hemsida att få ut 

deltagarna i självförsörjning. År 2012 uppfylldes Verksamhet 1:s målsättningar med nära 

65 % vilket innebär att klienterna gått ut i egenförsörjning i form av studier med lån och 

bidrag, fått sjukersättning eller någon form av arbete. Ett delmål inom Verksamhet 1 är 

att få klienter att bli inskrivna på något av Arbetsförmedlingens program, med andra ord 

att de tar över ärendet från Verksamhet 1. Uppfyllelsen av detta delmål räknas in i de 

ovanstående 65 %. Om man bortser från de klienter som Arbetsförmedlingen tar över var 

det 41 % som år 2012 gick ut i någon form av egenförsörjning från Verksamhet 1 (se 

bilaga 8.2). 
 
För att få en förståelse av Arbetsmarknadsenheten som helhet beskrivs här 

 

Arbetsmarknadsenheten ytterligare. Arbetsmarknadsenhetens samarbetspartners 
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innefattar bland annat Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i Akommun. 

Arbetsmarknadsenheten genomför olika projekt och pågående idag 2013 är bland annat 

ett projekt med sysselsättningsfasen (tidigare kallat Fas 3). Sysselsättningsfasen är en del 

av Arbetsförmedlingens jobb och- utvecklingsgaranti. I sysselsättningsfasen hamnar den 

arbetslöse efter att ha varit inskriven arbetssökande i 450 dagar. Denna fas sträcker sig 

över två år, om man inte får jobb under tiden, och efter denna period görs en ny 

bedömning på eventuell förlängning i max 12 månader (Arbetsförmedlingen 2013). 

 
2. Forskningsöversikt 

 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning för att skapa ett sammanhang och en grund 

till vår studie. Att hitta tidigare forskning som handlar om samverkan inom 

arbetsmarknadspolitiken är inte lätt. Vi har fått bredda vårt sökande med tidigare 

forskning som berör kommunal arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik generellt. 

Inledningsvis beskrivs forskning som handlar om aktiveringspolitikens innebörd och 

påverkan på arbetsmarknadsåtgärder, för att ge läsaren en inblick i vad som ligger till 

grund för aktiveringsåtgärder. Vi väljer att ta med aktiveringspolitiken eftersom vi anser 

att detta är grundstommen i hur arbetet med och samverkan kring de arbetslösa har 

utformats. Vidare presenteras forskning med en mer ingående beskrivning och förklaring 

av aktiveringsåtgärder och samverkan för att ge en inblick i hur arbetsmarknadsåtgärder 

(även kallat aktiveringsåtgärder) kan vara utformade och hur samverkan kan se ut mellan 

aktörer inom arbetsområdet. 
 
2.1 Aktiveringspolitik 

 
Thorén (2008) beskriver i en studie av Osby i Skåne och Skärholmen i Stockholm hur 

välfärdsstatens utveckling påverkar arbetsmarknadsåtgärder. Syftet med studien är att visa 

hur handläggare inom kommunal verksamhet implementerar den aktiveringspolitik för 

arbetslösa och socialbidragstagare som råder i Sverige. Med aktiveringspolitik menas 

att arbetslösa socialbidragstagare ska ha någon form av aktivitet för att erhålla ersättning i 

form av aktivitetsstöd, försörjningsstöd eller liknande. I de två undersökta kommunerna 

var inflytandet från stat och politik stort. Kommunerna följde den politik som rådde och 

utnyttjade inte fullt ut sitt handlingsutrymme, att själva forma och sätta prägel på 

arbetsmarknadspolitiken (Thorén 2008). Thorén (2008) diskuterar om 

aktiveringspolitiken är effektiv eller inte och vilket syfte den egentligen fyller. Hon menar 
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att den behöver utvärderas och sättas i förhållande till den övriga svenska välfärdsstaten. 

En nackdel med Thoréns (2008) studie är att den gjordes på endast två kommuner vilket 

begränsar resultatets generaliserbarhet. Trots detta väljer vi att presentera denna 

forskning då den ger ett exempel på hur aktiveringspolitik kan realiseras i svenska 

kommuner. 

 
Thorén beskriver i en senare studie år 2011 kommuners syfte med att arbeta med 

arbetslöshet. Syftet är delvis att minska utbetalningarna till socialbidragstagare och också 

att få de arbetslösa att komma närmre den öppna arbetsmarknaden. I Thoréns (2011) 

rapport finns, i likhet med hennes studie från 2008, en diskussion om hur kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder är i behov av att utforskas då de idag inte är utvärderade i hög 

omfattning. Det behövs forskning om de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna är 

effektiva i att få ut människor på arbetsmarknaden menar Thorén (2011). Anledningen till 

att kommuners arbetsmarknadsåtgärder inte har forskats på i större utsträckning menar 

Thorén (2011) beror på kommuners bristfälliga dokumentation och utvärdering. Det finns 

helt enkelt inte tillräckligt mycket material för att utföra studier. De enstaka studier som 

finns på området visar hur olika Sveriges kommuners arbetsmarknadsprogram och åtgärder 

är utformade (Thorén 2011). Denna kunskapslucka är en av anledningarna till denna 

studies uppkomst. Studien bidrar till forskning om Arbetsmarknadsenhetens effekt och en 

redogörelse för deras legitimitet att arbeta med arbetslöshet. 

 
Efter 2011 då Thoréns studie utfördes har bland andra Nybom (2012) gjort forskning 

inom kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Nyboms (2012) studie tar fokus på 

socialtjänstens arbete. Hon har utfört en kvantitativ studie med 372 socialbidragstagare i 

fyra svenska kommuner mellan år 2002 och 2005 för att ta reda på vad aktiveringen 

består av, vilken funktion den fyller samt hur den tillämpas. Nybom (2012) beskriver 

aktiveringspolitikens framfart i kappan av sin avhandling. Enligt henne har det kommit 

två ”vågor” av aktiveringspolitik i Norden och västvärlden. Den första vågen kom under 

1990-talskrisen och den andra kom runt 2010. Den första vågen handlade om att upprätta 

krav på någon form av aktivering, exempelvis sysselsättning för att bli behörig till 

ekonomiskt bistånd. Den innebar även en decentralisering på det sättet att kommuner fick 

ett större ansvar i aktiveringspolitiken. Den andra aktiveringspolitiska vågen innebar 

istället en recentralisering där staten skulle återta mycket av ansvaret för de arbetslösas 



8  

aktivering. Den innebar även större fokusering på samarbete mellan 

arbetsmarknadsaktörer som till exempel Arbetsförmedling och Socialtjänst. 

 
Att arbetsmarknadspolitik är i ständig förändring gestaltades redan under börjar av 1900- 

talet. Petersson (2009) beskriver hur 1930-talet präglades av en sysselsättningspolitik där 

efterfrågan låg till grund. Orsakerna till och problemen med arbetslöshet förflyttades då 

från individnivå till samhällsnivå. 1920-talet präglades istället av en arbetslöshetspolitik 

där arbetslöshet bekämpades med hjälp av aktivering anpassad efter individen, en 

marknadsliberal hållning där arbetslöshet förknippades med sysslolöshet. Petersson 

(2009) menar att det finns mer likheter mellan 2000-talet och 1920-talet än 2000-talet och 

1930-talet. 1920-talets arbetslöshetspolitik präglades av att individen hade större ansvar 

för sin arbetslöshet än samhället, vilket även syns i dagens aktiveringspolitik. 
 
 
Inom Sveriges nuvarande aktiveringspolitik menar Nybom (2012) att begreppen stöd och 

kontroll är centrala. Författaren menar att dessa begrepp kommer från den tidiga 

fattigvårdens Sverige och har återkommit genom aktiveringspolitiken. Då handlade 

aktiveringspolitiken om att behålla Sveriges välfärd genom att ge socialbidrag (stöd) till 

personer som var i behov av det och se till att personer som inte var berättigade till 

socialbidrag inte heller fick bidrag (kontroll). Idag hävdar Nybom (2012) att stöd och 

kontroll visar sig i aktiveringspolitiken. Stöd visar sig genom att personer får möjlighet till 

exempelvis praktik. Denna praktik innebär även kontroll eftersom den kan vara 

obligatorisk för att erhålla försörjningsstöd. Nyboms (2012) resonemang kan kopplas till 

denna studie genom att aktiveringspolitiken ligger till grund för arbetet som utförs med de 

arbetslösa i Akommun. Aktiveringspolitiken för med sig krav på sysselsättning som 

Arbetsmarknadsenheten står till tjänst med. I samverkan som undersöks i denna studie är 

utgångspunkten att aktiveringspolitiken spelar roll i Arbetsmarknadsenhetens relation till 

Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. 

 
Hedblom (2004) bekräftar det ovanstående forskare beskrivit om aktiveringspolitikens 

framväxt i Sverige. Hon beskriver hur aktiveringspolitiken har vuxit fram sedan 1990- 

talet och kännetecknats av aktiveringsåtgärder för arbetslösa i form av till exempel 

sysselsättning. I avhandlingen riktar författaren in sig på målgruppen invandrarkvinnor 

och män (författarens definition av invandrare är personer som själva invandrat) som 

erhåller socialbidrag och är arbetslösa. Hedblom (2004) menar att det är till denna grupp 
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aktiveringspolitik mestadels riktas. Hon har genomfört en empirisk fallstudie där 

huvudsyftet är att ta reda på om aktiveringspolitik öppnar eller stänger dörren för 

personerna den är riktad till. Hedblom (2004) har undersökt fyra stadsdelar i Malmö med 

hög arbetslöshet. Hennes avhandling belyser hur aktiveringspolitik kan innehålla lokala 

skillnader. Hedblom (2004) beskriver hur aktiveringspolitikens lokala variationer medför 

att Sveriges medborgare har olika förmåner beroende på var de är bosatta. Hon 

poängterar att aktiveringspolitiken i Sverige är baserad på en ramlag där kommuners 

lokala tolkningar av aktiveringspolitiken formar det lokala utförandet. 

 
Hedbloms (2004) resultat visar på att det finns lokala skillnader i aktiveringspolitikens 

utförande mellan Malmös stadsdelar. Till exempel utmärker sig Rosengård genom att 

endast en kvinna av de arbetslösa intervjupersonerna befinner sig i någon form av 

sysselsättning medan de andra stadsdelarna har flera arbetslösa kvinnor i sysselsättning. 

Denna avhandling är viktig att ha med i studien för att visa på hur olikt 

aktiveringspolitiken är utformad inom Sveriges gränser då det till och med finns olikheter i 

en och samma stad. 
 
Ett centralt begrepp inom dagens arbetsmarknadspolitik är arbetslinjen. Pippola (2010) 

diskuterar arbetslinjen som begrepp och dess framfart på statlig och lokal nivå. Hon 

analyserar arbetslöshet utifrån både en social och en regional kontext (tre kommuner i 

Norrbotten). Utifrån dessa tre kommuner har författaren gjort en kvalitativ studie av 

arbetsmarknaden på nationell, regional och lokal nivå. Syfte är bland annat att komma 

fram till vad den förstärkta arbetslinjen har för påverkan på enskilda arbetslösa i en 

regional arbetsmarknad där arbetslösheten stiger konstant. 
 
Intervjupersonerna som Pippola (2010) använder sig av uppfattar arbetslinjen som ett 

begrepp och en abstrakt idé om hur arbetslösheten ska lösas. Detta är intressant att 

jämföra med den uppfattning som våra intervjupersoner ger, avseende 

Arbetsmarknadsenhetens betydelse. Hon kommer fram till att innebörden av arbetslinjen 

är mångtydig och motstridig, och beskriver hur arbetslinjen gått från att vara tydligt 

förknippat med staten till att även förknippas med andra aktörer på både nationell och 

lokal nivå. Intressant är att undersöka och jämföra hur arbetslinjen ter sig i Akommun 

både på statlig och kommunala nivå. Genom att undersöka arbetslinjens utformning i 

Akommun fås en bild av hur den präglar samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten, 
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Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. Om arbetslinjen visar sig vara mångtydig 

och motstridig mellan ovannämnda aktörer utgår vi från att viss risk kan finnas för 

konkurrens istället för samverkan. Eftersom arbetslinjen är ett begrepp och inte ett 

faktum, ingen enhetlig företeelse, är det svårt att generalisera vilket uttryck arbetslinjen har 

i den här studien, i jämförelse med andra kommuner då de kan ha olika politiskt styre. 

Eftersom Pippola (2010) inte presenterar vilken politisk styrning som är aktuell inom de 

olika kommunerna kan vi inte helt oproblematiskt jämföra Pippolas (2010) studie med 

Akommun, men vi kan jämföra hur arbetslinjen tar sig uttryck generellt. 

 
För aktörer, främst Arbetsförmedlingen utgör arbetslinjen ett direktiv (Pippola 2010). 

Hon menar att det är genom Arbetsförmedlingen som arbetslinjen synliggörs i praktiken. 

Här framgår motstridigheter i det Pippola (2010) nämner. Samtidigt som hon menar att 

det är Arbetsförmedlingen som synliggör arbetslinjen beskriver hon hur det blir allt 

vanligare att den synliggörs av andra aktörer. Oavsett hur arbetslinjen synliggörs nu, är 

arbetsmarknadspolitiken föränderlig. 
 
 
2.2 Aktiveringsåtgärder och samverkan 

 
 
Studien knyter an till det resonemang som Ulmestig och Salonen (2004) för eftersom 

föreliggande studiens syfte innefattar att undersöka Arbetsmarknadsenhetens legitimitet. 

Författarna beskriver övriga arbetsmarknadsåtgärder eller så kallade aktiveringsprogram 

utifrån 204 av Sveriges kommuner. De delar upp skillnaden på aktiveringsprogram som 

utförs i lokal regi (kommun) samt nationella arbetsmarknadsprogram som representeras 

av Arbetsförmedling (staten). Ulmestig och Salonen (2004) uppmärksammar hur 

Arbetsförmedlingens aktivitetsgaranti i mångt och mycket liknar kommunala 

aktiveringsprogram men att finansieringen bland annat kan utgöra en skillnad. De 

beskriver hur Arbetsförmedlingen, genom sin statliga tillhörighet, har 

arbetsmarknadsprogram med tillgång till många arbetsmarknadsutbildningar. Samtidigt 

beskrivs hur de lokala aktiveringsprogrammen endast förmår erbjuda de arbetslösa ett 

lokalt utbud med en viss begränsad kvalité och utformning. Vi ställde oss kritiska till det 

här uttalandet och sökte vidare efter forskning. 
 
I sökningen fann vi att Ulmestig (2007) själv hade publicerat en studie där han beskriver 

statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder som beroende av varandra. Han nämner 
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bland annat att arbetsmarknadsenheter kan ses som en kontraktering ut från 

Arbetsförmedlingen. Mer tydligt menar han att arbetsmarknadsenheters huvudsyfte är att 

utföra uppdrag mot ekonomisk ersättning från den nationella arbetsmarknadspolitiken 

(staten). Han menar även att kommunala arbetsmarknadsåtgärder möjliggör kommunens 

agerande i den nationella politiken samtidigt som den verkar för att ge arbetslösa 

sysselsättning. 
 
De här publiceringarna talar mot varandra på några punkter. Till exempel menar den 

första studien att kommunala arbetsmarknadsåtgärder är av mindre kvalité än de statliga. 

Den andra studien beskriver ett mer ömsesidigt beroende eftersom den studien menar att 

Arbetsförmedlingen genom sitt behov av praktikplatser kontrakterar ut uppdrag till 

arbetsmarknadsenheter. Denna olikhet är av betydelse då vi undersöker 

Arbetsmarknadsenhetens samverkan, kvalité och dess legitimitet. 

 
Minas (2009) nämner i sin studie begreppet tjänsteintegration som en del av 

aktiveringspolitik och aktiveringsåtgärder. I studien jämförs Sverige med andra länder. 

Hon menar att tjänsteintegration bland annat tagit sig uttryck i en reform som öppnats upp i 

flera länder. Reformens syfte är att länka samman arbetsmarknadspolitiska insatser med 

socialtjänsten för att kunna möta de arbetslösas behov bättre. Begreppet tjänsteintegration 

och Minas (2009) övriga resonemang blir viktiga i denna studie eftersom den undersöker 

den kommunala Arbetsmarknadsenhetens samverkan och legitimitet när det gäller arbetet 

att få ut arbetslösa på den öppna arbetsmarknaden. 
 
Tjänsteintegration inleddes genom att den Europeiska Unionen satte upp mål år 2000. 

Inom tio år skulle de ha moderniserat den Europeiska socialmodellen med individuellt 

anpassade arbetsmarknadsåtgärder. Minas (2009) menar att reformen om tjänsteintegration 

har spridits mellan flera länder på grund av en bra individuellt anpassad 

arbetsmarknadsåtgärd. De är tillsammans med sociala tjänster enligt Minas (2009) de 

mest väsentliga resurserna för att kunna erhålla varaktighet på den öppna 

arbetsmarknaden. Hon talar bland annat om att organisatoriska förbättringar för 

aktiveringsåtgärder har uppkommit genom den decentralisering (ökat inflytande på lokal 

nivå) som Nybom (2012) också nämner. Detta har resulterat i integrerande sysselsättning 

och sociala stöd/tjänster på lokal nivå. Detta är intressant att relatera till 

Arbetsmarknadsenhetens inflytande i Akommun, eftersom denna studie undersöker 
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vilken legitimitet Arbetsmarknadsenheten har. 
 
 
Även om Minas (2009) beskriver integration som något positivt och något som borde 

implementeras är det viktigt att känna till att tjänsteintegration inte är detsamma som full 

integration. Integration ses utifrån ett organisatoriskt perspektiv, som den mest krävande 

formen av samarbete. Fullkomlig integration kan endast uppnås genom att gränser mellan 

ansvarsområden försvinner, och att yrkesidentiteter och till och med arbetsplatsen förnyas 

och blir gemensam (Minas 2009). 
 
 
 
 
 
2.3 Sammanfattning forskningsöversikt 

 
Ur den tidigare forskning som presenterats går att utläsa att dagens aktiveringspolitik har 

sitt ursprung i 1990-talets arbetslöshetskris. Vi kan också konstatera att 

aktiveringspolitiken tar sig i uttryck på olika sätt i olika kommuner och stadsdelar vilket vi 

tar i beaktning då vårt studieobjekt är baserat i en specifik kommun. Eftersom 

aktiveringspolitiken skiljer sig i olika områden, skiljer sig också aktiveringsåtgärders och 

samverkans omfattning där emellan. I studien är detta relevant eftersom 

Arbetsmarknadsenheten är en kommunal arbetsmarknadsåtgärd och Arbetsförmedlingen 

en statlig. I samverkan mellan staten och kommunen kan utifrån tidigare forskning utläsas 

att staten har större ekonomiska resurser än kommunen samtidigt som staten använder 

kommunen till aktiveringsåtgärder. Arbetslinjen är föränderlig och utgör dagens 

aktiveringspolitik. Den framställs som diffus och abstrakt och synliggörs främst genom 

staten, men det blir allt vanligare att även andra aktörer använder arbetslinjen som direktiv. 

Detta är relevant för att se hur arbetslinjen synliggörs och uppfattas i Akommun och 

därigenom förstå hur den påverkar samverkan mellan aktörerna. 
 
 

3. Teoretisk ansats 
 
I följande avsnitt beskrivs den teoriram som används i denna studie. Eftersom syftet bland 

annat är att undersöka Arbetsmarknadsenhetens samverkan med Arbetsförmedlingen och 

Socialförvaltningen är organisationsteori lämplig för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Med denna teori urskiljs hur olika faktorer påverkar samverkan och hur 

samverkan fungerar mellan aktörerna. Denna teori är även lämplig eftersom studien 
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undersöker hur Arbetsmarknadsenheten passar in som aktör och dess legitimitet inom 

aktiveringspolitiken. 

 
Den del av organisationsteorin som används i denna studie är nyinstitutionell 

organisationsteori. Eftersom den nyinstitutionella organisationsteorin har en bred 

omfattning har vi valt ut ett antal teoretiska begrepp som vi fokuserar på i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Begreppen kommer att presenteras genom 

underrubriker för att tydliggöras. Resonemanget inom nyinstitutionell teori nämns utifrån 

organisationer, vilket vi likställer med aktörer i studiens övriga delar. 
 
 
3.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

 
Nyinstitutionell teori är enligt Johansson (2006) en relativt ny teori inom socialt arbete i 

Sverige. Den har tidigare endast använts inom företagsekonomi och liknande områden. 

Utgångspunkten i nyinstitutionell teoribildning är enligt Ineland (2006) att organisationer 

ses som öppna system som lätt påverkas och begränsas av omvärldens normer. Inom 

nyinstitutionell teori ses organisationer som sociala konstruktioner: ”Organisationer ses 

som genomsyrande av föreställningar i omgivningen och uppstår som ett resultat av 

mänsklig interaktion på olika nivåer” (Ineland 2006:98). 

 
De nyinstitutionella organisationsforskarna skiftade fokus i sin forskning under sent 

 

1970-tal då de blev intresserade av organisationer i förhållande till andra organisationer 

inom samma arbetsområde, ett så kallat organisatoriskt fält. ”Organisatoriska fält utgörs av 

ett antal organisationer som tillsammans utgör ett avgränsat institutionaliserat område” 

(Inleand 2006:100). I föreliggande studie kan Arbetsmarknadsenheten, 

Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen ses som olika organisationer som ingår i 

samma organisatoriska fält. Vad som utmärker organisationer inom ett organisatoriskt fält 

är att de arbetar inom ett liknande arbetsområde, i detta fall med arbetslösa. Med 

utgångspunkten i ett organisatoriskt fält beskrivs nedan isomorfism, benägenheten att 

efterlikna varandra som organisationer. Även integration och tendensen hos 

organisationer att flätas samman för att möta den enskildes behov bättre beskrivs. Vidare 

behandlas verksamhetsområden inom de organisatoriska fälten. Domänkonsesus/konflikt 

beskrivs utifrån att det kan vara både samarbete och konflikt inom verksamhetsområden. 

Legitimitet beskrivs lite mer ingående, egentligen som ett resultat av de ovannämnda 

begreppen då legitimitet formas utefter dessa. 
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3.1.1 Isomorfism 
 
Begreppet isomorfism innebär att det inom ett organisatoriskt fält finns en benägenhet 

hos de enskilda organisationerna att bli mer lika varandra. Det finns olika typer av 

isomorfism varav vi valt att fokusera på en, tvingande isomorfism. Den tvingande 

isomorfismen är lämplig eftersom vi undersöker en statlig och två kommunala 

verksamheter inom samma organisatoriska fält. Johansson (2006) beskriver tvingande 

isomorfism som ett krav på en organisation att anpassa sig till en högre ställd 

organisation, i många fall staten. I denna studie är detta relevant för att undersöka om 

Arbetsmarknadsenheten upplever tvingande isomorfism från de andra aktörerna och 

speciellt Arbetsförmedlingen som är statligt ägd. 
 
Intressanta är även de spänningar som enligt Ineland (2006) kan uppstå mellan den 

institutionella omgivningens förväntningar och den egna organisationens arbetsuppgifter 

och krav. Detta är relevant i studien för att se om spänningar förekommer i samverkan 

mellan aktörerna i Akommun. För att undvika spänningar menar Ineland (2006) att 

relationer tenderar att hållas isär i viss grad. Ett exempel på hur en relation hålls isär är att 

säga en sak men i verkligheten göra en annan. En fördel med att hålla isär relationer kan 

vara att organisationer blir mer anpassningsbara till omgivningens förväntningar på den 

egna organisationen. Detta anser vi är applicerbart på vår studie för att se om det råder 

spänningar i samverkan mellan statlig och kommunal organisation i Akommun. Den 

statliga organisationen, Arbetsförmedlingen, har i teorin en organisatorisk dominans inom 

arbetsmarknaden eftersom den, enligt Arbetsförmedlingen (2013) har det huvudsakliga 

ansvaret för Sveriges arbetslösa. 
 
3.1.2 Integration och domänkonsensus/ domänkonflikt 

 
Eftersom denna studie undersöker hur samverkan mellan aktörerna i Akommun ser ut och 

om det finns några svårigheter relaterar vi till begreppen integration samt 

domänkonsensus/domänkonflikt. 

 
Grape (2006) nämner integration som en infallsvinkel för att undersöka samverkan 

mellan organisationer inom samma organisatoriska fält. Utöver att organisationens 

uppbyggnad undersöks genom den nyinstitutionella teorin undersöks även integrationen 

(förmågan att föra samman organisationer till en helhet). Hvinden (1995) beskriver i 
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Grape (2006) att integrationen ökar om organisationerna inom ett organisatoriskt fält har 

samsyn på målen. Integration ökar även genom beroende av varandra och förståelse för 

varandras olika funktioner. Hvinden (1995) i Grape (2006) menar även att integration 

ökar i takt med angelägenhet hos organisationer att sammanstråla runt ett problem, som i 

detta fall arbetslöshet. Det finns invändningar mot detta resonemang som menar att 

ovanstående faktorer inte behöver leda till högre integration, men att det kan vara till 

hjälp vid inledningsskedet av samverkan och att det därefter kan underlätta integrationen 

(Grape 2006). 

 
Ovan beskrivs integration som ett begrepp för att analysera samverkan mellan 

organisationer. Här presenteras samverkan utifrån verksamhetsområdet. Det 

verksamhetsområde, exempelvis sysselsättning för arbetslösa, som organisationerna inom 

ett organisatoriskt fält praktiskt samarbetar inom kallas för verksamhetsdomän. Även om 

detta är den definition av verksamhetsdomän som denna studie utgår från vill vi belysa den 

problematik som Grape (2006) tar upp vad gäller en svårighet att definiera 

innebörden av verksamhetsdomän. Vissa forskare menar, enligt ovan, att domänen avser 

ett verksamhetsområde medan andra menar att det mer är en enskild organisations mål 

och implementering av mål som definierar verksamhetsdomänen. Den senare delen blir 

begriplig i denna studie när Grape (2006) vidare beskriver att organisationer ofta har flera 

olika verksamhetsdomäner (Grape 2006). Inom ett organisatoriskt fält kan enligt Ineland 

(2006) både samverkan och konflikt uppstå. Det finns alltid någon aktör som anser sig ha 

mer legitimitet än resterande eller tar över ansvarområden från de andra, de gör ett så 

kallat domänanspråk. Domänanspråken påverkas bland annat av vilka riktlinjer och 

förutsättningar den enskilda aktören har. 
 
 
Domänkonsensus beskriver Grape (2006) som ett tillstånd där samverkande aktörer är 

överens om vem som ska göra vad inom verksamhetsområdet, domänen. Domänkonflikt 

är tvärtemot ett begrepp som speglar att aktörerna inte kommer överens, att de gör 

domänanspråk på samma verksamhetsdomän. Detta är relevant i studien eftersom 

aktörerna i Akommun utgör ett organisatoriskt fält och därigenom är det intressant att 

undersöka eventuell konsensus eller konflikt som råder. Det nyinstitutionella perspektivet 

på domänkonsensus och domänkonflikt visar ett nutida tillstånd och är därför relevant i 

denna studie. Skulle studien varit mer omfattande hade teoretiska begrepp så som 
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domänkonsensus och domänkonflikt begränsats genom att endast kunna ge ett perspektiv 

på rådande situation och därigenom inte vara användbara begrepp för att ta reda på 

orsaker, exempelvis hur konsensus eller konflikt uppstått. 

 
3.1.3 Legitimitet 

 
I ovanstående stycke nämndes legitimitet kortfattat utifrån att en organisation kan anse 

sig ha mer legitimitet än övriga när det gäller en viss verksamhetsdomän. Legitimitet 

formas genom allt det som organisationen är i eller tar sig för, vilket innebär att 

ovannämnda teoretiska begrepp på ett eller annat sätt formar en organisations legitimitet 

(jfr Ineland 2006). Nedan presenteras legitimitet mer ingående eftersom denna studie 

undersöker Arbetsmarknadsenhetens legitimitet som aktiveringsåtgärd. 

 
Legitimitet står för en organisations anseende och status och är ett berättigande för 

organisationens existens. Legitimitet är en grundförutsättning för organisationens 

överlevnad och möjlighet till ökade resurser (Grape 2006). Ineland (2006) menar att en 

organisations legitimitet beror på en organisations handlande och dess formella struktur. 

Viktigast för en organisations överlevnad utifrån ett legitimitetsperspektiv är 

allmänhetens uppfattning om organisationen (Ineland 2006). Tekniska 

effektivitetskriterier är alltså av mindre vikt för en organisations överlevnad. Med 

allmänhetens uppfattning avses både kringliggande organisationer och övriga så som 

klienter. För människovårdande organisationer är allmänhetens uppfattning extra 

angelägen eftersom det i sin tur avgör organisationens handlingsutrymme och dess 

chanser att överleva (jfr. Ineland 2006). Detta är relevant i denna studie eftersom 

Arbetsmarknadsenheten utgår från att arbeta med människor. En människovårdande 

organisation skaffar sig enligt Ineland (2006) legitimitet genom att vara lyhörd och 

följsam till övriga aktörer inom verksamhetsområdet. Detta kan jämföras med 

isomorfism, som tidigare nämnts, vilket innebär att organisationen alltså kan skapa 

legitimitet genom att följa och efterlikna omkringliggande organisationer (Johansson 

2006). 
 
 
Eriksson-Zetterquist (2009) menar att legitimitet inte är en konkurrensfaktor mellan 

organisationer. Detta motsäger det vi tidigare nämnt utifrån Ineland (2006) som beskriver 

hur konflikter kan uppstå när en organisation anser sig ha mer legitimitet över en 

verksamhetsdomän. Arbetsmarknadsenhetens legitimitet blir genom detta intressant att 



17  

undersöka i studien. Det är även intressant att se vilken betydelse isomorfism har för den 

egna organisationen och för dess legitimitet. Genom att undersöka hur/om 

Arbetsmarknadsenheten har anpassat sig och efterliknat övriga aktörer, framkommer 

huruvida detta har gett Arbetsmarknadsenheten legitimitet eller inte som en 

arbetsmarknadsåtgärd i Akommun. 
 
3.2 Sammanfattning teoretisk ansats 

 
De begrepp vi presenterat i teoriavsnittet kan på olika sätt länkas samman. Även om vi 

delat upp begreppen i underrubriker är vi väl medvetna om att det ena ofta är beroende, 

eller påverkas av det andra. För att analysera samverkan generellt mellan aktörerna utgår 

vi från begreppen domänkonsensus/domänkonflikt samt integration. Integration kan 

graderas och står för förmågan hos organisationerna att skapa en helhet (Grape 2006). 

Helhet skapas genom organisationers samsyn på mål och en ömsesidig förståelse av 

varandras betydelse och funktion. En god integration mellan organisationer underlättar 

förutsättningen för samverkan inom organisationernas olika gemensamma 

verksamhetsområden (jfr Hvinden 1995 i Grape 2006). När organisationerna är överens 

om vad som bör göras inom verksamhetsområdet definieras det som domänkonsensus. 

Om organisationerna är oeniga och inte kommer överens inom verksamhetsområdet 

används begreppet domänkonflikt (Grape 2006). 
 
 
Legitimitet handlar om vilket anseende eller status en organisation har att göra vad den gör 

(Grape 2006). Legitimitet är nödvändigt för en organisations överlevnad, desto högre 

legitimitet desto bättre förutsättning att överleva. Legitimitet formas utefter det 

organisationen gör, hur den agerar, samt hur lyhörd och följsam den är (Ineland 2006). 

Lyhördhet och följsamhet kan formas genom isomorfism, en organisations benägenhet att 

efterlikna en annan (Johansson 2006). Genom isomorfism kan även spänningar uppstå 

som hindrar samverkan när den egna organisationens arbetsuppgifter inte helt går 

samman med omkringliggande organisationers förväntningar (Ineland 2006). 
 
 

4. Metod och metodologiska överväganden 
 
I detta kapitel presenteras tillvägagångsättet med studien genom vilka metodologiska 

överväganden som gjorts. Nedan har vi underrubriker som mer ingående beskriver 
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datainsamlingsmetod, urvalsprocess, genomförande, innehållsanalys, etiska överväganden 

samt tillförlitlighet. 

 
4.1 Datainsamlingsmetod 

 
Den metod som valdes för denna studie är en kvalitativ intervjumetod. I inledningen av 

studien beskrevs hur fokus ligger på Arbetsmarknadsenheten i Akommun. På grund av 

denna inriktning på en enstaka kommun har vi utgått från en fallstudiedesign med 

kvalitativt tillvägagångsätt (jfr Bryman 2011). Fallstudiedesignen som präglar denna 

studie kommer från fallstudieforskning. Inom fallstudieforskning finns en begränsad 

generaliserbarhet med tanke på att fokus ligger på ett enstaka fall (jfr Meeuwisse 2008). 

Angående denna studies generaliserbarhet (överförbarhet) se avsnitt 4.6. 
 
 
Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med tjänstemän inom 

Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i Akommun samt 

en kommunpolitiker. Anledningen till ett kvalitativt tillvägagångssätt, istället för ett 

kvantitativt, är att vi anser tillvägagångssättet som det bästa i förhållande till vårt syfte (jfr 

Bryman 2011). Vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt också för att vi ville komma nära 

de resonemang och argument som förekom bland anställda hos ovannämnda aktörer. Den 

semistrukturerade intervjun gjorde det möjligt att hålla fokus till en intervjumanual (se 

bilaga 8.5) samtidigt som nya frågor, infallsvinklar och upplevelser tilläts för att kunna 

samla in helheten av intervjupersonernas perspektiv (jfr Bryman 2011). Utöver 

semistrukturerade intervjuer samlades kompletterande data in från intervjupersonerna 

som de ansett vara relevant utifrån studiens syfte. Kompletterande data bestod av 

Socialförvaltningens riktlinjer (se bilaga 8.3) samt statistik från Arbetsmarknadsenheten 

(se bilaga 8.1, 8.2). 

 
4.2 Urvalsprocess 

 
Akommun är en medelstor kommun med bra geografisk tillgänglighet för oss. Tidigare 

kontakter i Akommun knöts inom ramen för socionomutbildningen, vilket också låg till 

grund för att Akommun var lämplig att utföra studien i. Studiens frågeställning innefattar 

samverkan mellan Arbetsmarknadsenhet, Arbetsförmedling och Socialförvaltning i 

Akommun, med fokus på Arbetsmarknadsenheten och dess legitimitet. Vi valde att inte 

inkludera klienter i studien för att kunna fokusera på hur samverkan och legitimitet 
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uppfattas utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Genom att intervjua de arbetsverksamma 

inom arbetsmarknadsfrågor vidtar vi ett organisatoriskt perspektiv på samverkan och 

legitimitet. Eftersom studien utgår från ett organisatoriskt perspektiv gjorde vi ett 

målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut de personer som den 

vill ska delta i förhållande till studiens syfte (Bryman 2011). Detta urval gjordes då vi ville 

komma i kontakt med nyckelpersoner som arbetat inom området en längre tid och känner 

till Arbetsmarknadsenheten (jfr Bryman 2011). 
 
Här presenteras intervjupersonerna: Från Arbetsmarknadsenheten intervjuades 

arbetsmarknadschefen för Arbetsmarknadsenheten, verksamhetsansvarig för 

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet 1samt en arbetscoach från Verksamhet 1. Från 

Arbetsförmedlingen intervjuades en sektionschef samt två arbetsförmedlare, en med 

inriktning ungdomar och en med inriktning på Fas 3. Från Socialförvaltningens 

Ekonomisektion intervjuades en 1:e socialsekreterare och en socialsekreterare. Utöver 

detta intervjuades ett kommunalråd i Akommun med inriktning på bland annat näringsliv 

och arbetsmarknadsfrågor. 
 
För att förstå intervjupersonernas relevans i denna studie beskrivs vidare vad deras yrken 

innefattar. Arbetsmarknadschefens ansvar är att leda Arbetsmarknadsenhetens hela 

organisation, genom bland annat budgetansvar och ansvar för att implementera politiska 

beslut. Verksamhetsansvarig för Verksamhet 1 är direkt underställd 

arbetsmarknadschefen och är chef över Verksamhet 1. Verksamhet 1 är den avdelning 

inom Arbetsmarknadsenheten som jobbar med vägledning, coaching och 

praktikförmedling. Arbetscoachen på Verksamhet 1 arbetar med vägledning/coaching och 

praktikplatsanordning för klienterna som är inskrivna i verksamhet 1. Sektionschefen på 

Arbetsförmedlingen är en av två sektionschefer som jobbar direkt underställd chefen för 

Arbetsförmedlingen i Akommun. Sektionschefen ansvarar för hälften av arbetsförmedlarna 

inom Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlare ungdom och arbetsförmedlare Fas 3 är båda 

arbetsförmedlare anställda på Arbetsförmedlingen i Akommun. Som kan utläsas av deras 

arbetstitlar arbetar den ena arbetsförmedlaren med klienter som är ungdomar och den andra 

med klienter som befinner sig i Fas 3. 1:e socialsekreteraren på Socialförvaltningen är chef 

för hälften av socialsekreterarna vid Socialförvaltningen i Akommun. 1:e 

socialsekreterarens arbetsuppgifter består bland 

annat av att leda socialsekreterarna i arbetet med klienterna. Socialsekreteraren på 
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Socialförvaltningen utreder och bedömer klienternas ekonomiska situation och kan kräva 

aktiveringsåtgärder för att klienterna ska bli berättigade till försörjningsstöd. 

Kommunalrådet har många ansvarsområden i Akommun. Relevant för denna studie blev 

kommunalrådet genom att i många år ha varit delaktig i politiska uppdrag inom näringsliv 

och arbetsmarknadsfrågor och därigenom har kunskap om kommunens roll i 

aktiveringspolitiken. 
 
Anledningen till att vi, genom ett målinriktat urval, valt dessa intervjupersoner är att vi 

anser att de kan representera aktiveringsåtgärder ur ett organisatoriskt perspektiv i 

Akommun. De jobbar alla med att organisera och implementera aktiveringsåtgärder för 

de arbetslösa inom Akommun samt att de alla känner till och/eller har varit i kontakt med 

Arbetsmarknadsenheten. Att intervjuer dessutom kunde ske med aktörer från både statligt 

och kommunalt sammanhang är för studien en styrka. I studien representeras därmed 

aktörer i olika samhällspositioner. 
 
Urvalsstorlek kan enligt Bryman (2011) variera utan något distinkt svar på vad en bra 

omfattning innebär. Utifrån tidsaspekten ansåg vi att en omfattning på cirka åtta 

intervjupersoner kändes rimlig, det blev nio personer. Den sista personen tillkom då vi 

under ett besök på Arbetsförmedlingen utförde en intervju med en 

ungdomsarbetsförmedlare. På grund av ett missförstånd intervjuades 

ungdomsarbetsförmedlaren trots att vi egentligen endast önskade en arbetsförmedlare 

inom Fas 3. Vi valde ändå att ta med denna extraperson eftersom denne kunde tillföra 

information angående Arbetsförmedlingens allmänna upplevelse av 

Arbetsmarknadsenheten och rådande aktiveringspolitik. 
 
 
4.3 Genomförande 

 
Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 8.4) till 

samtliga tänkta intervjupersoner. Samtliga tillfrågade ville medverka och intervjuerna 

genomfördes i tre omgångar. Första intervjudagen intervjuades verksamhetsansvarig för 

Verksamhet 1, arbetsmarknadschefen samt sektionschefen på Arbetsförmedlingen. Vid 

andra tillfället nästan en vecka senare intervjuades 1:e socialsekreteraren, 

socialsekreteraren samt arbetsförmedlarna. Några dagar där efter intervjuades 

kommunalrådet och avslutningsvis arbetscoachen på Verksamhet 1. Spridningen 

möjliggjorde tid för eftertanke och chans till utveckling av följdfrågor. 
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Vi var båda med vid samtliga intervjuer. Vi turades om att ansvara för anteckningar, 

inspelning samt att hålla i intervjun. Vi spelade in intervjuerna för att inte förlora något av 

det som sagts. I anslutning till intervjuerna transkriberade vi dessa för att ha ett bra och 

tydligt underlag inför analysen. Samtliga intervjuer tog plats hos våra intervjupersoner på 

deras respektive kontor eller konferensrum. 
 
För en redovisning av vår arbetsfördelning under genomförandets gång se bilaga 8.6. 

 
 
4.4 Innehållsanalys av intervjudata 

 
Vi valde att använda oss av innehållsanalys då denna är lämplig utifrån studiens syfte och 

till följd av intervjumaterialets karaktär (jfr. Kvale & Brinkmann 2009). Kvalitativ 

innehållsanalys förklaras enligt Bryman (2011)  som en analysteknik som hjälper 

forskaren att hitta bakomliggande teman som kan analyseras. Vidare kommer vi med 

hjälp av Graneheim och Lundman (2004) beskriva hur vi genomförde vår 

innehållsanalys. 
 
 
I inledningsskedet av analysen lästes transkriberingarna upprepade gånger för att få en 

helhet av det insamlade materialet. Därefter letade vi fram meningsbärande enheter, det 

vill säga meningar eller ord som är relevanta utifrån studiens problemformulering och 

frågeställningar (jfr. Graneheim & Lundman 2004). Vi reflekterade sedan kring vad som 

var det viktigaste i de meningsbärande enheterna och sammanfattade det med ett 

nyckelord som utgjorde koder inför resterande analysarbete. Senare grupperade vi 

liknande koder för att få fram kategorier. Här fick vi fram kategorier så som: Samverkan, 

svårigheter, legitimitet, aktiveringspolitik, riktlinjer, mål, statlig/kommunal etc. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ska kategorierna sammanfatta intervjuernas budskap. 

Med hjälp av kategorierna framkom följande teman i vår studie: Aktiveringspolitik, 

Samverkan och ansvarsfördelning mellan aktörerna samt Arbetsmarknadsenhetens 

legitimitet. Dessa kategorier utgjorde kärnan av hela datainsamlingen och är även de 

teman vi strukturerat upp resultatavsnittet utefter. 

 
En svårighet vi upptäckte med denna analysmetod var att försöka avgränsa kategorierna 

så att de inte gick in i varandra. Vår intervjuguide var indelad i olika teman, bland annat 

samverkan och konflikter. Dessa teman var till hjälp i kategoriseringen av insamlad data 
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(jfr Bryman 2011). Eftersom semistrukturerade intervjuer kan innebära flexibilitet i frågor 

och svar försvann en del av temana och andra tillkom genom innehållsanalysen. 
 
 
I enlighet med det råd som Kvale och Brinkman (2009) ger undvek vi vid citering att 

skriva ut allt som sägs för att underlätta för läsaren. Ovanstående författare menar att 

under intervjuer sägs saker som inte är relevanta för resultatet, exempelvis ”mmm”, ”eh” 

och liknande. Vi valde att ta bort och anpassa citaten mer till skriftspråk. 

 
4.5 Etiska överväganden 

 
I denna studie utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna fick vi 

intervjupersonernas samtycke till att delta och informerade om deras rättigheter att avbryta 

deltagandet (samtyckeskravet). Genom att skicka ut ett informationsbrev uppfyllde vi 

informationskravet och informerade intervjupersonerna om vårt syfte med studien och 

intervjuns upplägg. I enlighet med konfidentialitetskravet förvarade vi, och inga andra, det 

inspelade materialet. Även detta underrättades intervjupersonerna om i informationsbrevet.  

Insamlad data användes endast till ändamål för denna studie och i enlighet med 

nyttjandekravet utlånades det inte till andra intressenter. 
 
 
I informationsbrevet förklarades vidare intervjupersonernas möjlighet att vara anonyma. 

Med tanke på att intervjupersonerna inte hann granska studien innan den publicerades 

valde vi att anonymisera kommunen genom namnet ”Akommun”. Detta eliminerade 

risken till igenkännande utifall undersökningskommunen ansåg att information 

framkommer som de inte ville att andra skulle ta del av. Intervjupersonernas yrkestitlar 

behölls däremot till stor del då dessa förekommer i andra svenska kommuner och därför 

inte är utmärkande. 
 
 
Eftersom material till studien delvis har hämtats från Akommuns officiella hemsida blev 

det problematiskt att ange korrekt referens eftersom kommunen då kunde synliggjorts. Vi 

eliminerade risken till igenkännande genom att vi skrev: ”Från Akommuns officiella 

hemsida” i den löpande texten samt ”Akommun” i referenslistan. 
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En av informanterna från Arbetsmarknadsenheten i Akommun är före detta VFU- 

handledare för en av oss. Vi valde att vara ärliga med detta för att medvetandegöra detta 

faktum. För att eliminera risken för partstagande och öka förutsättningen för trovärdighet, 

valde vi att den av oss som inte haft informanten som handledare genomförde intervjun 

med denne (jfr Eliasson 1995). 

 
4.6 Studiens kvalité 

 
I följande avsnitt utgår vi från begreppen tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

 

för att visa vad vi gjort för att stärka studiens kvalité (jfr Bryman 2011). 
 
 
För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att komponera våra intervjuguider med 

lättförståeligt språk utifrån teman gällande aktiveringspolitik, samverkan och 

Arbetsmarknadsenhetens legitimitet (se bilaga 8.5). Vi höll oss till dessa teman och fick 

därmed in relevant data. Genom att vi hade semistrukturerade intervjuer uteslöts heller 

inga data då både vi och intervjupersonerna hade möjlighet att ställa följdfrågor inom 

temat. För att öka tillförlitligheten ytterligare medverkade båda under intervjutillfällena 

för att inte gå miste om information. Likaså transkriberades varje intervju ordagrant och 

sedan analyserades det noggrant (se avsnitt 4.4) för att stärka tillförlitligheten. Vi 

arbetade med materialet en längre tid och läste igenom transkriberingarna. Vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna i efterhand om något var oklart. För 

att läsaren skulle kunna avgöra om våra intervjupersoner var tillförlitliga och därmed om 

studien var tillförlitlig gav vi en mer ingående förklaring över intervjupersonernas 

respektive arbetsuppgifter i avsnittet 4.2. 
 
Trovärdighet innebär en försäkran om att studien utfördes efter generella regler för 

forskning och att resultaten blivit studerade av studieobjekten så att dessa kan bekräfta att 

forskaren uppfattat rätt bild av verkligheten (jfr. Bryman 2011). Vi utgick från de regler 

och riktlinjer vi blev anvisade från Linnéuniversitetet att följa. På grund av 

tidsbegränsningen kunde vi inte ge intervjupersonerna möjlighet att granska studien före 

publicering. Vi valde att koppla vårt intervjuresultat i studien med citat för att styrka 

resultatets trovärdighet. Likaså återkopplade vi under studiens gång till syfte och 

frågeställningar för att därmed hålla oss till ämnet. Studien granskades och bedömdes av 

en examinator vid Linnéuniversitetet och därefter lämnades den ut till intervjupersonerna 

som deltog i studien. 



24  

Överförbarhet innebär en studies förmåga att kunna överföras på andra liknande 

verksamheter (jfr Graneheim & Lundman 2004). I denna studie undersökte vi specifikt 

Akommun och syftade inte till att läsaren skulle kunna föra över exakta slutsatser till andra 

kommuner och verksamheter. Detta val gjorde vi eftersom Sveriges kommuner varierar 

när det gäller uppbyggnaden av arbetsmarknadsenheter och samverkan mellan 

arbetsmarknadsaktörer. Eftersom vi undersökte hur situationen såg ut i Akommun kan 

läsaren själv se om det finns något som är liknande med en annan verksamhet eller 

kommun och därigenom avgöra om det är jämförbart (jfr Bryman 2011). Kvale (2009) 

nämner analytisk generaliserbarhet och syftar då på en bedömning av i vilken mån resultat 

kan överföras till andra sammanhang. Denna studies resultat med sin fallstudiedesign gör 

att den övergripande generaliserbarheten är begränsad. Däremot innehåller studien vissa 

resultat utifrån Akommun som skulle kunna överföras till andra kommuner som har 

liknande organisatoriskt upplägg. Hur aktörerna i Akommun är styrda av lagar och de 

svårigheter som detta medför samt det boendeförhållande som växer fram mellan aktörer 

inom samma område är exempel på sådant som kan överföras och generaliseras till andra 

kommuner. 
 
Förutom ovannämnda punkter använde vi oss, med studiens kvalité i åtanke, av 

förstahandskällor i den mån det varit möjligt för att undvika misstolkning. 
 
 
 
5. Resultat och Analys 

 
I detta avsnitt presenteras insamlad data från intervjuerna. Inledningsvis inom varje 

område redovisas resultat som styrks med citat. Genomgående analyseras materialet 

utifrån nyinstitutionell teori med fokus på domänkonsensus/domänkonflikt, integration, 

isomorfism och legitimitet samt tidigare forskning. Resultatet delas in i följande teman: 

aktiveringspolitik, samverkan och ansvarsfördelning mellan aktörerna samt 

Arbetsmarknadsenhetens legitimitet. 

 
För att vara konsekventa i texten och underlätta läsningen används ordet klient även om 

betydelsen av ordet kan innefatta vad som annars kallas deltagare, individ, arbetssökande 

eller motsvarande. Eftersom Arbetsmarknadsenheten och dess verksamheter tidigare 

presenterats kommer Verksamhet 2 och Verksamhet 1 att användas utan mer ingående 
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förklaring. Begreppet aktörerna används ibland och syftar då till Arbetsmarknadsenheten, 

Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. 

 
5.1 Aktiveringspolitik 

 
I detta avsnitt presenteras aktiveringspolitiken i Akommun genom en redogörelse för hur 

bilden av arbetslinjen ser ut bland aktörerna i denna studie. Resultatet visar att samtliga 

intervjupersoner har erfarenheter och berörs i sitt arbete av arbetslinjens effekter. 
 
Arbetsförmedlingens sektionschef beskriver arbetslinjens utformning och håller sig 

neutral i sin tolkning av den. Sektionschefen tar inte explicit ställning till 

Arbetslinjens utformning och effekt. Sektionschefens position med det övergripande 

ansvaret för verksamheten kan förhindra möjligheten att öppet visa missnöje över 

aktiveringspolitiken som råder. Det är sektionschefens arbete att representera och 

implementera den rådande aktiveringspolitik landet för tillfället har. Arbetslinjen 

påverkar Arbetsförmedlingen i Akommun genom att deras uppdrag idag innefattar 

sysselsättning av arbetslösa och inte endast förmedling av arbete. Numera arbetar 

Arbetsförmedlingen även med att få upp en arbetsförmåga hos inskrivna personer 

genom att bland annat erbjuda dem sysselsättning. 

 
Idag har vi uppdraget att vi ska även sysselsätta. Vi pratade inte sysselsättning innan, vi 

pratade endast jobb. Nu ska vi sysselsätta människor för att rusta dem så att de kan komma 

upp i en liten arbetsförmåga. (Sektionschef Arbetsförmedlingen) 

 
Övriga intervjupersoner bedömer sig mer fria att lägga värderingar i sättet de beskriver 

arbetslinjen. Det finns en gemensam nämnare hos resterande intervjupersoners bild av 

arbetslinjen. Bilden är att den för många leder till sysselsättning i form av praktikplatser 

till de arbetslösa men inte minskad arbetslöshet. Arbetslinjen är något som 

intervjupersonerna är tvungna att rätta sig efter även om de inte tycker att dagens 

arbetslinje fungerar. Det som gör att dagens arbetslinje inte minskar arbetslösheten är 

enligt empirin att verkligheten inte är utformad på det sätt som arbetslinjen kräver. Det 

finns inte tillräckligt många arbeten och sysselsättningstillfällen till de arbetslösa 

invånarna. Intervjupersonerna efterfrågar fler insatser från politikens sida för att lösa den 

arbets- och sysselsättningsbrist som råder. 
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Arbetsmarknadschefen som är chef för den kommunala Arbetsmarknadsenheten menar 

att arbetslinjen handlar om att alla utifrån sin egen förmåga ska arbeta. Denna arbetslinje 

tror arbetsmarknadschefen på i teorin, men menar att den i verkligheten inte fungerar då 

det behövs fler arbets- och praktikplatser för att arbetslinjen ska fungera. 

Arbetsmarknadschefen lyfter fram sin egen verksamhet som viktig för att skapa 

arbetsplatser som är anpassade till allas arbetsförmåga: ”Vi har ju faktiskt arbetsplatser. 

Den här skapade arbetsplatsen gör att det finns någonstans för dem att ta vägen”. 
 
Ur forskningsöversikten kan utläsas att flera forskare diskuterar aktiveringspolitiken och 

dess effekt. Hedblom (2004), Nybom (2012), Thorén (2008) och Thorén (2011)  menar 

alla att aktiveringspolitiken behöver undersökas närmre för att fastställa om den är 

effektiv eller inte. Detta behov av vidare forskning märks i intervjuerna med 

informanterna då alla utom en är öppet skeptisk till arbetslinjens aktiveringspolitik i 

praktiken. Ingen av informanterna hävdar att dagens arbetslinje fungerar i det avseendet 

att det resulterar i att klienterna får arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
 
Trots att det framkommit att arbetslinjens utformning är i behov av omstrukturering för 

att fungera utgör Arbetsmarknadsenheten en viktig del, vad gäller att förverkliga dagens 

arbetslinjes visioner. Detta görs genom att de erbjuder platser där de arbetslösa kan vara 

sysselsatta. Vi kan se att arbetslinjen är en gemensam nämnare för de tre aktörerna 

eftersom den resulterar i att behovet av att samarbeta blir större. Arbetsförmedlingen blir 

beroende av Arbetsmarknadsenheten genom att de har platser där klienter kan 

sysselsättas. Denna beroendeställning kan jämföras med Hvindens (1995) i Grapes (2006) 
 

teori kring integration. Hvinden (1995) menar bland annat att graden av integration 

mellan organisationer inom samma organisatoriska fält ökar om organisationerna är 

beroende av varandra. Vi menar att arbetslinjen, trots de negativa åsikter som finns om 

den, ökar integrationen mellan aktörerna i denna studie. De blir tvungna att ta hjälp av 

varandra för att implementera arbetslinjens politik. 
 
Arbetslinjen kan utifrån ovanstående ses som en anledning till att aktörerna befinner sig 

inom samma organisatoriska fält. Organisationer inom samma fält är de som har ett 

gemensamt arbetsområde och genom det utgör ett ”avgränsat institutionaliserat område” 

(Ineland 2006:100). Arbetslinjen är en av de gemensamma nämnare som binder samman 
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de tre aktörerna med varandra. De är tvungna att ta hjälp av varandra för att göra den 

genomförbar. 

 
Arbetslinjen har inte alltid varit en gemensam nämnare. Tidigare forskning beskriver en 

decentralisering av arbetslinjen från att ha berört statens arbetsmarknadsåtgärder till att 

även prägla de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna. Thorén (2008) beskriver hur staten 

och politiken har stort inflytande på arbetet som utförs av kommunen. 
 
Arbetsmarknadschefen beskriver hur Arbetsmarknadsenheten är anordnare av de 

arbetslösas praktikplatser inom Akommun. Det ger ett exempel på decentralisering 

eftersom det tidigare varit staten (Arbetsförmedlingen) som anordnat detta. Arbetslinjen 

berör idag alltså både staten och kommunen som tillsammans befinner sig i ett 

organisatoriskt fält när det gäller arbetslöshet. 
 
Sammanfattningsvis utgör arbetslinjen en stor del i det arbete som utförs i Akommun hos 

aktörerna. Arbetslinjen berör alla aktörer och inte bara staten som den tidigare gjort. 

Arbetslinjen är över lag inte uppskattad av aktörerna som den ser ut idag och det behövs 

en förändring på arbetsmarknaden för att arbetslinjen ska vara fullt genomförbar. Det 

räcker inte endast med att Arbetsmarknadsenheten har praktikplatser, det behövs fler. 
 

 
5.2 Samverkan och ansvarsfördelning mellan aktörerna 

 
 
Detta avsnitt börjar med en beskrivning av kommunal respektive statlig ansvarsfördelning 

gällande aktiveringsåtgärder inom Akommun. Vidare beskrivs hur 

Arbetsmarknadsenhetens samverkan med Socialförvaltning och Arbetsförmedling i 

Akommun ser ut. Det kan vara bra att känna till att varken vi eller intervjupersonerna har 

gjort någon åtskillnad på betydelsen av orden samarbete/samverkan och att båda orden 

nämns i den löpande texten för att beskriva samverkan. 

 
5.2.1 Statlig och kommunal ansvarsfördelning 

 
I föregående avsnitt uppmärksammades en decentralisering av aktiveringspolitik från att 

ha varit mestadels statligt till att numera även vara kommunal. I Akommun arbetas det 

både statligt och kommunalt med aktiveringsåtgärder. Uppfattningen hos samtliga 

intervjupersoner är att det är staten som har det huvudsakliga ansvaret för arbetslösheten 

på nationell och lokal nivå, enligt alla utom Arbetsförmedlingen. Som beskrivits i 
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problembakgrunden är det lagstadgat att det är Arbetsförmedlingen som har 

huvudansvaret för arbetslösheten i Sverige. Trots detta finner vi att sektionschefen för 

Arbetsförmedlingen i Akommun inte håller med om att ansvaret ska läggas på 

Arbetsförmedlingen. Sektionschefen menar nämligen att det är kommunen som är 

ansvariga för sin befolkning och därmed bör de ha ett ansvar för även de arbetslösa 

invånarna. 
 
 

Ni ska göra allt och ni har det ekonomiska ansvaret för alla medborgare i hela Sverige”. Det är 

ju vissa som tror det […] Men sen kan man vända på det, att kommunen har självklart ett 

ansvar för sina kommuninvånare. Och de alltså, deras mål är klart att få ned socialbidragen så 

lågt som möjligt och pressa dem. Och enda sättet att pressa det är egentligen att få ut 

människor i egenförsörjning.  (sektionschef Arbetsförmedlingen) 

 
Socialförvaltningen i Akommun menar att det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret 

för kommunens arbetslösa. De ser sitt arbete till stor del som en ekonomisk åtgärd då de 

behöver jobba med arbetslösheten för att minska utbetalningarna av försörjningsstöd och 

för att kunna hantera arbetslösheten med den arbetsbelastning som följer. 1: e 

socialsekreterare uttrycker: ”Helt övergripande från statligt håll är det 

Arbetsförmedlingen som ska jobba med de arbetslösa sen har kommunen den här typen 

för att vi måste kunna hantera det. Vi måste hitta våra sätt att stötta”. 
 
Staten och Arbetsförmedlingen har större resurser för att bekämpa arbetslösheten än 

kommunen har. De har ekonomiska resurser och bland annat utbildningar för klienterna 

vilket inte kommunen inte har. Däremot finns det fler mänskliga resurser inom 

kommunen än inom staten. Med mänskliga resurser menas att den kommunala 

Arbetsmarknadsenheten har tid att jobba på ett nära plan med sina klienter eftersom de 

har färre klienter per arbetscoach, i jämförelse med hur många klienter per 

arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen har. 
 

Arbetsförmedlingen  har ju större resurser naturligtvis och möjligheter att kunna satsa på vissa 

grupper, sen är den kommunala verksamheten anpassningsbar där möjligheten ges att kunna 

påverka och uttrycka vad vi har för behov av deras hjälp. (1:e socialsekreterare) 

 
Som vi nyss nämnt arbetar Socialförvaltningen med aktiveringsåtgärder på grund av att 

de vill få ner försörjningsstödet. Även Arbetsmarknadsenheten jobbar med 

aktiveringsåtgärder trots att staten har det lagliga ansvaret för dessa. 
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Arbetsmarknadsenhetens arbete är ett resultat av kommunal frivillighet. Den är uppbyggd 

efter att behov av samarbete från Arbetsförmedlingen uppstått. Arbetsmarknadsenhetens 

verksamhetssyfte från kommunalrådets sida är att arbeta förebyggande. 

 
Vi gör det ju för att arbeta förebyggande […]  Det bygger ju på frivillighet och framförallt 

kan man säga att det bygger på behovet av att samverka […] målet med allt, både socialt 

arbete och arbetsmarknadspolitiskt  arbete ska ju egentligen vara att göra den verksamheten 

överflödig. Sen kommer vi aldrig dit. (kommunalrådet) 

 
 
Av resultatet kan vi se oenigheter när det kommer till vem som har ansvaret för de 

arbetslösa kommuninvånarna. Sektionschefen har rätt i att Socialförvaltningen har det 

yttersta ansvaret för kommunens invånare vilket går att utläsa i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) 2 kap 1§. Vad även går att utläsa från denna paragraf är att kommunens ansvar 

inte ska inskränka på andras ansvarsområden. Vi tolkar denna lagtext som att 

Socialförvaltningen har det yttersta ansvaret för kommunens invånare om det inte redan 

är någon annan aktör som är obligerade enligt lag att ansvara för ett visst område. På 

Arbetsförmedlingens officiella hemsida kan utläsas att Arbetsförmedlingen enligt lag ska 

ansvara för Sveriges generella arbetsförmedling. Detta kan tolkas som en inskränkning i 

föregående paragraf och därmed kan Socialförvaltningen i teorin släppa ansvaret för den 

offentliga Arbetsförmedlingen. Det resonemang som sektionschefen för om att 

Arbetsmedlingen inte är den ytterst ansvariga aktören för Akommuns 

arbetsmarknadspolitiska verksamhet får inte medhåll av lagen då lagen hävdar detta. 

 
Även om Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten har olika 

perspektiv på den lagliga ansvarsfördelningen blir det genom insamlad data alltmer 

tydligt att aktörerna verkar inom samma organisatoriska fält (jfr Ineland 2006). De tre 

aktörerna befinner sig inom samma arbetsområde då de alla på något sätt arbetar för att 

arbetslösheten i kommunen ska minska. Som Johansson (2006) beskriver är det 

förekommande att organisationer inom ett organisatoriskt fält tenderar att likna varandra, 

isomorfism. I detta sammanhang kan vi se en isomorfism i det organisatoriska fält som 

kommunen och staten befinner sig inom när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. genom att 

de arbetar med liknande frågor och med samma målgrupp. Att de tre aktörerna inte är 

överens om vem som har det yttersta ansvaret för aktiveringsåtgärder i Akommun påstår vi 

också kan bero på isomorfism. De tre aktörerna arbetar tillsammans på ett liknande sätt 
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vilket kan göra att gränser suddas ut. Isomorfismen gör i sin tur att ansvarsfördelningen 

delas mer lika och ingen aktör vill vara den som ska dra det stora lasset i frågan. Ingen 

vill vara den som har det yttersta ansvaret. 

 
Sammanfattningsvis råder i Akommun en isomorfism där de tre aktörerna allt mer liknar 

varandra. Alla tre arbetar för att minska arbetslösheten och de använder sig av varandras 

fördelar för att göra detta. I detta nära samarbete suddas olikheterna bort mer och mer 

vilket kan har gjort att till exempel Arbetsförmedlingen inte längre anser sig vara de som 

har det yttersta ansvaret för de arbetslösa invånarnas återgång till arbetsmarknaden. Inom 

isomorfismen finns begreppet tvingande isomorfism som innebär ett anpassningskrav för 

en organisation från en högre ställd organisation till exempel staten (jfr Johansson 2006). 

Genom insamlad data framgår inget sådant tvingande förhållande. Eftersom 

Arbetsförmedlingen inte vill bli sedd som den aktör med mest ansvar inom området borde 

inte heller kraven finnas för de andra aktörerna att underställa sig Arbetsförmedlingen i 

detta avseende. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att det råder oenigheter om vilken aktör som egentligen 

besitter det övergripande ansvaret för Akommuns arbetslösa invånare. Lagen säger 

Arbetsförmedlingen men Arbetsförmedlingen i Akommun säger kommunen. Kommunen 

genom Socialförvaltningen hänvisar tillbaka till lagen då 1:e socialsekreteraren menar att 

de arbetar med arbetsmarknadspolitisk verksamhet för att få ner försörjningsstödet. 

Arbetet som Socialförvaltningen gör för att minska försörjningsstödet bygger bland annat 

på att aktivera bidragstagarna inom praktik eller liknande för att öka deras chanser till 

jobb. Socialförvaltningen argumenterar för sitt arbete med de arbetslösa bland annat som 

en förebyggande insats och för att minska utbetalningar av försörjningsstöd. 

Arbetsmarknadsenheten har förutom den förebyggande ekonomiska orsaken även 

inrättats för att fylla ett behov av samverkan mellan stat och kommun för att 

arbetslösheten ska minska. Det råder oenighet om vilken aktör som har ansvaret för 

kommunens arbetslöshet och lagen utelämnar viss tolkningsmöjlighet. 

 
5.2.2 Samverkan – en självklarhet? 

 
När vi nu har lite mer förståelse för statlig respektive kommunal ansvarsfördelning i 

Akommun går vi in på att ännu mer fokuserat undersöka samverkan. De visar sig att de 

flesta av aktörerna tar samverkan förgivet utan att reflektera över dess innebörd. Empirin 
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visar på att aktörernas liknande målgrupp, de arbetslösa i A kommun, och dess likande 

arbete med denna är den grundläggande orsaken till att samverkan tas för givet. Vidare 

beskrivs samarbete som en förutsättning och allmännytta för att arbeta med arbetslösa i 

Akommun: ”Ja, alltså samarbete är på något sätt en förutsättning” (Verksamhetsansvarig 

inom verksamhet 1). Likaså säger Kommunalrådet: ”Alla tjänar på att vi så långt som 

möjligt håller varandra underrättade och att vi hittar vägar som gagnar enskilda”. 
 
Även om samverkan tagits för givet märks det genom insamlad data att det finns ett 

intresse att samtala om den. Aktörerna menar att de tagit samverkan förgivet i sådan 

utsträckning att de inte samtalar om den. De beskriver samverkan som relationer 

aktörerna emellan. Aktörerna menar att samverkan bygger på kontakter mellan 

personalen inom aktörerna. Sektionschefen på Arbetsförmedlingen beskriver att det 

ömsesidiga förtroendet mellan aktörerna är det mest grundläggande, ”A och O” för 

samverkan. Arbetsförmedlingen har byggt upp en bra kontakt med 

Arbetsmarknadsenheten och menar att det finns en väl fungerande samverkan dem 

emellan. Det framkommer att det finns olika nivåer av samverkan mellan aktörerna. 

Samverkan sker på individnivå (handläggarnivå) när en klient är i behov av kontakt med 

andra aktörer. Samverkan sker även på chefsnivån där arbetet kretsar mer kring det 

strategiska, rutiner och förbättringsområden, för att kunna göra verksamheterna bättre 

både för den enskilda verksamheten och i samverkan. Att kontakten är regelbunden 

genom fysiska träffar och telefonsamtal mellan aktörerna menar sektionschefen på 

Arbetsförmedlingen styrker samverkan. 
 
 

Alltså vi samarbetar både på individnivån för att många av deras klienter då har vi som 

arbetssökande så att då är det på individnivå […]Så att det finns samarbete på olika nivåer, 

olika sätt  […] ja, alltså vi har kontakt var och varannan vecka, vi har mycket kontakt. 

(Sektionschef Arbetsförmedlingen) 
 
 
På grund av att regelbunden kontakt och att samverkan tas för givet är det få av aktörerna 

som vet något om riktlinjer kring samverkan. Det finns delade meningar om riktlinjer finns 

för att samverkan ska ske och hur den ska se ut. Det finns till och med delade meningar 

inom en och samma aktör. Socialsekreteraren ställer sig osäker till om det överhuvudtaget 

finns riktlinjer för att samverkan ska ske: ”Ja, det är faktiskt ingenting jag har tagit del 

utav, att det… nej, jag vet faktiskt inte om vi har något skrivet på papper 
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eller så, det vet jag inte”. 1:e socialsekreterare menar däremot att det är en självklarhet att 

samverkan ska ske och att riktlinjer finns för vilka Socialförvaltningen ska samverka 

med. Däremot är båda intervjupersonerna inom Socialförvaltningen oklara över 

utförandet, hur samverkan ska ske: ”Vi har naturligtvis riktlinjer för vilka vi ska 

samverka med men jag tror inte vi har några klara definierade mål liksom för hur det ska 

se ut exakt” (1:e socialsekreterare). 
 
Efter intervjun med 1:e socialsekreteraren fick vi ta del av Socialförvaltningens riktlinjer 

(se bilaga 8.3) där det tydligt framgår att samverkan ska ske. Där står även att samverkan 

ska ske strukturerat. Att samverkan ska ske strukturerat är okänt för aktörerna som 

mestadels tagit samverkan för givet. Intervjupersonerna vet inte vem som ska ta ansvar 

eller hur det ska kunna genomföras för att få samverkan mer strukturerad i Akommun. 

 
Oavsett medvetenhet kring samverkan eller struktur är det tydligt att det finns 

omkringliggande faktorer som på ett eller annat sätt berör samverkan och därmed 

påverkar samverkan aktörerna emellan. Bland annat finns regler som säger att 

Arbetsförmedlingen inte får använda kommunen som aktör för ungdomar som är 

inskrivna i ungdomsgarantin, vilket minskar förutsättningarna för samverkan. 

Verksamhetsansvarig uttrycker: ”De har väldigt mycket regelverk att gå efter som sätter 

stopp många gånger, för även om de vill så får de inte och kan inte. Och det är, det 

hamnar vi också i”. Här beskriver verksamhetsansvarig hur Arbetsförmedlingens 

regelverk kan sätta stopp för samverkan med Arbetsförmedlingen genom att 

Arbetsförmedlingen inte tillåts ha kommunen som aktör för arbetslösa ungdomar även om 

verksamhetsansvarig kan se en önskan hos Arbetsförmedlingens anställda att samverka. 

När ungdomar varit arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen under 90 dagar 

hamnar de i ungdomsgarantin hos Arbetsförmedlingen. Under de 90 dagar den arbetslösa 

väntar på att bli inskriven i ungdomsgarantin kan och får Arbetsmarknadsenheten arbeta 

med ungdomen. När sedan ungdomsgarantin faller in får inte längre 

Arbetsmarknadsenheten arbeta med ungdomen. Detta kan ställa till det för den enskilda 

som kan vara på väg att få eller har fått en praktikplats inom kommunen. 
 
 
Sammanfattande tenderar samverkan att tas för givet. Intervjupersonerna är 

 

generellt osäkra vad gäller riktlinjer kring samverkan. Det framkommer att det finns 

riktlinjer för att aktörerna ska samverka, hur det ska samverka är dock fortfarande 
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diffust eftersom det inom Socialförvaltningens riktlinjer endast står att det ska ske 

strukturerat. Liksom när Ineland (2006) förklarar organisatoriska fält utifrån 

domänkonsensus kan denna något lågmälda attityd till riktlinjer förklaras med att 

aktörerna redan befinner sig inom samma verksamhetsområde. Det finns en 

medvetenhet om vem som gör vad och vad man gör tillsammans inom området. 

Och andra sidan är det alltför riskabelt att beskriva samverkan utifrån 

domänkonsensus eftersom det finns viss tvetydighet kring samverkan. Det framgår 

att det finns saker att arbeta med inom samverkan samt att riktlinjer och regler 

ibland sätter stopp i arbetet och därav är domänkonsensus ingen korrekt beskrivning 

inom det organisatoriska fältet. 
 
Som organisationer inom ett och samma fält utgår vi från att det är grundläggande 

att veta hur samverkan ska ske. Av empirin kan utläsas att ingen av aktörerna har 

tagit ansvar för att styra upp samverkan. Svaren är vaga när vi ställer frågor om 

samverkans struktur. Empirin visar att intervjupersonerna inte har utsett någon 

samordnande aktör eller någon med ansvaret att leda eller planera samverkan. 

Utifrån empirin framgår att samverkan är ett område som finns kvar att ta 

domänanspråk på (jfr Grape 2006). Intressant utifrån empirin är även att det i 

Socialförvaltningens mål framgår att samverkan ska bedrivas på ett strukturerat sätt 

samtidigt som flera intervjupersoner inte är helt säkra på om det finns några 

riktlinjer för att samverkan ska ske. Vi ställer oss frågande till detta och undrar hur 

struktur kan förekomma utan riktlinjer. Detta besvarades inte av empirin. Det är inte 

helt okomplicerat eftersom det framkommit att samverkan sker på olika nivåer, och 

att samverkan utvecklas utifrån en situation till en annan. 

 
5.2.3 Aktörernas målsättning och arbetsfördelning i samverkan 

 

 
 
De tre aktörernas målsättningar är i grunden relativt lika även om målen ibland uttrycks på 

något olika sätt. Arbetsmarknadsenheten beskriver att deras mål med samverkan är att få 

fram den bästa lösningen för klienten. Mer specifikt betyder målsättningen för 

Arbetsmarknadsenheten enligt verksamhetsansvarig att de ska leda klienten vidare till 

arbete eller någon form av egenförsörjning: ”När vi ger någon en anställning är egentligen 

syftet att de, att det ska leda till, att de, har de inte ett annat jobb efter så är det att dem har 

A-kassa”. Vad detta får för effekt beskrivs närmre i avsnitt 5.3.3. 
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Socialförvaltningens uttalade målsättning med samverkan är att hjälpa klienterna närmre 

arbetsmarknaden, vilket mer grundläggande innebär att få ut klienter i självförsörjning, 

exempelvis ut i anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta mål är enligt 1:e 

socialsekreteraren lagstadgat. En annan målsättning med samverkan finns hos 

Arbetsförmedlingen som arbetar efter målsättningen arbete eller utbildning och anser att 

dessa två är likvärdiga vilket Arbetsförmedlare inom Fas 3 bekräftar: ”Nej, alltså tanken 

hela tiden är ju arbete eller utbildning, det är likvärdigt”. 
 
Arbetsfördelningen mellan samverkande aktörer i Akommun ser ut enligt följande: 

Samverkan mellan Arbetsmarknadsenhet och de övriga aktörerna utgår från de krav som 

Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen har på sysselsättning i Akommun. Dessa 

krav mynnar ut i avtal och uppdrag eftersom Arbetsmarknadsenheten är den aktör som 

anordnar sysselsättning inom kommunen. Socialförvaltningen har ett avtal om 120 

praktikplatser inom Arbetsmarknadsenheten, platser som Socialförvaltningen finansierar 

när de använder Arbetsmarknadsenhetens tjänster. Endast ca 40 platser används vid tiden 

för intervjun. En förklaring till att det endast är 40 av 120 platser som utnyttjas hos 

Arbetsmarknadsenheten är, enligt 1:e socialsekreteraren, att Socialförvaltningen börjar 

arbeta med dem som är enklast att få ut på arbetsmarknaden och då hamnar de klienter 

som har behov av Arbetsmarknadsenheten sist. Denna prioriteringsordning beror på att 

rutiner ännu inte kommit igång för att fylla dessa platser och därigenom får inte 

Arbetsmarknadsenheten så många uppdrag som det finns avtal för. En mer ingående 

förklaring har inte framkommit ur empirin förutom att Socialförvaltningen menar att det 

finns ett stort behov av de platser som utnyttjas hos Arbetsmarknadsenheten. 1:e 

socialsekreterare menar: ”även om inte vi har jättemånga på Verksamhet 1 så tänker jag 

att det finns ett stort behov av deras insatser” 
 
Inte heller Arbetsförmedlingen utnyttjar Arbetsmarknadsenheten i första hand då de 

främst försöker hitta praktikplatser inom privata aktörer till sina klienter. Om en 

arbetsförmedlare inte lyckas hitta någon plats inom den privata sektorn till sin klient 

vänder de sig vidare till Arbetsmarknadsenheten och får en plats därigenom. 
 
Hur samverkan mer konkret ser ut förstås genom en vidare beskrivning av uppdragen som 

Arbetsmarknadsenheten tar emot från de andra aktörerna. När Arbetsmarknadsenheten tar 

emot ett uppdrag från Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen planeras ett 
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inskrivningsmöte, även kallat trepartssamtal. Där närvarar socialsekreterare eller 

arbetsförmedlare (beroende på vem uppdraget kommit ifrån) tillsammans med 

arbetscoach och klient. Under trepartssamtalen hittas relevant syfte med placeringen i 

varje enskilt uppdrag med varje enskild klient. Efter ett inskrivningsmöte överlämnas 

klienten till arbetscoach inom Arbetsmarknadsenheten. Coachen står ansvarig som 

kontaktperson i ärenden som rör de andra aktörerna och coachar klienten under dess 

praktik. Coachingen är till för att stärka individen för att komma närmre arbetsmarknaden 

genom exempelvis coachningssamtal samt stöttning med att skriva CV och söka jobb. 

Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen kopplas endast in vid behov som frånvaro 

eller annat som kräver extra tillsyn av de anvisade klienterna. Arbetscoachens uppdrag 

innefattar förutom att stötta, även att vara den i trepartssamtal som känner klienten bäst 

och undvika att praktiken ska uppfattas som förvaring. Arbetscoach inom verksamhet 1 

säger: ”Då får vi uppdrag från Arbetsförmedlingen och det går i stort sett ut på att ordna 

sysselsättning i kommunen […]planeringar ska ha ett syfte och ett mål och inte bara en 

förvaring”. 
 
Utifrån empirin kan utläsas att riktlinjer, förutsättningar och resurser är något olika för 

aktörerna. Inom den nyinstitutionella teorin talar Hvinden (1995) i Grape (2006) om hur 

integration, helhet bland organisationer, utvecklas genom samsyn kring mål och genom 

att övergripande mål är gemensamma mellan aktörer. Mål så som ”att hjälpa klienten 

närmre arbete” kan tolkas i likhet med målsättningen ”arbete eller utbildning” eller 

”anställning”. Dessa liknande målsättningar talar för integration mellan aktörerna. Om 

målen sett mer olika ut hade det kunnat utgöra risk för domänkonflikt (jfr Ineland 2006). 
 
Empirin visar även att Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen använder sig av 

Arbetsmarknadsenhetens tjänster genom att anvisa sina klienter dit. Detta visar på att 

aktörerna är ekonomiskt beroende av varandra. En av Arbetsmarknadsenhetens stora 

inkomstkälla är fas 3-bidrag. Detta gör att de är beroende av att Arbetsförmedlingen 

anvisar klienter i fas 3 till Arbetsmarknadsenheten. Detta kan kopplas till vad Ulmestig 

(2007) menar när han uttrycker att arbetsmarknadsenheter kan ses som en kontraktering 

ut från Arbetsförmedlingen. 
 
Empirin ger inget ordentligt svar på varför endast 40 platser av 120 utnyttjas. Visserligen 

beskrivs en prioriteringsordning med motiveringen att Socialförvaltningen inte hinner 
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arbeta med de ärenden som behöver placeras på Arbetsmarknadsenheten. Ändå känns 

denna anledning vag. Spekulationer som möjliggörs genom den sammanlagda empirin är 

att de andra aktörerna kan uppleva platserna på Arbetsmarknadsenheten som värdelösa. 

Om detta sedan skulle bero på politiska beslut, resurser som blivit fel dimensionerade 

eller outvecklade rutiner inom Arbetsmarknadsenheten är ett fall för fortsatt forskning. 

 
5.2.4 Svårigheter och förbättringsområden 

 
Samarbetet inom Akommun mellan aktörerna uppfattas i stora drag som bra. Detta märks 

genom att aktörerna inte lägger någon större vikt vid förbättringsfrågor inom samverkan 

samt att samverkan tas för givet. Empirin visar dock att samverkan inte sker helt 

friktionsfritt och att det finns intresse att samtala om det. Fortsättningsvis beskrivs 

svårigheter inom samverkan samt vad som skulle kunna förbättras. Irritationer inom 

samverkan uppstår och då är det främst på grund av att regelverk inte stämmer överens. 

Det förekommer oenigheter som inom Verksamhet 1 beskrivs som ”pajkastning” när de 

ska försöka komma överens. Det förekommer även en hel del omvägar för att 

Arbetsmarknadsenheten ska kunna tillgodose klientens behov och ibland hittas kryphål/ 

andra vägar för att komma undan riktlinjer som annars skulle göra samverkan svårare 

gentemot Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen. 
 
 
Uppdragen mellan aktörerna krockar ibland. En klient kan både ha en coach från 

Arbetsförmedlingen och en arbetscoach från Verksamhet 1.  Detta är inte är bra för 

varken klienten, som kan få olika coachning och vägledning, eller för aktörerna som 

ligger ute med mer resurser än vad som egentligen behövs menar arbetscoachen på 

Verksamhet 1. En annan svårighet som kan uppstå är att Verksamhet 1 endast får placera 

klienter från Fas 3 i kommunens förvaltningar medan klienter som kommer från 

Socialförvaltningen får placeras även i det privata arbetslivet. Arbetscoachen går ibland 

runt den regeln, vilket kan återkopplas till ett exempel av de kryphål som 

Arbetsmarknadsenheten ibland finner. För att en klient i Fas 3 ska kunna få en 

praktikplats inom det privata tar Arbetsmarknadsenheten hjälp av Arbetsförmedlingen, 

där en fas 3:are bli placerad inom det privata. En annan svårighet som framgår är att 

klienter i Fas 3 tjänar mer på att stanna kvar i A-kassan än att få en anställning på 

Verksamhet 2. En likstämmig bild mellan aktörerna om att riktlinjer och uppdrag ibland 

kan krocka har alltså framkommit. Den enda som inte upplever att riktlinjer krockar är 
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socialsekreteraren på Socialförvaltningen som uttrycker: ”Nej, nej det har jag inte lagt 

märke till, och jag är även känd för att vara kritiskt lagd av mig, så att nej det har jag inte 

lagt märke till”. Socialsekreteraren menar alltså att det skulle ha märkts om riktlinjer 

krockat. 
 
Ordet konflikt ses som ett laddat ord och aktörerna väljer istället att använda sig av ord 

och uttryck som diskussioner, irritationer eller liknande. Den enda som vågar använda 

ordet konflikt är arbetsmarknadschefen som menar att det kan uppstå konflikt mellan 

handläggare, arbetsförmedlare och arbetscoach på handläggarnivå, att det kan bli ”vi och 

dem” mellan aktörerna. Uppstår det konflikter får cheferna ta itu med det och de övriga 

får invänta beslut om hur de ska gå vidare. 
 
De svårigheter som nämns kan även återkopplas till aktörernas förbättringsområden. 

Samtliga aktörer menar att det på ett eller annat sätt finns brister i kommunikationen dem 

emellan, samtidigt menar de att kommunikation är en förutsättning för samverkan. När 

kommunikationen brister finns en risk att oenigheter uppstår. Exempel på sådan oenighet 

är när aktörerna har olika bilder på vad som är bra för klienten. Sektionschefen på 

Arbetsförmedlingen säger: ”där kan jag känna att man möts och träffas och informerar 

varandra om de olika uppdragen, så man inte har olika förväntningar […] Jag tror man har 

olika bilder ibland. Faktiskt”. Sektionschefen på Arbetsförmedlingen menar därigenom att 

kommunikation är en viktig del också för den ömsesidiga förståelsen för varandras 

uppdrag och för att förhindra att förväntningarna ser olika ut i arbetet. Empirin visar att 

irritationer mellan aktörerna förekommer, främst på grund av att regelverk inte 

stämmer överens. Som tidigare framgått väljer aktörerna att säga oenigheter, diskussioner 

och liknande istället för ordet konflikt. 

 
Att tillhöra samma organisatoriska fält kan, liksom möjlighet till samarbete, utgöra risk 

för konflikter (jfr Ineland 2006). Något som kan utgöra en risk för konflikter är när 

klienterna kan få dubbla coacher vilket talar för att de inom det organisatoriska fältet inte 

kan enas om vem som ska företräda, vem som har domänanspråk att coacha klienten. 

Detta kan sammankopplas med vad Ineland (2006) menar med att det är på grund av de 

enskilda organisationernas liknande uppgifter som aktörer inte kan enas. 

 
Empirin visar även att omvägar och/eller kryphål skapas i samverkan för att försöka 

uppfylla egna förväntningar vilket kan kopplas till Ineland (2006). Förutom konflikter 
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beskriver Ineland (2006) att spänningar kan uppstå mellan den institutionella 

omgivningens förväntningar och den egna organisationens arbetsuppgifter och krav. För 

att undvika spänningar menar Ineland (2006) att relationer tenderar att hållas isär i viss 

grad. 
 
Avslutningsvis framkommer det att fungerande kommunikation upplevs som en 

förutsättning och ett område i behov av förbättring vad gäller samverkan mellan aktörerna i 

Akommun. Likaså upplevs tydlighet som en fördel för fungerande samverkan. 

Kommunikation är en grundförutsättning för samverkan menar Hvinden (1995) i Grape 

(2006) när han beskriver vikten av att kommunicera och känna till varandras organisationer 

för att kunna representera en helhet. 
 
 
5.3 Arbetsmarknadsenhetens legitimitet 

 

 
I föregående kapitel beskrevs hur samarbetet ser ut mellan aktörerna. Med detta som 

grund går vi nu över till att undersöka Arbetsmarknadsenhetens legitimitet att arbeta med 

aktiveringsåtgärder i Akommun. 

 
5.3.1 Arbetsmarknadsenhetens syn på sin legitimitet 

 
Arbetsmarknadsenheten utger sig själva som en verksamhet med hög legitimitet i det 

arbete de utför. De beskriver sin verksamhet som positiv för klienterna med ett fokus på 

god och tät klientkontakt. Verksamhet 1 ser sig själva som unika när det kommer till 

klientkontakt jämfört med de andra aktörerna. Arbetsmarknadsenheten är inte någon 

myndighet och detta ger dem fördelen att slippa styra över sina klienter och de kan 

därmed fokusera på tilliten mellan klient och arbetscoach. Att Arbetsmarknadsenheten 

inte är en myndighet är enligt dem själva en fördel de har jämfört med de andra aktörerna. 
 
 

Alltså det främsta är att få skapa tilliten. För har du inte den, då funkar det inte, det kommer 

inte leda till något resultat. Det är A och O, det får aldrig de andra handläggarna möjlighet att 

bygga upp. Alltså det finns inte det utrymmet. (Verksamhetsansvarig  Verksamhet 1) 

 
Ett annat argument Verksamhet 1 för angående Arbetsmarknadsenhetens legitimitet är att 

om de inte hade funnits hade inte de andra aktörerna haft någonstans att placera de 

deltagare som idag finns inom Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. Detta resonemang 

blir starkare genom att det även delas av Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen 

vilket vi resonerar kring i avsnitt 5.3.2. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Arbetsmarknadsenheten själv, inte helt oväntat, 

anser sig ha hög legitimitet när det gäller att arbeta med Akommuns arbetslösa invånare, 

dels genom att de inte är en myndighet och dels genom att de andra aktörerna behöver 

dem. En organisation kan inte ge sig själv legitimitet eftersom legitimitet handlar om 

vilket anseende en organisation har (jfr Ineland 2006). Vi tycker ändå det är intressant att 

ta upp deras egen aspekt av Arbetsmarknadsenhetens legitimitet för att kunna jämföra 

detta med hur legitimiteten ser ut utifrån vad de samarbetande aktörerna har för 

erfarenheter, vilket presenteras nedan. 

 
5.3.2 De andra aktörernas syn på Arbetsmarknadsenhetens legitimitet 

 
Vi vänder oss nu till att undersöka vilken legitimitet Arbetsmarknadsenheten i Akommun 

har enligt Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och kommunalrådet. 

Arbetsmarknadsenheten är uppskattad, både på personal och chefsnivå, hos samtliga 

aktörer. Ordet ”fantastisk” används för att beskriva upplevelsen av den verksamhet som 

bedrivs på Verksamhet 2. Det framkommer att de andra aktörerna skulle ha högre 

arbetsbelastning om inte Arbetsmarknadsenheten fanns. Sektionschefen på 

Arbetsförmedlingen säger: ”Det jag har sett och vet om bland annat Verksamhet 2 så 

tycker jag att det är en fantastisk verksamhet” 
 
 
Det blir klart att Arbetsmarknadsenheten behövs i Akommun på grund av den höga 

arbetslöshet som råder. Det som Arbetsmarknadsenheten erbjuder finns inte att tillgå 

någon annanstans inom Akommuns geografiska gränser vilket gör enheten värdefull för 

deras samarbetspartners. Arbetsmarknadsenheten erbjuder ett brett utbud av verksamheter 

dit de andra aktörerna kan anvisa sina deltagare för att de ska få en sysselsättning. 
 
Det som Arbetsmarknadsenheten specifikt erbjuder är bland annat arbetsträning och 

språkträning vilket många av klienterna hos de andra aktörerna behöver. Arbetsträning är 

inget som Arbetsförmedlingen har möjligheten att erbjuda vilket gör 

Arbetsmarknadsenheten viktig för dem. Sektionschefen på Arbetsförmedlingen uttrycker: 

”Så jag ser det som en oerhört stor, alltså det är viktigt för många individer att de får 

utstå, bottna där och växa och bli gångbara för arbetsmarknaden”. 
 
Det är inte enbart praktikplatserna som Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen 

värderar högt i samarbetet med Arbetsmarknadsenheten. Det är även avlastningen. 
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Arbetsförmedlingen har ett stort antal klienter per arbetsförmedlare vilket gör att de inte 

har tiden till att gå in på djupet med klienterna. Med avlastning menas att både 

Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen tar hjälp av coacherna på 

Arbetsmarknadsenheten som oftare kan sitta ner med klienterna för coaching och 

vägledning. När klienten blir anvisad till Arbetsmarknadsenheten tar en arbetscoach över 

den mesta kontakten med klienten vilket gör att handläggarna/socialsekreterarna kan 

fokusera på andra klienter. 
 
Arbetsmarknadsenheten fungerar även som en medlare mellan Socialförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen. De sistnämnda aktörerna kan båda vara svåra att få tag på vilket gör 

att Arbetsmarknadsenheten blir viktig för att inleda kontakter med respektive aktör då de 

själva inte har tid att ”jaga” varandra. Processer går därför snabbare med en inblandning av 

Arbetsmarknadsenheten. Flera intervjupersoner menar att ett högre antal avskrivningar 

troligen hade funnits om inte Arbetsmarknadsenheten fanns eftersom Arbetsförmedlingen 

inte är en uppsökande verksamhet vilket Arbetsmarknadsenheten är. 
 

Naturligtvis tror jag att vi hade haft långsammare processer, alltså det hade tagit längre tid för 

handläggare att introducera kontakter med Arbetsförmedlingen  […]Så att vi hade nog haft 

många som hade skrivits av och vi hade haft en mer ökad belastning på oss att hitta, vi hade 

fått gå in med egna praktikplatser och det är ju ett jättejobb. (1:e socialsekreterare) 

 
Utifrån ovanstående resultat bekräftas att Arbetsmarknadsenheten har tagit domänanspråk 

på anordnande av praktikplatser (jfr Ineland 2006). Detta domänanspråk har inte ifrågasatts 

av övriga aktörer inom det organisatoriska fältet då de anser att Arbetsmarknadsenheten 

och dess insatser är väl uppskattade och behövda. Genom att ingen ifrågasätter 

Arbetsmarknadsenhetens domänanspråk på praktikplatsanordning, då 

de alla är överens om att det är Arbetsmarknadsenheten som är bäst på att anordna 

praktikplatser, blir det heller ingen domänkonflikt mellan aktörerna. Det förekommer en 

domänkonsensus där alla aktörer inom det organisatoriska fältet är överens om att 

Arbetsmarknadsenheten har högst legitimitet vad gäller praktikplatsanordning (jfr Ineland 

2006) 
 
 
Samtliga informanter har uppgett Arbetsmarknadsenhetens verksamheter som 

betydelsefulla. Vi menar att Arbetsmarknadsenhetens handlande genom sin 

lättillgänglighet och formella struktur i form av sin flexibla organisation, vilket Ineland 

(2006) menar är det viktigaste för en organisations legitimitet, har givit verksamheten 
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legitimitet hos de andra aktörerna. De uppskattar arbetet som utförs och skulle inte vilja 

vara utan det. Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen legitimerar 

Arbetsmarknadsenheten som arbetsmarknadsaktör på grund av att de ser ett behov av den. 

Aktörerna menar att arbetsbelastningen för Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen 

hade varit mer omfattande och tidskrävande om inte Arbetsmarknadsenheten fanns. 
 
Vi har nu konstaterat att Arbetsmarknadsenheten har legitimitet vad gäller 

praktikplatsanordning. Det som ännu inte framkommit är frågan om legitimitet finns hos 

Arbetsmarknadsenheten i avseendet att få ut klienterna, som anvisats dit, på den öppna 

arbetsmarknaden. För att ta reda på detta har vi undersökt effekten av 

Arbetsmarknadsenhetens arbete, vilket presenteras härnäst. 

 
5.3.3 Effekten av Arbetsmarknadsenhetens arbete 

 
Att Arbetsmarknadsenhetens arbete i Akommun är uppskattat från Socialförvaltningen 

och Arbetsförmedlingen har framkommit, frågan är vilken effekt Arbetsmarknadsenhetens 

arbete har för kommunens arbetslösa. Empirin visar att den största effekten av 

Arbetsmarknadsenheten inte är arbete för klienterna som deltagit i deras verksamheter. 

Detta framgår genom Socialförvaltningens och Arbetsförmedlingens handlande och 

uttalanden. Ingen av aktörerna anvisar klienter till Verksamhet 1 med förväntan av att 

klienten ska kunna gå ut i egenförsörjning efter avslutad period. Det som förväntas först 

och främst är att klienten ska få en chans att komma närmre den öppna 

arbetsmarknaden. Att komma närmre den öppna arbetsmarknaden menas i detta avseende 

att klienter som står långt där ifrån till exempel på grund av språksvårigheter eller 

utbrändhet ska kunna språk- eller arbetsträna för att bli mer anställningsbara. 
 
En annan effekt som önskas och förverkligas är problematiksutredning. 

Socialförvaltningen kan ha klienter vars problematik är oklar men det är synligt att något 

existerar som gör att klienten i fråga inte klarar av att ta sig ut på den öppna 

arbetsmarknaden. I detta avseende är Verksamhet 1 effektfull då de jobbar i närhet med 

klienterna vilket Socialförvaltningen inte har resurser till. Effekten av Verksamhet 1 kan 

bli att klienten efter en period på Verksamhet 2 blir medveten om vilken problematik det 

är som gör att hon/han inte kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. ”Man kan 

kalla det för arbetsprövning, när vi inte vet vilka problemområden personen har och där 
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blir Arbetsmarknadsenheten otroligt viktiga för de har möjlighet att se…” (1:e 

socialsekreterare). 
 
Empirin visar att arbete inte är den största förväntan som finns vid en anvisning från 

Socialförvaltningen eller Arbetsförmedlingen till Arbetsmarknadsenhetens verksamheter. 

Trots detta är det just arbete som Arbetsmarknadsenheten har som slutgiltigt mål och 

anser vara effekten av deras verksamhet i stor utsträckning. Aktörernas målsättningar 

med en placering på Arbetsmarknadsenheten ser alltså till stor del olika ut. Aktörerna 

tänker främst sysselsättning och arbetsträning som en effekt av en placering medan 

Arbetsmarknadsenheten har arbete som målsättning för deras verksamhet. Effekten av 

Arbetsmarknadsenheten kan konstateras utifrån deras egen statistik att det 2012 var 41 % 

av deras inskrivna klienter som under året gick ut i egenförsörjning (se bilaga 8.2). 
 
Intressant är att tillägga att kommunalrådet uppger att Arbetsmarknadsenhetens effekt är 

att deras klienter kommer ut i egenförsörjning. Kommunalrådet uppger att 60 % av 

Verksamhet 1s klienter kommer ut i egenförsörjning: ”Man ska ändå veta att de 

redovisningarna som har varit ute på Verksamhet 1s verksamhet så har ca 60 %  gått till 

egenförsörjning mer eller mindre permanent”. (kommunalråd). Denna siffra stämmer 

inte. Utifrån Verksamhet 1s egenförda statistik har Verksamhet 1s måluppfyllelse under 

2012 uppnåtts med 64 % (se bilaga 8.2). Dock innebär inte denna siffra att 64 % av 

klienterna har kommit ut i egenförsörjning utan denna siffra inkluderar, som tidigare 

nämnts, de klienter som blivit avskrivna från Verksamhet 1 och återinskrivna på 

Arbetsförmedlingen. 
 
Som kan utläsas av stycket ovan, finns det variationer med aktörernas målsättningar med 

anvisningar till Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Arbetsmarknadsenhetens huvudmål 

med sin verksamhet är egenförsörjning. Arbetsförmedlingens och Socialförvaltningens mål 

när de placerar personer på Verksamhet 1 är sysselsättning och arbetsträning. Slutsatsen 

som kan dras är att Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen anser att 

Arbetsmarknadsenheten har en lägre legitimitet när det gäller att få ut klienter på den 

öppna arbetsmarknaden men en högre legitimitet när det gäller att förse klienter med 

bland annat sysselsättning. Jämfört med teorin kring en organisations legitimitet som 

Ineland (2006) beskriver tyder detta på att det finns brister i Arbetsmarknadsenhetens 

handlande och formella struktur kring att hjälpa klienter ut på den öppna 
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arbetsmarknaden. Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen anser inte att 

Arbetsmarknadsenhetens handlande och formella struktur leder till att klienterna kommer 

ut i egenförsörjning. Dessa brister uppmärksammar Arbetsförmedlingen och 

Socialförvaltningen och vi menar därav att de inte anser att Arbetsmarknadsenheten har 

hög legitimitet i att försätta klienter i egenförsörjning. 
 
Resultatet ovan ställs i jämförelse med Inelands (2006) teorier kring en organisations 

legitimitet. För att Arbetsmarknadsenheten ska inneha legitimitet hos de andra aktörerna 

behöver Arbetsmarknadsenhetens formella struktur och handlande vara bra. Om detta hade 

lett till att klienterna hade gått ut i arbete på den öppna arbetsmarknaden under eller efter 

vistelsen antar vi att de också hade haft en högre legitimitet. Den måluppfyllelsestatistik 

som Arbetsmarknadsenheten presenterade med 41 % som gick ut i egenförsörjning, 

tillsammans med empirin i vår studie gör att vi drar slutsatsen att Arbetsmarknadsenhetens 

största effekt först och främst är sysselsättning, arbetsträning 

och liknande, inte egenförsörjning. Slutsatsen blir att Arbetsmarknadsenheten behöver 

bevisa för de andra aktörerna att de kan hjälpa klienter ut på den öppna arbetsmarknaden. 

Detta anser vi att de gör bäst genom att visa högre siffror än vad de gör idag. 
 
Vi är medvetna om att det kan finnas andra målsättningar med vissa specifika placeringar 

som inte har framkommit i resultatet och som kan vara en förklaring till siffran 41 %. Vi 

har valt att endast utgå från den statistik som finns och den information som samlats in 

från våra intervjupersoner. 

 
6. Avslutande reflektioner 

 
I kapitlet Resultat och analys har undersökningens empiri lyfts fram och analyserats 

utifrån nyinstitutionell organisationsteori samt tidigare forskning. Detta kapitel avser att 

förtydliga och summera frågeställningarnas svar. Vidare kommer vi i avsnitt 6.2 föra en 

avslutande diskussion kring resultatet. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 
 
6.1 Sammanfattande resultat av frågeställningarna 

 
6.1.1. Aktiveringspolitik 

 
• Hur synliggörs rådande aktiveringspolitik inom samverkan? 
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Arbetslinjen har visat sig vara en gemensam nämnare i samverkan mellan aktörerna i 

Akommun. Samtliga aktörer berörs av arbetslinjen och dess upplägg för aktörerna 

samman eftersom de måste samverka för att kunna förverkliga dagens arbetslinje. 

Intressant är att arbetslinjen, från aktörerna, möts med motstånd. Arbetslinjen och 

motståndet mot den genererar en gemenskap mellan aktörerna. Gemenskapen uppstår när 

aktörerna blir beroende av varandra för att förverkliga arbetslinjen. 
 
 
6.1.2. Samverkan 

 
• Hur ser samverkan ut mellan Arbetsmarknadsenheten och aktörerna 

 

Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen i arbetet med arbetslösa? 
 
 
Samverkan är en företeelse som de flesta av aktörerna i vår studie inte har lagt stor vikt 

vid. Arbetsmarknadsenheten samverkar med Arbetsförmedling och Socialförvaltning 

genom de klienter som de får anvisade till sig. Samverkan tas för givet men ändå finns det 

en osäkerhet kring om det finns riktlinjer för samverkan. Det framgår även att 

målsättningarna inom samverkan är olika. Till exempel när mål görs upp med en 

placering kan Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen 

ha något olika målsättningar. Ur resultatet framkommer även att tjänsteintegration och 

samverkan kan vara en svårighet när exempelvis riktlinjer står i vägen. Här upplever 

aktörerna att kommunikation dem emellan är av stor vikt. Då kommunikationen varit 

bristfällig har irritation aktörerna emellan uppstått. 
 
 
6.1.3 Legitimitet 

 
• Erkänns Arbetsmarknadsenhetens legitimitet som arbetsmarknadsaktör av de andra 

arbetsmarknadsaktörerna? 

 
De flesta intervjupersonerna är eniga om att Arbetsmarknadsenheten i Akommun behövs, 

vilket talar för ett infinnande av legitimitet. Intervjupersonerna har spekulerat kring hur det 

skulle sett ut om inte Arbetsmarknadsenheten fanns. Intervjupersonerna menade att 

Arbetsförmedlingen bland annat skulle haft högre arbetsbelastning. I detta avseende 

tillskrev aktörerna Arbetsmarknadsenheten legitimitet som aktiveringsåtgärd genom den 

avlastning den tillför. Arbetsmarknadsenheten har utifrån resultatet i denna studie nått 

legitimitet vad gäller sysselsättning/vägledning/coaching, men inte nått legitimitet vad 
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gäller att få ut klienter i egenförsörjning. Arbetsförmedlingen använder 

Arbetsmarknadsenhetens resurser som en sista utväg när klienten behöver en 

sysselsättning och inte kunnat få det i den privata sektorn. Ur empirin har det framgått att 

Arbetsmarknadsenheten själva anser att de har legitimitet vad gäller att få ut klienter i 

egenförsörjning. 
 

 
6.2 Avslutande diskussion 

 
När vi sökt artiklar och liknande om samverkan har vi inte funnit något som specifikt 

berört samverkan mellan arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling eller 

socialförvaltning. Vi tycker ändå att det är viktigt att diskutera eftersom vi anser att det är 

ett socialt problem när eller om samverkan inte skulle fungera och generera att klienter 

exempelvis faller mellan stolarna. Därför är det viktigt att fortsättningsvis 

uppmärksamma ämnet samverkan och arbetsmarknadsenheternas legitimitet inom det 

sociala arbetet. 
 
Liksom vi har beskrivit i inledningen av studien är arbetslöshet ett omdiskuterat begrepp i 

media och inom politiken. Likaså är samverkan ständigt omdiskuterad. Media ger en bild 

av hur långtidsarbetslösa faller mellan stolarna. Med detta menas att långtidsarbetslösa 

blir slussade mellan arbetsmarkandsaktörer utan att få hjälp någonstans. Denna studie 

behövs eftersom det är angeläget att samverkan diskuteras för att förhindra att 

långtidsarbetslösa förblir arbetslösa. 
 
Dagstidningen Barometern presenterade år 2011 en artikel som visade på att samverkan 

blivit allt vanligare inom socialtjänsten. Samverkan med andra kommunala instanser så 

som skola ökade då från 4 av 10 överenskommelser om samverkan till 8 av 10. Så sent 

som 10 augusti 2013 refererade dagstidningen Östran till en analytiker på 

Arbetsförmedlingen som menade att de utsatta grupperna inom de arbetslösa tenderar att 

bli allt fler. Desto längre man är arbetslös, desto svårare är det att få arbete. Det är här 

som arbetsmarknadsenheter blir viktiga. Det behövs en instans som fångar upp de utsatta 

grupperna som bland annat innefattar långtidsarbetslösa. Behovet av en instans som tar 

sig an de personer som står längst från arbetsmarknaden diskuterar denna studie genom 
 

att ta upp Arbetsmarknadsenhetens legitimitet. Studien visar att Arbetsmarknadsenheten i 

Akommun har legitimitet vad gäller att förmedla sysselsättning till de arbetslösa som blivit 

anvisade dit. 
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Trots den uppnådda legitimitet Arbetsmarknadsenheten har finns en strävan att inte endast 

ses som en sista utväg vad gäller praktik och arbetsförmedling i Akommun. 

Arbetsmarknadsenheten menar att rådande politik gör att de till största del blir en sista 

utväg. Frågan är vem som ska vara den sista utvägen för arbetslösa kommuninvånare om 

inte kommunens Arbetsmarknadsenhet. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 2 kap. 2 § står 

det att kommunen har det yttersta ansvaret för att invånarna ska få den hjälp och det stöd 

som de behöver. Studiens empiri visar att Arbetsmarknadsenheten behövs för personer 

som står långt från den öppna arbetsmarknaden. Kommunen är en sista utväg för 

kommuninvånarna, ett skyddsnät för de som inte kan få hjälp/stöd på annat sätt. 

Kontentan blir att Arbetsmarknadsenheten är det lagstadgade skyddsnätet. Anledningen till 

varför Arbetsmarknadsenheten inte vill se sig själva som en sista utväg känns abstrakt. 

Arbetsmarknadsenheten i Akommun nöjer sig inte med vad en kommun är avsedda att 

utföra enligt Socialtjänstlagen. 
 
Siffrorna från 2012 visar, som vi tidigare nämnt utifrån bilaga 8.2, att 

Arbetsmarknadsenheten stöttat 41 % av sina klienter ut i egenförsörjning. De menar dock 

att de har uppnått sin målsättning med 64 % genom att de inkluderar de personer som de 

får inskrivna i något av Arbetsförmedlingens program. Antalet klienter som lämnar 

Arbetsmarknadsenheten genom inskrivning på Arbetsförmedlingens program är relativt 

stor vilket tyder på att det är bättre för klienter att befinna sig i Arbetsförmedlingens 

verksamheter än Arbetsmarknadsenhetens. Här bekräftar Arbetsmarknadsenheten indirekt 

hur de är en sista utväg för klienter när de inte kan ta sig ut på den öppna 

arbetsmarknaden på något annat sätt. 
 
 
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Akommun 

exemplifierar utifrån denna studie ett samarbete mellan stat och kommun. Empirin visar 

att det är en samverkan som inte alltid präglas av samsyn eftersom staten vill uppnå 

nationell likhet till skillnad från kommunerna som värnar om sin frihet och de lokala 

förutsättningar som finns. Empirin visar därigenom hur det inom kommun och stat växt 

fram en ny samverkansarena kring arbetslöshetsfrågor. Arbetsmarknadsenheten har 

kommit in på en arena där Arbetsförmedlingen tidigare haft monopol. Som kan utläsas ur 

avsnitt 1.1 uppkom Arbetsmarknadsenheten som en följd av den höga arbetslösheten 

under 1990-talskrisen. Det har nu gått 23 år och att säga att Arbetsförmedlingen ensam har 

monopol håller inte längre. Som empirin visar har Arbetsmarknadsenheten lyckats 
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arbeta sig till en legitimitet vad gäller praktikplatsanordning men har fortfarande en bit 

kvar till uppnådd legitimitet vad gäller arbetsförmedling. Det går att spekulera i om 

bristen av legitimitet inom arbetsförmedling beror på att Arbetsförmedlingen med sin 

erfarenhet och sitt tidigare monopol inte släpper in Arbetsmarknadsenheten som en jämlik 

arbetsmarknadsaktör. Empirin visar att intervjupersonerna inte upplever konkurrens men 

kan det finnas osynlig konkurrens? 
 
Före studiens genomförande fanns dessutom en förväntan på att Arbetsförmedlingen 

skulle utgöra en tvingande isomorfism över Arbetsmarknadsenheten och 

Socialförvaltningen. Inte minst för det vi tidigare nämnde att Arbetsförmedlingen själva 

haft monopol. Denna förväntan visade sig inte stämma överens med verkligheten. 

Resultatet visar att aktörerna är beroende av varandra och att de samverkar i ett ömsesidigt 

beroende (jfr Ulmestig 2007). Detta framkommer genom att Arbetsförmedlingen är i 

behov av platser för att placera sina klienter, platserna finns hos Arbetsmarknadsenheten. 

Arbetsförmedlingens höga arbetsbelastning är ytterligare en källa till beroende av 

Arbetsmarknadsenheten då de kan ta över coachning av klienten. Arbetsmarknadsenheten 

finansieras som vi tidigare nämnt till stor del av Fas 3 bidrag, en finansiering 

Arbetsmarknadsenheten är beroende av. Arbetsförmedlingen utger sig inte för att ansvara 

och styra över de andra aktörerna i frågan. Detta uppmärksammande menar vi är viktigt 

inom den mediala diskussion som råder gällande samverkan mellan 

aktörer och myndigheter. Att ingen av aktörerna i Akommun tar sig an den ledande rollen 

inom aktiveringsåtgärder kan vara orsaken till att det uppstått svårigheter i samverkan. 

Eftersom ingen tagit ansvaret för samverkan och för aktiveringsåtgärderna har ingen 

heller strukturerat upp det arbetet. Tydliga riktlinjer saknas för hur samverkan ska ske för 

att ingen person ska förbli utan arbete år efter år. Men, som Ineland (2006) säger kan det 

ibland vara en fördel att strunta i riktlinjer då den egna organisationen kan bli mer 

anpassningsbar till klienten. Genom att en organisation är mer anpassningsbar kan den bli 

flexibel att stötta deltagande personer på individuella sätt utan att riktlinjer sätter käppar i 

hjulen. Detta är spännande då media allt mer fokuserar på vikten av samverkan och 

utvecklingen av den. Den stora frågan blir: Hur ska en ökad samverkan ske utan att fler 

riktlinjer sätts upp och riskerar att försvåra arbetet med den enskilda? 
 
Fokus i studien har handlat om hur arbetsmarknadsenheten genom isomorfism och 

anpassning till kringliggande aktörer uppnått legitimitet. Utifrån studien har det 
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framkommit hur denna legitimitet kan ses som en extern legitimitet på grund av att 

empirin särskiljer en extern och en intern legitimitet. Med intern legitimitet menas att 

förtroendet som Arbetsmarknadsenheten i Akommun har fått från de andra aktörerna 

påverkar dess legitimitet. Empirin har även visat hur både extern och intern legitimitet är 

avgörande för samverkan. Inom de områden som legitimitet finns fungerar också 

samverkan bättre. Likaså måste legitimitet bli bättre för att samverkan ska öka. 
 
Vår uppfattning är inte att studien kan ställas i förhållande till varje enskild 

arbetsmarknadsenhet i Sverige. Däremot hoppas vi att kommuner ska kunna ta tillvara en 

ökad medvetenhet och fortsatt diskussion om hur legitimitet och samverkan egentligen 

fungerar eller inte fungerar i Sveriges kommuner idag. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 

 
Till viss del har samverkan känts dolt och vi har på intervjupersonerna märkt att vår 

uppsats hade en annorlunda ingång än vad de räknat med, vilket vi tar som en bekräftelse 

på att samtal kring samverkan och legitimitet är nödvändigt. För att ge en heltäckande bild 

av Arbetsmarknadsenhetens samverkan och legitimitet i arbetet med arbetslösa krävs mer 

forskning. Effekten av samverkan är fortfarande oklar, exempelvis skulle det vara 

intressant att undersöka vad samverkan mellan aktörerna har för betydelse för klienterna. 

Våra intervjupersoner har uppgett att det förekommer en rundgång i systemet för många 

klienter som efter åtskilda gånger på Verksamhet 2 inte vill komma tillbaka dit för de 

upplever att det inte leder till jobb. Dessa personer har uppenbarligen inte kommit närmre 

arbetsmarknaden även om detta varit meningen med åtgärderna. 

 
Likaså skulle det vara intressant att undersöka riktlinjer mer. Olika riktlinjer och olika krav 

på sekretess är något som kommit fram av våra intervjuer. Hur kan riktlinjerna skifta så 

pass mycket som de gör? Och vilka påverkansmöjligheter finns det egentligen till att ändra 

riktlinjer för att exempelvis underlätta samverkan? 
 
Under genomförd studie uppmärksammade vi det frekventa användandet av orden 

 

”närmre arbetsmarknaden” hos våra intervjupersoner. Med detta menade de att de 

arbetslösa ska vara i någon form av sysselsättning för att på så sätt komma närmre 

arbetsmarknaden. De ska vara arbetssökande samtidigt som de ska ha en praktik där de 

antingen ska arbetsträna och/eller knyta kontakter för att skapa chanser till ett jobb, närma 

sig arbetsmarknaden. Vi ger förslaget att forska kring om dessa arbetsmarknadsåtgärder 
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som genomförs i Akommun, och i andra svenska kommuner, fungerar. Kommer dessa 

deltagare närmre arbetsmarknaden eller är det en placering som inte leder till mer än en 

sysselsättning så att de arbetslösa inte är passivt arbetssökande, alltså inte sitter hemma 

hela dagarna? Är det jobb som är tanken när socialarbetare, arbetscoach och 

arbetsförmedlare anvisar klienter till arbetsmarknadsåtgärder eller är det ett sätt att få 

klienter att inte sitta hemma? Vad ligger i begreppets innebörd? 
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8. Bilagor 
 
 
 
8.1 Statistik från Arbetsmarknadsenheten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inskrivna på AME under 2012  
Totalt 749 varav 424 män och 325 kvinnor  

Bidragsanställninga 
r, 46 

Beredskapsprojekt, 
40 

 

 
 
 
 
 

Praktikförmedling, 
224 

Arbetspraktik, 55  
 
 
Fas 3, 156 

 
Arbetspraktik 
 
Fas 3 
 
Rehab 
 
Soc. ekonomisektion 
 
Soc jobbintro 

 
 
 
 
 

Soc jobbintro, 56 

Rehab, 6 
 
 

Soc. 
ekonomisektion, 

166 

 
Praktikförmedling 

Beredskapsprojekt 

Bidragsanställningar 
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8.2 Inskrivna Arbetsmarknadsenheten 
 
 
 
 
 
 

Inskrivna AME 2012 
 

Soc. 
ekonomise 
ktionen 

Soc 
jobb 
intro  Fas 3  APR Totalt 

 
Totalt 166 56 156 55 433 

 
Avskrivna 110 43 64 14 231 

 
Egen försörjning 50% 16% 41% 50% 41% 

 
Måluppfyllelse 62% 65% 70% 50% 64% 

 

 
 
 

// Verksamhetsansvarig på Verksamhet 1 
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8.3 Verksamhetsmål ekonomiskt bistånd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mål för verksamheten Ekonomiskt bistånd 
 

Ekonomiskt bistånd ska utgå efter en av Socialnämnden fastställd norm. Kravet på den 
enskildes eget ansvar att aktivt stå till arbetsmarknadens förfogande ska betonas. Målsättningen 
är att ingen ska uppbära ekonomiskt bistånd mer än 3 månader. 

 
Alla som är helt arbetslösa och har rätt till försörjningsstöd ska erbjudas sysselsättning i någon 
form, såsom arbete, praktik eller utbildning som leder till egen försörjning. Om hinder föreligger 
ska andra insatser sättas in. 

 
Ungdomar ska prioriteras. Målsättningen är att ungdomar inte ska uppbära ekonomiskt bistånd 
annat än högst tillfälligt. 

 
Förutsättning för ekonomiskt bistånd till ungdomar under 25 år är att de samtidigt antingen 
slutför gymnasieexamen, går i praktik eller i behandling. 

 
Samverkan inom kommunen, med arbetsförmedling, försäkringskassa, sjuk- och hälsovården 
med flera ska bedrivas på ett strukturerat sätt och ständigt utvecklas. 

 
Samtliga som söker och får ekonomiskt bistånd ska erbjudas budgetsamtal/rådgivning. 

 
-    95 % av de personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska komma att befinna sig i 

arbete, praktik, studier eller annan åtgärd. 
-    Antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd skall minska. 
-    Ingen ska uppbära ekonomiskt bistånd mer än 3 månader. 

 
Nedbrutna mål: 

 
•  Beräkning av ekonomiskt bistånd görs utifrån riksnormen och socialnämndens riktlinjer 
beträffande ekonomiskt bistånd. 

 
•  Alla som uppbär ekonomiskt bistånd har en handlingsplan som upprättats i samverkan 
mellan den enskilde och handläggaren som beskriver individens väg till egenförsörjning. 

 
•  Personer som uppbär ekonomiskt bistånd erbjuds efter behov praktik genom 
Arbetsmarknadsavdelningen. 

 
•  Ungdomar prioriteras genom ekonomisektionens särskilda arbetsgrupp Jobbintro med 
riktade insatser och stöd till denna målgrupp. 

 
•  Samverkan sker nära och kontinuerligt med såväl externa som interna aktörer i syfte att 
minska medborgares beroende av ekonomiskt bistånd. 

 
Socialförvaltningen 
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8.4 Informationsbrev 
 
 
 
Hej, 

 
Vi heter Johanna Sellén och Evelina Svensson och läser sjätte terminen på 
socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår ett 
examensarbete med valfri inriktning inom socialt arbete. Från och med april t.o.m. juni 
2013 ska detta arbete genomföras. Vi har valt att fördjupa oss i arbetsmarknadsfrågor 
med inriktning på kommunala arbetsmarknadsåtgärder i Akommun vilket kommer 
genomföras genom en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är delvis att ta reda på 
vilka argument som legat till grund för beslutet att inrätta en Arbetsmarknadsenhet i 
Akommun. Vi vill också undersöka den kommunala arbetsmarknadsåtgärdens 
organisation i samverkan med arbetsförmedling och socialförvaltning i Akommun. 

 
Vi skulle gärna vilja träffa dig för att göra en intervju. Intervjun kommer att ta ca 60 
minuter och vi vill gärna spela in intervjun om vi får, för att underlätta vår 
materialbearbetning. Vi önskar genomföra intervjuer under vecka 15 och 16. 
Intervjumaterialet kommer endast att användas för denna studie och därefter kommer 
inspelat material att förstöras. Intervjun kommer att avidentifieras. Ditt deltagande är 
frivilligt och kan avbrytas om det önskas. 

 
Om du accepterar att medverka vänligen hör av dig via mail eller telefon så kontaktar vi 
dig för vidare planering. 

 
Hälsningar 

 
Evelina Svensson Johanna 
Sellén Linnéuniversitetet, 
Institutionen för socialt arbete 
391 82 Kalmar 
Tel: 073-812 94 57 (Evelina) 
Tel:070-263 83 38 (Johanna) 
Mail: es22pm@studient.lnu.se 
Mail: js22ti@student.lnu.se 

 

 
Handledare Anders Giertz 
Linnéuniversitetet, 
Institutionen för socialt arbete 
Hus: Storken 
391 82 Kalmar 
Tel: 0480-446069 
Mobil: 070-377 60 97 

mailto:es22pm@studient.lnu.se
mailto:es22pm@studient.lnu.se
mailto:js22ti@student.lnu.se
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8.5 Intervjuguide 
 
Exempel. på Intervjuguide 

 
Intervjuguide för Arbetsförmedlingens sektionschef 

 

 
Innan intervjun: 

 
- Tack för att vi får komma hit. 

 
- (Vi berättar om syftet) 

 
- Har du några frågor innan intervjun? 

 
Inledande frågor: 

 
1.   Hur länge har du arbetat som sektionschef här på arbetsförmedlingen? 

 
Arbetsförmedlingens relation med Arbetsmarknadsenheten: 

 
 
 

1.   Hur ser er relation ut med Arbetsmarknadsenheten? 
 

2.   Hur mycket samarbetar ni med socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten? 
 

3.   Vilka övergripande mål har ni som arbetsförmedling i Akommun? 
 

4.   Stämmer era mål överens med Arbetsmarknadsenhetens och Socialförvaltningens 
mål? 

 
5.   På vilka plan samarbetar ni? Inom vilka arbetsområden samarbetar ni? 

 
- Hur fungerar det? 

 
6.   Hur samarbetar ni/ på vilket sätt? 

 
7.   Hur ser ansvarsfördelningen ut när ni samarbetar? 

 
8.   Hur enkelt är det att fördela ansvar mellan er aktörer? 

 
9.   Känns fördelningen rättvis? 

 
10. Vad har ni för skyldigheter att samverka med Arbetsmarknadsenheten? 

 
11. Från vem kommer bestämmelser om samverkan? 

 
12.  Finns det saker/situationer som upplevs lätt i samverkan? I så fall vad? 

 
13. Finns det saker/situationer som upplevs svårt inom samverkan? I så fall vad? 



58  

14. Konflikter, finns det i samverkan? 
 

15.  Hur skulle ett bättre samarbete kunna se ut? 
 

16. Förekommer konflikter i samverkan? I så fall När? Och Hur tar det sig uttryck? 
 

17. Vilken legitimitet anser ni att Arbetsmarknadsenheten har? 
 

18. Hur ser er legitimitet ut i jämförelse med Arbetsmarknadsenheten och 
socialförvaltningen? 

 
 
 
Hur upplever ni arbetet som Arbetsmarknadsenheten utför? 

 
1.   På vilket sätt gynnar och/eller missgynnar det ert arbete i arbetsförmedlingen? 

 
2.   Hur tror ni att övriga invånare i Akommun ser på Arbetsmarknadsenheten? 

 
3.   Vilket förtroende har de? 

 
4.   Hur skulle arbetsförmedlingen se ut om inte Arbetsmarknadsenheten fanns? 

 
5.   Hur skulle Akommun se ut utan en Arbetsmarknadsenhet? 

 
6.   Vilka förbättringsområden anser du finnas för Arbetsmarknadsenheten? 

 
7.   Tror du att er samverkan kan utökas? Hur skulle det se ut? 

 
 
 
 
Extrafråga: Vad tror du att Arbetsmarknadsenheten har för bild av er? 

 
 
 
 
Efterfrågor: 

--- Har du något mer att tillägga? 
 

---  (…intervjuaren sammanfattar lite, återkopplar, och låter intervjupersonen ge 

kommentar på det) 

--- Går det bra att återkomma med eventuella följdfrågor som kan dyka upp per mail? 
 

--- Tack för oss… hem och analysera intervjun! 
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8.6 Arbetsfördelning 
 
 
Vi har tillsammans skrivit denna uppsats. Det är svårt att uttyda arbetsfördelning då vi vid 

samtliga tillfällen träffats och skrivit/formulerat och läst tillsammans. 

Vid enstaka tillfälle har vi på egen hand läst igenom tidigare forskning eller korrekturläst 

vår uppsats för att göra markeringar som vi tillsammans har tagit upp innan vi gjort 

ändringar. 
 
 
Vid utförande av intervjuer hjälptes vi åt med att kontakta intervjupersonerna. 

 

Vi har utfört varannan intervju men båda har varit med under intervjutillfället, mest som 

anteckningsstöd. Transkriberingen delades upp så vi gjorde lika många var och delade på 

den sista. 
 
 
I processen av innehållsanalysen har vi, för att säkerställa att det viktigaste kommer fram, 

växlat transkriberingar med varandra. Båda fick markera centrala meningar i 

transkriberingarna och sedan jämförde vi för att ta ut de viktigaste. Därefter delade vi upp 

arbetet med att kondensera meningarna, sen växlade vi transkriberingar igen innan vi skrev 

ut koder. Slutligen för att matcha alla koder och få fram kategorier har vi tillsammans 

klippt, klistrat och formulerat om. 
 
 
Resultatdelen delade vi upp till viss del då Evelina formulerade Arbetsmarknadspolitik 

 

samt Arbetsmarknadsenhetens legitimitet. 
 

Johanna har fokuserat på formulering av samverkan mellan aktörerna. Avslutningen har 

vi tillsammans diskuterat och komponerat. 


