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Förord 
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vill först tacka vår uppdragsgivare Arbetslinjen Klippan för det förtroende vi fått och deras  
samarbetsvilja. Vi vill vidare tacka de deltagare och de företag, som ställt upp på intervjuer 
och delgett oss sina tankar om projektet Access till Värmland. Ni har gjort vår utvärdering 
genomförbar, tack! Därefter vill vi tacka våra handledare Maiwor Grundh och Tuula 
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Karlstad, januari 2007 
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Sammanfattning 
Arbetslinjen Klippan tog kontakt med Karlstads universitet tidigt hösten 2006, för att få 
hjälp med att utvärdera ett av sina projekt, Access till Värmland. Vi tog oss an uppgiften då vi 
tyckte detta verkade intressant. Vår utvärdering handlar om att i efterhand värdera resultatet 
av projektet Access till Värmland. Vi har valt att precisera vår utvärdering till att innehålla en 
måluppfyllelse- och en processanalys. En processanalys innebär att man studerar vägen till 
målen, för att på så sätt se eventuella hinder och möjligheter eller viktiga händelser som kan 
ha påverkat projektets genomförande (Vedung, 1998). Måluppfyllelseanalys innebär att man 
ser till de mål som är uppsatta och planerade för projektet och genomför en analys för att se 
huruvida dessa har uppfyllts (Vedung, 1998). De mål vi valt att studera för vår utvärdering är: 
”Att öka anställningsbarheten hos projektets deltagare” samt ”Att öka acceptansen och på 
sikt erkännandet av icke-formellt lärande i Värmland”. Vi har även studerat om projektet har 
genererat några sidoeffekter. Det vill säga effekter som inte var planerade. (Vedung, 1998). 
Vår utvärdering är en kvalitativ studie där vi har genomfört intervjuer med deltagare och 
företag som deltagit i projektet. Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer för att 
undersöka deras upplevelser av projektet.  
 
Vår frågeställning utgår från om de mål, som är uppsatta för projektet, har uppfyllts. Den 
fråga, som ligger till grund för vår del i utvärderingen som innefattar deltagarna, är: Har 
deltagarna ökat sin anställningsbarhet? Frågan, som ligger till grund för vår del i 
utvärderingen som innefattar företagen, är: Har företagen ökat acceptansen för det icke-
formella lärandet? Vi valde dessa två mål då vi ansåg att de var mycket intressanta på grund 
av att de innehåller två begrepp som för oss var okända, nämligen anställningsbarhet och 
icke-formellt lärande. I och med att dessa begrepp var okända för oss förmodade vi att de 
inte heller var kända för allmänheten, vilket gjorde oss mer nyfikna på vad begreppen 
innebär. Vi tyckte det var anmärkningsvärt att man använder sig av begrepp som ingen tycks 
kunna definiera. Vi valde därför att konstruera en modell av begreppet anställningsbarhet för 
att på så sätt underlätta analysarbetet.  
 
I vår analys, av materialet vi fick från intervjuerna, kunde vi se att deltagarna hade ökat sina 
färdigheter på ett eller annat sätt inom de områden som vi definierade som 
anställningsbarhet. Vad det gällde målet om att öka acceptansen för det icke-formella 
lärandet, kunde vi se att det inte hade ökat nämnvärt hos företagen. Detta tror vi beror på att 
informationen varit bristfällig från projektägarnas sida.  
 



  4 

Innehållsförteckning  
1 INLEDNING .........................................................................................................................5 

1.1 ARBETSLINJEN KLIPPAN OCH ACCESS TILL VÄRMLAND .............................................................. 5 
1.2 PROJEKTBESKRIVNING ..................................................................................................................... 5 
1.3 OPEN COLLEGE NETWORK – OCN ............................................................................................... 6 
1.4 SYFTE .................................................................................................................................................. 7 
1.5  FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................................................ 7 

2 TEORI ....................................................................................................................................8 

2.1 ANSTÄLLNINGSBARHET.................................................................................................................... 8 
2.1.1 Flexibilitet ..................................................................................................................................... 9 
2.1.2 Livslångt lärande............................................................................................................................ 9 
2.1.3 Kompetens.................................................................................................................................... 10 
2.1.4 Självförtroende.............................................................................................................................. 12 

2.2 KOMMUNIKATION........................................................................................................................... 13 
2.2.1 Nätverk....................................................................................................................................... 14 

3 METOD................................................................................................................................ 15 

3.1 UTVÄRDERING................................................................................................................................. 15 
3.2 KVALITATIV METOD ....................................................................................................................... 15 
3.3 URVAL AV RESPONDENTER ............................................................................................................ 15 
3.4 INTERVJU OCH INTERVJUGUIDE .................................................................................................... 16 
3.5 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE............................................................................................... 16 
3.6 BEARBETNING AV INTERVJUTRANSKRIBERINGARNA ................................................................. 17 
3.7 VALIDITET OCH RELIABILITET ...................................................................................................... 17 

4 VÅR UTVÄRDERING AV PROJEKTET ACCESS TILL VÄRMLAND........................... 19 

4.1 PROCESSANALYS .............................................................................................................................. 20 
4.1.1 Entrédelen.................................................................................................................................... 20 
4.1.2 Praktiktiden ................................................................................................................................ 22 
4.1.3 OCN.......................................................................................................................................... 23 
4.1.4 Sammanfattning av processanalysen................................................................................................ 24 

4.2  MÅLUPPFYLLELSEANALYS ...................................................................................................... 24 
4.2.1 Vara flexibel ............................................................................................................................... 25 
4.2.2 Ha ”rätt” attityd.......................................................................................................................... 26 
4.2.3 Stärkt självförtroende .................................................................................................................... 26 
4.2.4 Vara öppen för det livslånga lärandet............................................................................................. 27 
4.2.5 Grund/Allmän kompetens och Spetskompetens .............................................................................. 28 
4.2.6 Att veta hur jag ska marknadsföra mig.......................................................................................... 28 
4.2.7 Viljan att ha ett arbete ................................................................................................................. 29 
4.2.8 Öka acceptansen för det icke-formella lärandet ................................................................................ 29 

4.3 SIDOEFFEKT..................................................................................................................................... 30 
4.3.1 Bildandet av sociala nätverk .......................................................................................................... 30 
4.3.2 Sidoeffekter för företagen................................................................................................................ 31 

5 SLUTDISKUSSION............................................................................................................. 32 

5.1 ANSTÄLLNINGSBARHET – ETT DYNAMISKT BEGREPP ................................................................ 32 
5.2 HINDER FÖR MÅLUPPFYLLELSE..................................................................................................... 33 
5.3ACCESS TILL VÄRMLAND – EN BROBYGGARE............................................................................... 34 

6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING.................................................................. 36 



  5 

1 Inledning 

1.1 Arbetslinjen Klippan och Access till Värmland 
Arbetslinjen Klippan är en personalägd ekonomisk förening utan vinstintresse, som idag 
bedriver ett antal verksamheter för olika uppdragsgivare som kommer från såväl offentlig 
som privat sektor. Arbetslinjen Klippan startades för 15 år sedan på grund av de 
förändrings- och utvecklingsbehov som fanns och fortfarande finns i samhället. 
Verksamheten grundas på en stark tro på människors lika värde, varje individs vilja till 
meningsfullhet och förmåga att fatta egna beslut. Detta är basen för både verksamheten och 
på det sätt som de möter människor. Arbetslinjen Klippan arbetar i dag med: 

• Utbildning/Personalutveckling  
• Utbildning/Rehab 
• Ungdom/Socialpsykologi  
• Utvecklingsprojekt 

Projektet Access till Värmland, som vi utvärderat, bedrivs idag under punkten 
Utvecklingsprojekt (Informationsblad från Arbetslinjen Klippan, 2005). 
 
Arbetslinjen Klippan tog kontakt med Karlstads universitet tidigt hösten 2006, för att få 
hjälp med att utvärdera ett av sina projekt, Access till Värmland. Vi kom att intressera oss för 
detta projekt då det handlade om kompetensutveckling och en för Sverige ny metod, Open 
College Network (OCN). Vi ansåg att denna metod verkade intressant efter ett möte med de 
båda projektledarna, Petra Reijers och Charlotta Sjösteen och vi bestämde oss för att anta 
uppdraget att utvärdera projektet Access till Värmland och metoden OCN.  
 
Vår undersökning är en utvärdering av Projektet Access till Värmland som är en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd (www.ne.se). Det som nedan redovisas om projektet Access 
till Värmland grundas på det informationsmaterial vi fått från Arbetslinjen Klippan. 

1.2 Projektbeskrivning 
Access till Värmland är ett utbildningsprojekt för långtidsarbetslösa, som genom 
Arbetsförmedlingen får möjlighet att delta i detta projekt och projektet är således en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Projektet ger individen möjlighet att matcha sin kompetens 
mot de branscher och företag som kan ha ett framtida rekryteringsbehov. Projektet består av 
Entré, en introduktion om fyra veckor, som följs av en praktiktid på fem månader. Praktiken 
omfattar fyra dagar i veckan och en dag i veckan ägnas åt fortbildning och uppföljning på 
Arbetslinjen Klippan (Informationsblad från Arbetslinjen Klippan, 2005). 
 
De företag som medverkar i projektet förmedlar i huvudsak branschspecifika kunskaper. 
Detta kompletteras med seminarier, övningar och andra aktiviteter som hjälper deltagaren att 
se sin roll i ett större sammanhang samtidigt som kunskaper och utvecklingstendenser knyts 
till deltagarnas personliga utveckling (Informationsblad från Arbetslinjen Klippan, 2005). En 
viktig del av programmet är att deltagaren utöver introduktionen i yrkeslivet garanteras 
utbildning av hög kvalitet.  
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Syftet med projektet, så som det är beskrivet i projektbeskrivningen, är att utveckla och 
implementera Accessmodellen i Grums, Kil och Forshaga för att på ett kvalitativt sätt öka 
anställningsbarheten hos arbetslösa. Projektet avser: 

• Att utveckla insatser för enskilda arbetslösa i syfte att öka individens 
anställningsbarhet och därigenom kunna bidra till ökad tillväxt i Grums, Kil, 
Forshaga men även Värmlands län i övrigt. 

• Att utarbeta samverkansformer mellan arbetsmarknadspolitiska insatser och det 
regionala näringslivets rekryteringsbehov. 

• Att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden för grupper som idag står utanför den 
och samtidigt öka tillgången på kompetent arbetskrafts för näringslivet i regionen. 

• Att indirekt utgöra ett exempel för hur arbetet med andra målgrupper, till exempel 
långtidssjukskrivna, kan se ut. 

• Att erkännandet av icke-formellt lärande genom OCN Sweden ökar och accepteras i 
länet. 

 
Projektets mål är: 

• Att öka anställningsbarheten hos projektets deltagare. 
• Att etablera ett nätverk av traineeplatser i samarbete med företagen i Grums, Kil, 

Forshaga och Karlstad i första hand, men även in övriga delar av länet. 
• Att öka acceptansen och på sikt erkännandet av icke-formellt lärande i Värmland. 
• Att implementera Accessmodellen i lokala och regionala verksamheter riktad till 

projektets målgrupp. 
• Att öka intresset för högre utbildning hos projektets deltagare. 
• Att på sikt bidra till en ökad kompetensförsörjning i Värmland  

(Projektbeskrivning från Arbetslinjen Klippan, 2005) 
 

1.3 Open College Network – OCN 
OCN är en metod som handlar om att ge individen ett instrument att förmedla och 
kommunicera sin kompetens och därmed förkorta vägen till arbete och/eller högre 
utbildning. Metoden grundar sig på en tro att allt lärande är värt erkännande, oavsett var och 
hur det sker. OCN utgår från deltagaren och utformas efter deltagarens behov. Erkännande 
av lärandet sker i form av att deltagaren kan ansöka om OCN-poäng efter avslutad 
utbildning. Detta poängsystem är ännu inte fullt utvecklat eller accepterat av det formella 
skolsystemet i Sverige, men tanken är att man ska kunna söka in till högskolan med dessa 
poäng. Både utbildningen och erkännanden, i form av att man tar poäng, sker i små steg i 
syfte att stärka deltagarens självkänsla (www.ocn.se). 
 
Metoden OCN utvecklades i Storbritannien för 25 år sedan som en följd av att stora delar av 
industrin avvecklades, vilket ledde till hög arbetslöshet bland befolkningen. Dessutom såg 
man att allt färre sökte till universitet och högskolor och detta var något man ville förändra. 
Att omskola dessa människor inom det traditionella skolsystemet skulle inte vara tillräckligt 
och man insåg att en ny form av utbildning krävdes. OCN utformades då och hade som 
syfte att lyfta fram de inneboende resurserna, som finns i varje individ. OCN finns idag även 
i Sverige och heter här OCN-Sweden (www.ocn.se). 
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OCN har idag utvecklats till att även kvalitetssäkra och ackreditera icke-formella utbildningar 
och verksamheter och ge dem ett erkännande, på exempelvis arbetsplatser, föreningar och 
utbildningsorganisationer. OCN används idag av lokala utbildningsorganisationer och 
företag och Arbetslinjen Klippan använder sig av metoden OCN i deras projekt Access till 
Värmland (www.ocn.se). Samtliga deltagare vars insatser godkänns av OCN-Sweden, erhåller 
dessutom en beskrivning av utbildningen och ”credits” (poäng) efter brittisk standard 
(Informationsblad från Arbetslinjen Klippan, 2005). 
 
Projektet Access till Värmland finansieras med pengar från Svenska ESF-rådet. Detta är en 
förvaltningsmyndighet för Europeiska socialfondens program Växtkraft Mål 3 och 
Gemenskapsinitiativet Equal. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansiella redskap 
för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna (www.esf.se).  
 
Växtkraft Mål 3 ger ekonomiskt stöd för att stärka individens ställning i 
arbetslivet. Programmet stödjer projekt som utvecklar människors kompetens, vilket kan 
skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga och lönsamma företag. På så sätt bidrar 
programmet till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och kompetensutveckling. Växtkraft 
Mål 3 stödjer kompetensutveckling av anställda, enmansföretagare, långtidsarbetslösa och 
långtidssjuka. Projektägare kan exempelvis vara företag, organisationer eller verksamheter 
inom offentlig sektor. Inom Växtkraft Mål 3 finns det olika insatsområden. I Insatsområde 2 
kan man söka stöd för projekt som kompetensutvecklar långtidsarbetslösa och/eller 
långtidssjuka. Målsättningen för projekt inom det här insatsområdet är att deltagarna ska 
kunna få anställning, delta i kooperativ eller starta eget företag (www.esf.se). Det är ur detta 
insatsområde som projektet Access till Värmland finansieras.  
 

1.4 Syfte  
Vårt syfte är att genomföra en utvärdering av projektet Access till Värmland. Vi har 
preciserat vår utvärdering till att innehålla en proces- och måluppfyllelse analys (dessa 
utvärderingsmetoder kommer vi att beskriva utförligare i vårt metodkapitel). Vi har valt att 
ytterligare precisera vår utvärdering genom att fokusera på två av projektets mål: 

• Att öka anställningsbarheten hos projektets deltagare. 
• Att öka acceptansen och på sikt erkännandet av icke-formellt lärande i Värmland. 

 
Detta innebär att vi kommer att studera om de mål som är uppsatta för projektet, som vi valt 
att studera närmare, har uppfyllts. Vi kommer även att studera hur vägen till uppfyllelse av 
dessa mål har sett ut samt om projektet har genererat några sidoeffekter.  
 

1.5  Frågeställning 
Vår frågeställning utgår från om de mål, som är uppsatta för projektet, har uppfyllts. Vår 
frågeställning blir således: Har deltagarna ökat sin anställningsbarhet? Har acceptansen för det icke-
formella lärandet ökat?  
 



  8 

2 Teori 
De mål som vi valt att fokusera på ansåg vi var mycket intressanta på grund av att de 
innehåller två begrepp som för oss var okända, nämligen anställningsbarhet och icke-formellt 
lärande. I och med att dessa begrepp var okända för oss förmodade vi att de inte heller var 
kända för allmänheten, vilket gjorde oss mer nyfikna på vad begreppen innebär. Vi tyckte det 
var anmärkningsvärt att man använder sig av dessa begrepp, eftersom ingen tycks kunna 
definiera dem och därmed inte vet innebörden av dem. Vi ställde oss därför frågan: Vad är 
anställningsbarhet och vad gör att anställningsbarheten ökar? En del i vår uppsats blev 
således att ta reda på vad begreppet innebär och att se om projektet har ökat 
anställningsbarheten hos deltagarna. Den andra delen i vår frågeställning innefattar vad icke-
formellt lärande är och om acceptansen för det icke-formella lärandet har ökat i Värmland. 
 
Nedan redogör vi för de teorier vi anser användbara i vår utvärdering. Då det mål vi valt att 
fokusera på i projektet handlar om att öka anställningsbarheten hos projektdeltagarna, 
kommer vi nedan att lyfta upp teorier om anställningsbarhet och dess olika områden. För att 
kunna bedöma om målet att öka acceptansen i regionen för det icke-formella lärandet, 
kommer vi även nedan att behandla olika former av lärande. Slutligen kommer vi att 
behandla teorier om kommunikation och nätverk, då vi har sett att dessa områden har varit 
betydande i vår utvärdering.  

2.1 Anställningsbarhet 
Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet anställningsbarhet. Vi kommer 
därför att redogöra för olika aspekter av begreppet anställningsbarhet. Varför man på senare 
år talar allt mer om begreppet anställningsbarhet beror på att det i samhället i allmänhet och 
på arbetsmarknaden i synnerhet har skett en individualisering. Detta innebär att det nu ställs 
högre krav på individen att lära för livet, för att på så sätt vara mer rörlig och flexibel på 
arbetsmarknaden. Dessutom har en förskjutning skett vad det gäller ansvaret för det livslånga 
lärandet. Förut ansågs samhället ansvara för det livslånga lärandet och då i syfte att lära enbart 
för lärandets skull. Idag ligger ansvaret för det livslånga lärandet istället på företagen och 
individen i syfte att lära för att utvecklas, vara flexibel och i förlängningen öka den 
ekonomiska tillväxten (Ellström et al, 1996).  
 
När begreppet anställningsbarhet uppkom på 1960-talet användes det med innebörden att 
man som individ klarade att skaffa sig och behålla ett arbete. Begreppet har fått en mer 
dynamisk innebörd och betyder att man har förmågan att anpassa sig till de krav ett arbete 
ställer. Detta kräver att man kan förbättra sina färdigheter, ständigt lära sig nya saker och att visa den 
”rätta” attityden, vilken innebär att man har initiativförmåga, är flexibel samt att man är 
tillgänglig på arbetsmarknaden (Garsten & Jacobsson, 2004). 
 
Den ökade användningen av begreppet anställningsbarhet avspeglar att det i dag finns en 
starkare koppling mellan arbete och kompetens. Det måste ständigt ske ett lärande för att 
fylla det glapp som skiljer mellan den kompetens man har och den som krävs för att man ska 
få ett arbete. På grund av att det formella lärande som sker i skolsystemet idag sällan helt 
matchar de arbeten som finns på arbetsmarknaden krävs det att man har en allmän kompetens 
som kan appliceras på arbeten inom olika branscher. Förutom den allmänna kompetensen 
krävs det att man har en stor förmåga att lära. Förmågan att lära är en förutsättning för att 
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individen ska utvecklas och hålla sig uppdaterad. Lärande är dock inget nytt begrepp, men 
det är i övergången från den stabila till den mer flexibla arbetsmarkanden, med allt flexiblare 
organisationer, som detta krav har uppkommit (Garsten & Jacobsson, 2004).  
 
Anställningsbarhet innebär även att individen tar ansvar för sina beslut och handlingar för att 
på så sätt få ett arbete. Individen måste även inneha vissa egenskaper och ha en positiv inställning 
till det livslånga lärandet. Anställningsbarhet har även blivit mer framträdande i vår tid på 
grund av att människor i större utsträckning inte spenderar hela sitt yrkesverksamma liv på 
en och samma arbetsplats. Idag är det mer vanligt att man arbetar i projekt och man byter 
därmed arbeten och arbetskollegor oftare, vilket medför att man måste vara flexiblare och ha 
förmågan att lära, det vill säga vara anställningsbar (Garsten & Jacobsson, 2004). 
 
Begreppet anställningsbarhet kan även anses omfatta andra egenskaper såsom att ha ett gott 
självförtroende, kunna arbeta i team, ha rätt utbildning och dessutom kunna marknadsföra sina 
färdigheter. Vidare krävs det att man har motivation och en önskan om att ha ett arbete för att bli 
anställningsbar (Lundborg, 1997). 

2.1.1 Flexibilitet 
Flexibilitet är en viktig del i begreppet anställningsbarhet, eftersom dagens samhälle 
kännetecknas av en allt högre grad av konkurrens till följd av globaliseringen. Av 
organisationer krävs det därför att de kan anpassa sig efter sin omgivning för att ständigt 
vara konkurrenskraftiga. Detta innebär att även de individer som befinner sig på 
arbetsmarknaden måste vara ständigt flexibla och anpassa sig efter de krav som arbetet 
ställer. De flexiblare organisationerna och de flexiblare anställningsvillkoren, där projekt- och 
visstidsanställning är vanligt förekommande, leder till att individen själv bär ansvaret för att 
anpassa sig till de krav som ställs på dem (Allvin et al, 2006). 
 
Flexibilitet innebär även att det ställs högre krav på individen att själv kunna identifiera, 
sortera, hantera och applicera den kunskap man för tillfället behöver. Kraven på social 
kompetens är även något som ökar. Det gäller att ha social kompetens, sociala nätverk och 
socialt kapital för att kunna utföra sitt arbete, avancera i arbetslivet och vid behov skaffa sig 
ett nytt arbete. Idag har mycket av de gemensamma förutsättningarna försvunnit i arbetslivet 
och istället för en kollektiv gemenskap blir arbetet mer och mer ett personligt utvecklings- 
och överlevnadsprojekt, där det gäller att vara anställningsbar för att ”överleva” (Allvin et al, 
2006).    
 
Flexibilitet genom utbytbarhet innebär att företag gör sig oberoende av individen. Här är det 
arbetstagare och inte arbeten som ska vara flexibla och regelverket kring 
anställningsförhållandena luckras upp. Det får som konsekvens att anställda blir mer 
utbytbara, och kommer att under sitt yrkesverksamma liv byta arbeten fler gånger än tidigare. 
Detta innebär i sin tur att man som individ måste vara anställningsbar för att få behålla en 
anställning men även att man måste kunna skaffa sig ett nytt arbete om man är arbetslös 
(Allvin et al, 2006).  

2.1.2 Livslångt lärande 
Även det livslånga lärandet har fått en central roll i dagens kunskapssamhälle, där det förutsätts 
att man ska lära genom hela livet. Det livslånga lärandet innefattar även det livsvida lärandet, 
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vilket innebär att det inte endast är det formella skolsystemet som ligger till grund för det 
livslånga lärandet. Det informella lärandet  och det icke-formella lärandet (dessa olika former 
kommer vi att behandla nedan) bidrar även det till det livslånga lärandet (Ellström et al, 
1996).  
 
Kunskaper såsom att kunna läsa, skriva och räkna är nödvändiga, men det livslånga lärandet 
är kanske ännu mer beroende av individens lust, motivation, attityd gentemot utbildning och 
lärande samt inte minst av individens förmåga att söka upp och tillgodogöra sig 
lärmöjligheter (Skolverket, 2000). Viktigt att understryka är dock att det livslånga lärandet 
idag är en realitet för en grupp människor som redan deltar i kompetensutveckling, arbetar 
på kreativa och lärande arbetsplatser och engagerar sig i föreningslivet. Detta innefattar dock 
inte alla. Det är främst högskoleutbildade personer som fortsätter att kontinuerligt utbilda 
sig, har tillgång till och är mottagliga för olika lärsituationer på sina arbetsplatser och i andra 
sammanhang (Ellström, 2005). 
 
Den väsentligaste effekten av det livslånga lärandet är en ökad motivation och ett stärkt 
självförtroende och dessa byggstenar är viktigast. Denna effekt har forskare sett tydligast hos 
lågutbildade, som deltar i det livslånga lärandet, varför det är nödvändigt att bryta det ovan 
beskrivna mönstret (då högutbildade deltar i större utsträckning i det livslånga och livsvida 
lärandet). Arbetsgivarens kunskaper och attityder är även det en nyckelfråga för att det 
livslånga lärandet ska bli en realitet för alla (Skolverket, 2000). 
 
I det livslånga lärandet finns flera olika lärande såsom formellt-, informellt samt icke-formellt 
lärande. Lärande är processer och dessa olika har alla en stor betydelse för individens 
utveckling. Formellt lärande - Är de processer som sker i en organiserad utbildning inom det 
formella utbildningssystemet, såsom till exempel gymnasieskolan och högskola. Informellt 
lärande - Är de processer som sker medvetet eller omedvetet på arbetsplatsen eller i det 
privata livet. Icke-formellt lärande - Är det lärande som sker i en organiserad utbildning som 
äger rum vid sidan av det formella utbildningssystemet, exempelvis arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, kompetensutveckling i form av olika kurser och genom folkbildning (Linde, 2000). 
Den största delen av det informella lärandet sker spontant och för individen omedvetet som 
en sidoeffekt av andra aktiviteter. Individen kan naturligtvis i efterhand reflektera och bli 
medveten om denna typ av implicit, eller “tyst” lärande (Ellström et al, 1996).  
 
Med informellt lärande i det dagliga arbetet avses inte enbart eller främst ett tillägnande av 
specifika yrkeskunskaper, utan i minst lika hög grad personlighetsutveckling, och tillägnande 
av vad man kallar “mjuka” kvalifikationer. Detta kan vara i form av bland annat kreativitet, 
förmåga att lära nytt, helhetssyn, självförtroende, kommunikations- och samarbetsförmåga 
(Ellström et al, 1996).  

2.1.3 Kompetens  
Nära kopplat till lärande hör begreppet kompetens, som handlar om den potentiella 
handlingsförmåga som en individ har i relation till en viss uppgift, situation eller kontext 
(Ellström, 2005). Begreppet kompetens används i dagligt bruk synonymt med kunskap, vilket 
inte är helt korrekt. Skillnaden mellan kunskap och kompetens är att kunskap handlar om att 
veta till skillnad från kompetens som handlar om att veta hur. Förutom kunskap innefattar 
kompetensbegreppet även förmågor som individen ska besitta för att kunna inhämta, 
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använda och utveckla kunskap. Summan av dessa förmågor hos individen leder till ett 
framgångsrikt utförande av uppgifter (Stein, 1996).  
 
Kompetensbegreppet består av ett antal olika komponenter vilka är kunskap, färdighet, 
uppfattning, kapacitet och nätverk. Kunskap är viktigt då det innebär att veta saker inom ett visst 
område. Färdigheter är nödvändiga för att kunna uppfylla arbetsuppgiftens krav och behov, 
exempelvis att kunna sälja en produkt eller att kunna orientera sig i ekonomiska styrsystem. 
Den tredje komponenten är uppfattning vilken är viktig i det avseendet att man uppfattar 
vad det är för arbete man ska utföra så att man kan använda sig av sina kunskaper och 
färdigheter. Kapacitet är att inneha en fysisk och psykisk förmåga att genomföra 
arbetsuppgifter. Den sista komponenten är nätverk, eller rättare sagt nätverksbyggande, 
vilket idag är en mycket viktig komponent för att kunna utnyttja och exponera sin 
kompetens på en allt hårdare och individualiserad arbetsmarknad (Andersson, 2000). 
 
Kompetensbegreppet kan även betraktas ur olika infallsvinklar; individens kompetens, 
organisationens kompetens och social kompetens. Den individuella kompetensen handlar om 
individens förmåga och vilja att lösa olika slags uppgifter i olika situationer. Den individuella 
kompetensen innefattar således erfarenhet, kunskap, färdighet, vilja och tillämpning. 
Organisationens kompetens är summan av de enskilda organisationsmedlemmarnas 
kompetenser. Social kompetens är ett begrepp som fått stor uppmärksamhet på senare tid 
och definieras som individens förmåga att samarbeta, lyssna, kommunicera med olika parter 
samt att kunna förstå organisationers olika kulturer (Andersson, 2000).  
 
Kompetensutveckling är idag viktigare än någonsin tidigare, då den ekonomiska och 
teknologiska utvecklingen i samhället går allt fortare till följd av det informations- och 
kunskapssamhället vi idag befinner oss i. (Ellström, 2005) Syftet med kompetensutveckling 
är att höja förståelsen och att öka förmågan i relation till en viss arbetsuppgift. (Andersson, 
2000) Kompetensutvecklingen i arbetslivet sker under informella eller formella former. Den 
informella kompetensutvecklingen sker dagligen och är planerad eller oplanerad, exempelvis 
genom samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor i fikarummet. Den formella 
kompetensutvecklingen sker oftast i form av kurser/fortbildningar på annan ort eller på plats 
på företaget men huvudsyftet är då att man vill lära sina medarbetare en helt ny, alternativ 
fördjupad kunskap (Andersson, 2000). 

Social kompetens 
Social kompetens anser vi vara en viktig del eftersom det i dagens allt mer flexiblare samhälle 
ställs stora krav på individen att kunna anpassa sig till nya situationer och människor. Som 
ovan nämnt handlar kompetensbegreppet om att ha en förmåga  i förhållande till en viss 
uppgift, således handlar social kompetens om att ha en förmåga att samspela med andra 
människor.  
 
Social kompetens innebär följaktligen att kunna skapa länkar till andra människor som man 
kanske inte delar värderingar med, eller kanske helt enkelt avskyr. En socialt kompetent 
människa kan möta andra människor med öppna ögon och agera tillsammans med dem och 
hävda sin egen ståndpunkt i olika frågor, men ändå behålla och utvidga den etablerade 
länken. På samma sätt som man måste kunna ha en relation till människor som man inte 
delar värderingar med, måste man både kunna ge och ta, information, känslor, intryck, 
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kunskaper och förståelse, i denna relation (Persson, 2003). Andra exempel på sociala 
förmågor är att kunna etablera sociala relationer, skapa relevanta kontakter, bygga nätverk, 
vara medveten om kundrelationer, hantera de mänskliga resurserna på arbetsplatsen 
(Andersson, 2000). Som ovan nämnt handlar social kompetens om att kunna samspela med 
människor man inte alltid sympatiserar med, men det handlar även om att kunna anpassa sig 
efter det samhälle som man som individ lever i. Social kompetens handlar således även om 
att kunna skapa och bibehålla relationer till mer än en människa eller grupp. Det gäller att 
kunna fungera i ett större perspektiv och att då kunna fungera som en social aktör i 
samhället. Detta innebär att man som individ måste kunna anpassa och förändra sig vartefter 
samhället utvecklas (Lindgren & Burman, 2003).  
 
Människan har ett behov av vänskap, kärlek och en trygg social miljö. Dessa behov kan 
tillfredställas i en grupp eftersom det är i en grupp som man skapar en uppfattning om sig 
själv. Gruppen bidrar även till att utveckla den sociala kompetensen som exempelvis, 
samarbetsförmåga, konflikthantering, lyhördhet samt förmåga att känna tillit (Lindgren & 
Burman, 2003). 
 
En individ som är socialt kompetent kan genom en positiv attityd och utstrålning väga upp 
att en individ saknar formella kunskaper (Persson, 2003)   

2.1.4 Självförtroende  
Ett bra självförtroende är grundläggande för hur vi människor agerar och att ha ett bra 
självförtroende innebär att man som individ tar ansvar för sina känslor, tankar, övertygelser 
och val. En person med bra självförtroende är medveten om sina svaga såväl som starka 
sidor och vet i vilka situationer man ska hävda sig och i vilka situationer det inte leder någon 
vart. Att ha gott självförtroende innebär även att man: vågar ta risker, vågar göra misstag då 
man har en positiv syn på dem och ser dem som lärtillfällen samt vågar stå på sig. 
(Lindenfield, 1993) 
 
Att ha ett gott självförtroende den ena dagen eller i den ena situationen garanterar dock inte 
att man har gott självförtroende nästa dag eller i en annan situation. Självförtroende är 
därmed något man har i förhållande till något. Om man vill stärka sitt självförtroende bör  
man: Bestämma sig för vad man vill, Vara villig att ta risker Vara lugn och avslappnad, Våga 
uttrycka känslor öppet, Lära sig att ge och ta emot uppskattning, Lära sig att ge och ta emot 
rättvis kritik (Lindenfield, 1993) 
 
Man kan stärka självförtroende på olika sätt men det mest grundläggande för att stärka en 
individs självförtroende är att de får en grundtrygghet som gör att de känner att de vågar 
experimentera, ta risker och får göra misstag. Man bör även ge konstruktiv kritik, för att på 
så sätt hjälpa individen att se sig själv, sina handlingar och sina krav på ett sanningsenligt sätt. 
Helt enkelt få större självinsikt. Ett sätt att öka självförtroende är genom gruppträning och 
detta kan vara mycket jobbigt för dem som deltar. De positiva effekterna, såsom stöd och 
omtanke från de andra i gruppen, är dock oftast mer betydelsefulla och deltagarna känner att 
de fått ut väldigt mycket av gruppträningen (Lindenfield, 1993). 
 
En viktig sak för att stärka självförtroendet handlar om att ge oss själva tillfällen till nya 
erfarenheter och upplevelser. Det handlar om att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket är 
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det ”område” vi skapat där vi känner oss säkra och där våra handlingar inte utsätter oss för 
något främmande eller obehagligt. Det som finns inom dessa gränser är oftast saker som vi 
gjort många gånger tidigare och för att utvecklas måste vi våga gå över dessa gränser och 
utmana oss själva. Det som håller oss tillbaka från att överskrida dessa gränser beror ofta på 
bristande självförtroende eller tvivel på vår egen förmåga. Det är viktigt att då påminna sig 
själv om att det som nu finns inom vår trygghetszon tidigare fanns utanför den och att det är 
genom att våg att prova på nya saker som denna zon kan expandera. Detta leder till att man 
får bättre självförtroende och vågar pröva på ytterligare saker (Sjödin & Petersson, 2001). 
 
I dagens hårda och tävlingsinriktade samhälle kommer alla att stöta på situationer och 
sammanhang där självförtroendet riskerar att skadas. Att inte tycka om sig själv gör en sårbar 
för alla sorters påfrestningar och motgångar och det leder till att människan har svårt för att 
ta emot hjälp och uppmuntran från personerna i sin närmaste omgivning. Framgångsrika 
yrkesmänniskor som deltar i självförtroendestärkande kurser har ofta inga svårigheter med 
att göra realistiska bedömningar av sitt värde i arbetslivet, men de kan däremot ofta inte sätta 
värde på vad de uppnått i det privata livet eller på det personliga området. I andra grupper 
kan problemen vara de helt omvända (Lindenfield, 1993).  
 
2.2 Kommunikation 
Kommunikation består av ett utbyte av verbala samt icke verbala budskap. (Nilsson & 
Waldemarson, 1994). Ett hinder för kommunikation är att budskapet kan förkastas om 
mottagaren inte har behov av det, inte litar på avsändaren, inte har samma sociala och 
kulturella referenser, får budskapet i fel sammanhang eller att det helt enkelt är fel utformat. 
En annan svårighet kan vara att budskapet är för svårt begreppsmässigt och att det därför 
inte når fram (Larsson, 2001). 
 
En god kommunikation är en förutsättning för att skapa goda samtal. Goda samtal skapas 
dessutom av att båda parter kan samtala och lyssna och dessa samtal präglas ofta av en 
positiv och uppmuntrande stämning. Det är genom goda samtal som individer får möjlighet 
att utvecklas och stärka sitt självförtroende, vilket är mycket viktigt för individens 
självförtroende. När individen finner sin inre trygghet behöver inte förändringar ses som ett 
hot utan snarare som utvecklingsmöjligheter. Då individer ständigt samspelar med andra 
människor och sin omgivning sker således denna utveckling oavbrutet (Lindgren & Burman, 
2003). 
 
Kommunikation är viktigt inom en organisation. Det är kommunikationen som ligger till 
grund för produktiviteten och utvecklingen i en organisation, då det utan kommunikation är 
svårt att veta vad som försiggår inom andra delar av organisationen. Kommunikation kan 
delas in i fyra olika funktioner: Expressiv funktion sker när sändarens syfte är att meddela att 
han finns till. Till exempel ett företags marknadsföring. Social funktion Sker för att skapa en 
företagsanda och få medlemmar att känna sig tillhörande organisationen. Informationsfunktion 
används till att informera om organisationens mål och medel. Kontrollfunktion används för att 
reglera informationsflödet och på så vis behålla en viss makt över andra i organisationen 
(Strid, 1999). 
Man kan skilja på intern och extern kommunikation. Den interna kommunikationen är vad 
som sker inom organisationen, och den externa handlar om hur organisationen 
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kommunicerar med sin omvärld. En god intern kommunikationen är en förutsättning för att 
den externa kommunikationen ska fungera gynnsamt (Strid, 1999).   
 
2.2.1 Nätverk 
Vi har tidigare nämnt nätverksbyggande som en del i kompetensbegreppet och nedan 
kommer vi att förklara nätverk utförligare. Nätverk är uppbyggda av noder som är 
sammankopplade med länkar. I sociala nätverk utgörs noderna av personer och länkarna 
dem emellan är deras sociala relationer av olika slag. Nätverkets form handlar om 
förhållanden mellan noderna och om hur de olika noderna länkas ihop. Alla noder behöver 
inte alltid vara i direkt kontakt med varandra utan kan förbindas via en tredje aktör. Den nod 
som har flest länkar inom nätverket besitter störst makt, eftersom denne har tillgång till mest 
information. Varje länk innebär en möjlighet och en icke befintlig länk innebär istället en 
begränsning. En förutsättning för att nätverk upprätthålls är att det finns ett 
beroendeförhållande mellan länkarna, vilket innebär att noderna har ett utbyte av varandra. 
Några av de olika relationer som kan förekomma i ett nätverk är: Kommunikationsrelationer är 
länkarna mellan aktörer och utgör kanaler för givande och mottagande av information, 
Instrumentella relationer är där aktörer kontaktar varandra i ett bestämt syfte, till exempel för att 
få information om lediga jobb eller för att sälja eller köpa en viss vara, Känslorelationer. gäller 
nätverk där aktörerna sinsemellan ger uttryck för till exempel kärlek, beundran eller 
fientlighet (Borell & Johansson, 1996). 
 
Nätverk finns för att organisera individer mot ett speciellt mål, för att stödja varandra eller 
för att få information. Som en individ ingår man i flera nätverk, dels sådana som man är 
medveten om att man är en del i och dels sådana som man inte är medveten om. Nätverk 
med nära och starka band mellan människor, såsom familj och vänner, tenderar att inte 
förmedla ny information. Anledningen till detta fenomen beror på att man anser sig ha 
samma information och därför inte anser det nödvändigt att förmedla ny information. Det är 
istället genom de svaga banden med ytliga bekanta som en individ främst fångar upp ny 
information (Borell & Johansson, 1996). 
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3 Metod 
Nedan kommer vi att beskriva vårt val av vetenskaplig metod och de metodologiska redskap 
vi har använt oss av i vår utvärdering av projektet Access till Värmland. Vi kommer att börja 
med att definiera begreppet utvärdering och sedan beskriva hur vi har gått till väga.  

3.1 Utvärdering 
Det finns ingen vedertagen eller allmänt gällande definition av begreppet utvärdering, men 
för det mesta tolkas det som ”att bedöma och värdera resultatet av något”. Resultatet 
bedöms och värderas utifrån olika perspektiv och med hjälp av olika metoder i syfte att 
bedöma huruvida resultatet är bra eller dåligt, önskvärt eller icke önskvärt, effektivt eller 
ineffektivt. En utvärdering sker oftast i efterhand och ansatsen till utvärderingen bör vara att 
kunna använda den till att förstå hur man kan förändra eller förbättra det man utvärderar 
(Stevrin, 1994). 
 
Vår utvärdering handlar om att i efterhand värdera resultatet av projektet Access till 
Värmland. Och genomföra en process- och måluppfyllelseanalys. En processanalys innebär att 
man studerar vägen till målen, för att på så sätt se eventuella hinder och möjligheter för 
projektet (Vedung, 1998). Vi har i efterhand studerat hur projektdeltagarna upplevde tiden 
inom projektet och hur de ser på projektet. Måluppfyllelseanalys innebär att man ser till de 
mål som är uppsatta och planerade för projektet och genomför en analys för att se huruvida 
dessa har uppfyllts (Vedung, 1998). Vi valde primärt att studera målet ”Att öka 
anställningsbarheten hos projektets deltagare”, men vi valde även att titta på huruvida målet 
”Att öka acceptansen och på sikt erkännandet av icke-formellt lärande i Värmland” har 
uppfyllts. Vad gäller företagen ville vi få fram vad de ansåg om projektet och om de hade 
ökat acceptansen för det icke-formella lärandet. Vi kommer även att studera om projektet 
har genererat några sidoeffekter, det vill säga effekter utöver uppsatta mål.(Vedung, 1998) 

3.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod innebär att man är intresserad av tolkningar och förståelse snarare än 
förklaringar och orsakssamband. Kvale menar att: ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker 
förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, 
frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale, 1997:9).  Vårt uppdrag 
var att se hur projektet upplevdes av deltagare och företag. Detta gjorde att metodvalet föll på 
en kvalitativ metod, baserad på intervjuer med deltagare samt företag som deltog i projektet. 
Genom intervjuerna kunde vi ställa följdfrågor och gå längre in på djupet om vilka 
upplevelser och tankar som respondenterna hade kring projektet.  

3.3 Urval av respondenter 
I vår utvärdering gjorde vi ett strategiskt urval (Trost, 2005), vilket innebar att vi valde ut ett 
antal personer från en lista, som vi fått från Arbetslinjen Klippan, över deltagare som nu 
avslutat projektet. Detta var nämligen ett krav som vi hade att endast kontakta deltagare som 
redan avslutat projektet, för att på så sätt få ett perspektiv som mer speglar helheten av 
projektet och för att vi därigenom lättare skulle kunna se huruvida projektet har uppnått sina 
mål. Utifrån denna lista kunde vi dessutom göra ett urval för att få en större bredd på 
respondenterna vad det gällde ålder och till vilken arbetsförmedling de tillhörde. 
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Vad det gäller de företag som vi intervjuade, så gick det till på samma sätt. Vi fick en lista 
över företag som hade deltagit i projektet och vi kontaktade några av dessa och frågade om 
de ville ställa upp på en intervju. Vi valde att kontakta de företag som är verksamma i 
Karlstad. Av de företag vi intervjuat är ett verksamt inom hotellbranschen och tre inom 
handels. Vi genomförde även en gruppintervju med deltagare som i nuläget deltar i projektet. 
I detta urval var inte vi inblandade, utan handledarna för projektet tillfrågade deltagare som 
nu befinner sig i projektet om de kunde tänka sig att ställa upp på en gruppintervju.   

3.4 Intervju och intervjuguide 
Våra intervjuer var av halvstrukturerad karaktär, vilket innebär att intervjun har ett visst antal 
förutbestämda frågor som under intervjuns gång kan vidareutvecklas med följdfrågor. 
Frågorna behöver inte ställas i samma ordning och likadant utan kan anpassas efter hur 
intervjun utvecklas (Rosengren & Arvidson, 2002). I och med att vår utvärdering dels bestod 
av deltagarnas och företagens perspektiv hade vi olika intervjuguider, en för deltagarna och 
en för företagen (Se bilaga intervjuguide). Våra intervjuer hade mer formen av ett samtal och 
detta ledde till att i vilken ordning vi behandlade de olika områdena och vilka frågor vi ställde 
styrdes av hur samtalet artade sig. Vi utvecklade intervjuguiden med nya och omformulerade 
frågor under utvärderingens gång. I och med att vår gruppintervju bestod av deltagare som 
befann sig under pågående projekt utarbetade vi ytterligare en intervjuguide till denna 
intervju (se bilaga gruppintervju). Den var också av halvstrukturerad karaktär och byggdes 
upp utav teman med några tillhörande frågor. Då vi önskade att gruppintervjun skulle ha 
formen av en diskussion mellan deltagarna, försökte vi att skapa öppna frågor som skulle 
leda till en bra diskussion. 

3.5 Intervjuernas genomförande 
Vi hade från början tänkt göra fyra intervjuer med de företag, där projektdeltagarna har 
bedrivit sin praktik, och sex intervjuer med deltagare från projektet. Intervjuerna med 
företagen gick som planerat, då dessa fanns tillgängliga på arbetstid och gärna ställde upp på 
en intervju. Att få deltagare att ställa upp blev dock svårare än vi förväntat, vilket ledde till att 
vi endast genomförde fyra intervjuer istället för sex som planerat. För att komplettera denna 
förlust av intervjuobjekt, valde vi att genomföra en gruppintervju med en så kallad 
fokusgrupp. I vårt fall bestod denna grupp av sex personer. Denna form av intervju kan ofta leda till 
känsloladdade och heta diskussioner kring ämnet (Kvale, 1997), vilket vi ansåg skulle bli ett 
bra komplement till de bortfall av intervjuobjekt vi ställts inför.  
 
Vi började varje intervjun med att beskriva för respondenten att vi gjorde en utvärdering av 
projektet Access till Värmland, på uppdrag av Arbetslinjen Klippan, som skulle utmynna i en 
C- uppsats. Vi hade dessutom en ”Kom-ihåg-lapp”, där vi hade skrivit ner områden som vi 
skulle ta upp med respondenten och denna fungerade som en checklista för oss, så att vi 
skulle komma ihåg att säga det vi hade planerat att informera respondenten om. Vi började 
varje intervju med att säga att de endast behövde svara på de frågor de ville och kände sig 
bekväma med att svara på. Vi använde oss även av en minidisk för att spela in intervjuerna 
för att vi dels skulle kunna vara mer närvarande i samtalet och ställa följdfrågor, men även 
för att underlätta analysarbetet. Vi förklarade detta för respondenterna, innan vi satte igång 
intervjuerna, samt att det endast var vi tre som skulle komma att lyssna på det inspelade 
materialet. Alla respondenter garanterades dessutom anonymitet både i den senare uppsatsen 
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och gentemot Arbetslinjen Klippan. Vi avslutade alltid med att fråga om vi kunde få 
återkomma om det uppstod några oklarheter eller om det dök upp någon ytterligare fråga. 
 
Intervjuerna med företagen genomfördes på arbetsplatsen och intervjuerna med deltagarna 
genomfördes två stycken i deras hem, en på dennes praktikplats och en i Arbetslinjen 
Klippans lokaler. Gruppintervjun genomfördes även den i Arbetslinjen Klippans lokaler. De 
företag vi intervjuade hade endast tid för oss på arbetstid och det blev således naturligt att 
träffas på företaget. När vi tillfrågade deltagarna om de ville ställa upp på en intervju frågade 
vi var de ville att intervjun skulle äga rum. Detta då vi trodde att det var viktigt för deltagarna 
att befinna sig i en miljö, där de kände sig bekväma för att de skulle svara så utförligt som 
möjligt. Efter att vi hade genomfört intervjuerna transkriberade vi dem utifrån våra 
inspelningar, för att sedan lättare kunna bearbeta dem i analysen. 

3.6 Bearbetning av intervjutranskriberingarna  
Vi började vår analys med en öppen kodning, vilket är en process som innebär att man går 
igenom en intervjutext ord för ord eller rad för rad (Strauss & Corbin, 1998). När vi gjorde 
vår öppna kodning började vi med att endast läsa igenom hela intervjutexten och markera de 
stycken vi ansåg var mest intressanta utifrån vår frågeställning, vilken handlar om huruvida 
deltagarna i projektet har blivit anställningsbara eller ej, respektive om acceptansen hos 
företagen för det icke-formella lärandet har ökat eller ej. Då det inte finns någon entydig 
definition av begreppet anställningsbarhet, innebar det även att vi letade efter vad som kunde 
vara av intresse i förhållande till detta begrepp. De markerade styckena eller raderna gick vi 
sedan igenom grundligt. Vi strök då under ord vi ansåg var intressanta och sammanfattade 
dessa med ett eller flera ord i marginalen. Detta kallas för att skriva memon, 
minnesanteckningar (Strauss & Corbin, 1998). 
 
Efter en öppen kodning följer ofta en selektiv kodning. Denna innebär att man väljer ut en 
kärnkategori och sedan kopplar denna till andra kategorier och utvecklar detta med fler 
kategorier. Den kategori man väljer till kärnkategori är ofta den centrala frågeställningen och 
det är utifrån denna som man ordnar de andra kategorierna och deras egenskaper och 
dimensioner. Kärnkategorin blir på så vis den röda tråd som går genom hela undersökningen 
(Strauss & Corbin, 1998). Vi använde en selektiv kodning så till vida att vi valde 
anställningsbarhet till vår kärnkategori och försökte utifrån denna finna vilka områden som 
begreppet anställningsbarhet innehåller.  Utifrån dessa områden och begrepp började vi 
arbetet med att skapa en modell. Då vår utvärdering innefattar en måluppfyllelse- och 
processanalys bearbetade vi intervjutranskriberingarna utefter dessa analysmetoder. I 
processen tittade vi på hur deltagarna och företagarna såg på projektet och dess arbetssätt. 
Vad gäller måluppfyllelseanalysen utgick vi från den modell över begreppet 
anställningsbarhet som vi skapat. Slutligen försökte vi finna om projektet genererat några 
sidoeffekter. 

3.7 Validitet och reliabilitet   
För att en undersökning ska vara tillförlitlig måste forskaren se till undersökningens reliabilitet 
och validitet. Dessa begrepp är viktigt då det handlar om undersökningens kvalitet. Validiteten 
innebär i vilken grad man mäter det man avser att mäta, alltså undersökningens giltighet. 
Reliabiliteten innebär i sin tur i vilken utsträckning mätningen är fri från mätfel. 
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Undersökningen ska, om reliabiliteten är hög, kunna genomföras igen och ge samma resultat. 
Detta är detsamma som tillförlitligheten i undersökningen (Kylén, 2004).  
 
De kvantitativa validitetsbegreppen är anpassade till den kvantitativa forskningen, varför det 
ligger närmare till hands att i första hand utgå från de mer kvalitativa validitetsbegreppen när 
man sysslar med kvalitativ metod. Vissa använder inte ens validitetsbegreppet i kvalitativ 
metod för att inte sammanblanda det med de kvantitativa validitetsbegreppen. Det kanske 
inte spelar någon roll vad man kallar det för, men vi har ändå valt att använda termen för att 
visa att kvaliteten har samma tyngd som i kvantitativ forskning. Validiteten i vår utvärdering 
innebär att vi använder oss av en kvalitativ metod. Detta för att undersöka det vi verkligen 
avser att undersöka, det vill säga om deltagarna har ökat sin anställningsbarhet eller ej samt 
om företagen har ökat acceptansen för det icke-formella lärandet eller ej. Med validitet i 
kvalitativ metod brukar man mena sådana saker som kvalitet, trovärdighet och 
meningsfullhet. Genom att nå en hög validitet i en kvalitativ intervju, har vi medvetet försökt 
utnyttja möjligheten till att få uttömmande, varierande och nyanserade svar från intervjuerna 
med god kvalitet. (Kylén, 2004) 
 
Reliabiliteten i en kvalitativ studie är svår att avgöra, då det är svårt att mäta människors 
subjektiva upplevelser. Vi har i vår utvärdering försökt höja reliabiliteten bland annat genom 
att använda oss av bandspelare och transkribera intervjuerna, för att på så sätt försäkra oss 
om att vi uppfattat respondenterna korrekt. En bandspelare kan dock påverka reliabiliteten 
negativt då respondenterna kan bli besvärade av den (Kylén, 2004). Vi upplevde dock att 
detta inte var något problem i vår utvärdering.  
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4 Vår utvärdering av projektet Access till Värmland 
Nedanstående kapitel är indelat efter en processanalys samt en måluppfyllelseanalys. Vi 
kommer att börja med att beskriva hur processen har sett ut, för att få en klarare bild över 
vad som har skett och hur man gjorde i projektet Access till Värmland för att nå uppsatta 
mål. För att underlätta måluppfyllelseanalysen, valde vi att utifrån litteraturen och 
intervjuerna konstruera en modell över begreppet anställningsbarhet. (se modell 4.1) 
Slutligen kommer vi att redogöra för de sidoeffekter vi kunnat se. Då utvärdering handlar 
om att värdera det resultat man fått (Vedung, 1998) kommer därmed vår utvärdering att 
innefatta bedömningar och värderingar av de resultat vi fått genom våra intervjuer. Vi 
kommer att ställa dessa resultat gentemot den information om syfte och mål som vi har fått 
om projektet Access till Värmland. Vi kommer sedan att styrka våra bedömningar med hjälp 
av de teorier vi behandlat i teoriavsnittet.  
 
I och med att det inte finns någon allmänt vedertagen definition av begreppet 
anställningsbarhet, gjorde vi en litteraturstudie av begreppet för att se vilka områden 
litteraturen nämnde i samband med begreppet anställningsbarhet. Utifrån dessa områden, 
som framkom i litteraturstudien samt de områden som de företag och de deltagarna vi 
intervjuat nämnde i förhållande till begreppet, har vi valt att konstruera en modell i syfte att 
försöka definiera detta begrepp. Vi upplevde även att vi behövde tydliggöra begreppet för att 
på så sätt skapa ett verktyg för vår utvärdering och analys. Vi anser även att en definition blir 
mer överskådlig om man gör den visuell. (För en större version se bilaga 4.) 
 

 
 
Modellen ska läsas uppifrån och ner. Utgångspunkten för att vara anställningsbar utgår 
således från viljan att ha ett arbete och därefter att man har förmågan att marknadsföra sina 
kvalifikationer. Dessa kvalifikationer består från vänster sida sett av att:  

• vara flexibel 

Vara öppen för det 
livslånga lärandet  

●  Ha förmågan att  
lära och därmed 
utvecklas 

 

Anställningsbarhet  

Viljan till att ha ett arbete 

Att veta hur jag ska marknadsföra mig 

Vara flexibel 

● Vidga vyerna 
● Våga gå utanför  
 min trygghetszon 
● Vara rörlig på  
 arbetsplatsen 
 och på  
 arbetsmarknaden 

Ha rätt attityd 

● Positiv inställning 
● Intresse/engagemang 
● Personliga 
 egenskaper 

Ha ett gott 
självförtroende 

● Veta vad jag 
 vill 
● Är motiverad 
 

● Kunna läsa,  
 skriva och räkna 
● Social  

kompetens 
 

Grund/allmän 
kompetens 

Spetskompetens 

● Kunskaper i  
 förhållande till  
 ett visst arbete  
 eller  
 anställning 

Figur 4.1 Modell över begreppet anställningsbarhet. 
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• ha ”rätt” attityd 
• ha ett gott självförtroende 
• vara öppen för det livslånga lärandet 
• ha en grund/allmän kompetens samt 
• ha en spetskompetens 

 
Vi anser att om en individ besitter de första fem kvalifikationerna är denne anställningsbar 
och därmed anser vi att möjligheterna till att få ett arbete ökar. Dessa kvalifikationer kan en 
individ besitta i högre eller lägre grad, men så länge individen besitter alla de fem 
kvalifikationerna i någon grad så är denne, enligt oss, anställningsbar. Kravet på vilken 
spetskompetens en individ besitter styrs emellertid av det arbete denne söker och om arbetet 
kräver någon spetskompetens. Vi anser därmed att de fem första kvalifikationerna krävs för 
att man ska vara anställningsbar generellt sett och att den sista kvalifikationen styrs av det 
arbete man söker. Pilarna i modellen går åt alla håll för att förtydliga att allt hänger samman 
och styrs av varandra. Till exempel kan förmågan att vara flexibel grunda sig i att man har ett 
bra självförtroende.   

4.1 Processanalys 
Nedan kommer vi att redogöra för vår analys av hur processen har sett ut och hur den verkat 
för att nå de uppsatta målen för projektet. Projektet Access till Värmland är uppbyggt på så 
sätt att deltagarna deltar i projektet i totalt sex månader. Den första delen är Entré som 
sträcker sig över fyra veckor och här är deltagarna på Arbetslinjen Klippan fem dagar i 
veckan. Efter dessa fyra veckor befinner sig deltagarna fem månader på sin praktikplats fyra 
dagar i veckan och en dag i veckan är de tillbaka på Arbetslinjen Klippan. Vi vill här 
poängtera att projektets mål inte är att deltagarna efter att de avslutat projektet ska ha en 
anställning, utan att de ska ha ökat sin anställningsbarhet. Det vill säga att det främsta målet 
för Access till Värmland inte är att deltagarna ska få ett arbete, utan att de ska ta reda på vad 
de vill och därefter använda de redskap de har fått inom projektet för att skaffa sig ett arbete 
(Informationsblad från Arbetslinjen Klippan, 2006). 

4.1.1 Entrédelen 
Att delta i projektet Access till Värmland ansåg deltagarna hade flera positiva aspekter. De 
upplevde först och främst att projektet gav dem något att göra på dagarna och att denna 
aktivitet gav dem något av värde i sitt sökande efter en sysselsättning. Alla deltagarna befann 
sig i vitt skilda livssituationer innan de började projektet, vilket gjorde att de alla hade olika behov 
av hjälp. En av deltagare påpekar just det positiva med att befinna sig i olika livssituationer på 
följande sätt: ”Bra var att man var samlade från olika bakgrunder men alla var arbetslösa. Vi 
behövde olika stöd beroende på var vi var i livet.” Vissa deltagare behövde mer handfast 
hjälp och behövde bli mer vägledda med vad de skulle göra, medan andra klarade av att 
arbeta mer självständigt och ta egna initiativ. Deltagarna berömmer handledarna för att de 
såg att alla hade olika behov och för att de lyckades skapa ett öppet klimat, där det fanns en 
tilltro till varje individ och utrymme för alla att utvecklas. Handledarna får även beröm för att de 
hela tiden fanns till hands och stöttade deltagarna. En av deltagarna uttrycker sig på följande 
sätt: ”Det stöttade genom att de lyssnade och bekräftade att mina drömmar kunde 
genomföras/…/”. Att handledarna fanns där hela tiden och hjälpte deltagarna fick som följd 
att deltagarna kände sig mer motiverade att söka arbeten och fick ett stärkt självförtroende. Det 
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sociala stödet som deltagarna upplevde som väldigt viktigt, kom inte endast från 
handledarnas sida utan vi kan även se att deltagarna hjälpte och stöttade varandra. 
Lindenfield (1993) menar att ett sätt att stärka självförtroendet är genom gruppträning, då 
gruppen är betydelsefull för den omtanke och stöd den ger. Detta kan vi se att deltagarna 
gjorde genom att ha ständiga dialoger och på så sätt bidrog  till varandras utveckling. Det 
sociala samspelet och den goda kommunikationen som fanns deltagare och handledare 
emellan anser vi hjälpte till att stärka deltagarna, då det är i samspel med andra som vi kan 
finna och stärka vår egen identitet (Nilsson & Waldemarson, 1994).  
 
Deltagarna menar även att det är positivt att handledarna ser varje individ som unik och att 
de därför anpassar övningar och aktiviteter efter den enskildes behov. Vi kan se att projektet 
kännetecknas av att man här utgår från varje individ och dess unika situation. Detta stämmer väl 
överens med Arbetslinjens Klippans tro på varje individs vilja till meningsfullhet och hur 
man arbetar med metoden OCN. Att projektet utgår från varje individ kan vi se i form av att 
handledarna bedrev personliga samtal med alla deltagare och detta upplevde deltagarna som 
väldigt positivt, då de kände sig sedda och bekräftade. Genom dessa samtal fick deltagarna 
uttrycka vad de hade för drömmar och idéer och deltagarna upplevde att de alltid fick stöd 
och förståelse från handledarnas sida. Handledarna gav även deltagarna idéer och detta 
upplevdes som positivt, då deltagarna ville ha eller behövde nya infallsvinklar. Lindgren & 
Burman (2003) menar att goda samtal skapas av att båda parter kan samtala och lyssna och 
att dessa samtal präglas av en positiv och uppmuntrande stämning. Vi kan se att de samtal 
som förekom i Entrédelen mellan deltagarna och handledarna var just goda samtal. 
Deltagarna upplevde dessa samtal som positiva och att de präglades av ett öppet klimat, 
vilket innebar att deltagarna kände att även om de fick tips och idéer så behövde de inte 
genomföra dessa om de själva inte ville det. Deltagarna kände på så sätt att de var de som var 
ansvariga för sina livssituationer och att de var tvungna att själva bestämma vad de ville göra. 
Vi kan se att flera av deltagarna inte var vana vid att behöva bestämma själva, vilket innebar 
att detta satte igång tankeprocesser hos dem som fick dem att verkligen fundera över vad de 
ville med sin framtid. Dessa tankeprocesser kan vi se ledde till att deltagarna blev mer 
motiverade att ta egna initiativ och fatta beslut, kort sagt mer motiverade att bestämma över sitt liv.  
  
I Entrédelen arbetade deltagarna med att skriva ett CV och ett personligt brev. Alla deltagare 
hade ett CV redan när de kom till projektet, på grund av att de var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Dessa var inte alltid bra då de inte stämde överens med vad deltagarna 
upplevde att de egentligen kunde och vilka färdigheter de hade. Handledarna hjälpte 
deltagarna att skriva ett bra CV och ett bra personligt brev på så sätt att de lyfte fram de 
kompetenser deltagarna besatt. Detta var i flera fall kompetenser de kanske inte visste att de 
besatt eller som de kanske inte visste kunde stå med i ett CV eller ett personligt brev. Flera 
av deltagarna som vi talade med menade att de lärde känna sig själva genom att skriva ett bättre CV 
och de menade även att de fick stärkt självförtroende av att få ner på papper vad de kunde. En 
av deltagarna belyser detta: ”/…/ det ser faktiskt ut som att jag har gjort en del och har en 
del erfarenheter/…/”.  Vi kan se att deltagarna genom att förbättra sitt CV lyfte upp de 
kunskaper de redan hade, men inte var fullt medvetna om eller inte visste hur de skulle lyfta 
fram. Den metod som projektet använder sig av, nämligen OCN, handlar just om att ge 
individen ett instrument att förmedla och kommunicera sin kompetens med och detta anser 
vi att projektet har lyckats med, då deltagarna nu upplever att de kan förmedla sina kompetenser 
och vem de är.  
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I och med att deltagarna lärde sig att skriva ett bra CV och ett bra personligt brev anser vi att 
det har skett ett informellt lärande, då detta lärande är något som kan ske omedvetet och ofta i 
form av erfarenhetsbaserat lärande. Den största delen av det informella lärandet sker dock 
spontant och för individen omedvetet som en sidoeffekt av andra aktiviteter och det är först 
när man i efterhand reflekterar över det som man blir medveten om detta “tysta” lärande 
(Ellström et al, 1996). Vi tror att de flesta deltagare har blivit medvetna om deras ”tysta” kunskaper 
genom att få dem nedskrivna i form av ett CV och ett personligt brev, som beskriver vad 
deltagaren faktiskt har gjort och kan, snarare än vilken skola de gick på och när. Vi tror att 
deltagarna känner att de kan identifiera sig bättre med deras nya CV och personliga brev, 
vilket även detta bidrar till att deltagarna bättre kan förmedla sina kompetenser.  
 
Deltagarna påpekade dock att det inte räcker med att ha ett bra CV och ett bra personligt 
brev om man inte vet vilket arbete man vill söka. För att deltagarna skulle komma fram till vad 
de vill arbeta med gjorde de i projektet olika övningar och hade olika samtal. De deltagare som 
vi talat med nämnde att de bland annat fick göra ett test som visade på hur man var som 
person. De menade att detta var väldigt bra för att några av dem fick bekräftat att de faktiskt 
passade att arbeta inom ett visst yrke. Andra menade att testet fick dem att lära känna sig 
själva bättre, vilket kunde få dem att få upp ögonen för yrken de kanske aldrig tänkt på. En 
annan övning deltagarna gjorde i projektet var att de fick leta arbeten åt varandra. Denna 
övning var väldigt uppskattad av deltagarna och de menade att den fick dem att vidga sina vyer. 
Vi kan även se att detta bidrog till att deltagarna gick utanför sin trygghetszon. (Sjödin & 
Petersson, 2001) Deltagarna fick även nya aspekter angående vilka yrken de vill arbeta inom. 
Genom att de fick leta arbeten åt varandra kan vi se att deltagarna fick förståelse för hur 
andra människor uppfattar dem, vilket vi anser bidrog till deras personliga utveckling på så 
sätt att de fick större kunskap om sig själva. Deltagarna blev stolta över att andra såg deras 
kompetenser och kvalitéer och trodde på dem. Vidare nämnde deltagarna att de fick stort 
utbyte av att samtala med de andra deltagarna om vad de hade arbetat med tidigare. På så 
sätt fick de fick tips och idéer om arbeten och yrken som de själva inte hade haft en tanke på 
att söka eller som de till och med inte visste att de fanns.  

4.1.2 Praktiktiden 
I projektet blev deltagarna uppmuntrade att ta egna initiativ genom att de alla var tvungna att 
söka upp sina praktikplatser själva. Detta var dock inte alltid så enkelt, då vissa av deltagarna inte 
kände sig bekväma i denna situation. En av deltagarna menade istället att handledarna för 
projektet borde ha tillhandahållit kontakter med företag. De andra deltagarna menar dock att 
detta var en mycket positiv del i projektet, då de kände att de växte och fick stärkt 
självförtroende av att få ta tag i saker själva. Vi upplevde även att deltagarna var mycket 
stolta över att ha tagit denna kontakt och vi kan även se att företagen har uppfattat det 
mycket positivt att de var just deltagarna själva som sökte kontakt med dem. Företagen såg 
detta som ett bevis på att personen i fråga var intresserad och kunde ta egna initiativ. Vi 
anser att steget med att ta kontakt med företag var ett viktigt steg för deltagarna i deras 
process mot att öka sin anställningsbarhet, då Garsten & Jacobsson (2004) menar att 
anställningsbarhet bland annat handlar om att visa på och inneha initiativförmåga.  
 
För att möjliggöra för deltagarna att söka praktikplatser fanns det datorer på Arbetslinjen 
Klippan, som deltagarna kunde använda för att skicka och ta emot e-post. De flesta deltagare 
ansåg att tillgången på datorer var bra och var måna om att belysa detta, då många inte hade 
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tillgång till dator eller Internet på annat sätt. Vissa deltagare ansåg dock att antalet datorer 
ibland inte var tillräckligt, framför allt på fredagarna när även de deltagare som var på praktik 
var där. En av deltagarna uttrycker sig på följande sätt angående detta: ”De hade inte så 
mycket och det blev mycket eget arbete och så var det 4 datorer på 15 personer. Det var ju 
en grupp före oss och vi skulle ju vara där allihop på fredagarna.”. Ett fåtal deltagare ansåg 
att denna brist på datorer var hämmande i deras sökande efter praktikplats och därmed deras 
personliga framsteg, då de kände att de inte visste vad de skulle göra när datorerna var 
upptagna. Den allmänna åsikten var ändå att tillgången till datorer var bra. 
 
Efter de fyra veckorna i Entrédelen var deltagarna ute på praktik fyra dagar i veckan i fem 
månader. Den sista dagen i veckan var deltagarna tillbaka på Arbetslinjen Klippan. Den långa 
praktiktiden ansåg företagen som en mycket positiv del i projektet, då de dels kunde få ett 
intryck av hur det var att ha en extra personal och dels om deltagaren, som var hos dem, 
passade bra in i gemenskapen på företaget. En av företagarna belyser detta i följande citat: 
”/…/ jag tycker det här projektet är rätt så bra och man får en insyn på vad det är för en 
person. Det kan ju dröja en stund faktiskt.” Även deltagarna såg positiv på den långa 
praktiktiden, då de upplevde att den gav dem en ärlig chans att visa vilka de var och vad de kunde. 
Följande citat beskriver varför: ”Så det är ju lättare att visa upp sig… om man får vara länge 
på ett ställe. Så att jag tyckte att det var positivt alltihop där.”. Flera deltagare berättade att de 
hade varit arbetsplatser som var verksamma inom branscher de aldrig arbetat inom och 
menade att det hade varit mycket lärorikt och utvecklande. Vi kommer att skriva mer om 
deltagarnas upplevelser under praktiktiden i vår måluppfyllelseanalys i nästa avsnitt.  

4.1.3 OCN 
Projektet Access till Värmland använder sig av metoden OCN. Från början fick vi 
uppfattningen att både deltagare och företag var väl insatta i vad OCN innebär och vi gick 
därför in för att grundligt utvärdera denna metod. Vi kunde i ett tidigt skede i vår utvärdering 
se att så inte var fallet. Varken de deltagare eller de företag vi talade med hade en klar 
uppfattning om vad OCN innebär. Vissa av företagen hade aldrig hört talas om denna metod eller 
var föga insatta. Detta belyser följande citat tydligt: ”Det här med OCN, vad det står för 
egentligen? Det har jag ingen aning om.”.  Det vi har upptäckt i vår utvärdering och i våra 
intervjuer med företagen är att de hade velat veta mer om OCN och vad metoden går ut på. 
Det som vi fann anmärkningsvärt var att företagen dessutom ville ha mer information i det 
stora hela, då de ansåg att informationen om projektet varit ringa. De ville ha mer 
information för att kunna vara mer delaktig i deltagarens utveckling, men framför allt för att 
förstå vad projektet de deltog i hade för syfte och mål. Här anser vi att projektet har brustit i 
kommunikationen i form av dess Informationsfunktion, vilken används för att informera om 
organisationens mål och medel. (Strid, 1999) Få av deltagarna var insatta i vad OCN står för, men 
vissa påpekade att de hade fått information om OCN men att de kanske inte riktigt förstod 
metoden och inte var mottagliga för den informationen. Vi kan således se att informationen 
om OCN i princip helt saknades för företagen och att den för deltagarna fanns, men inte 
nådde fram. Larsson (2001) menar att hinder för kommunikationen är att budskapet kan 
förkastas om mottagaren inte har behov av det, får budskapet i fel sammanhang eller att det 
helt enkelt är fel utformat. Då vi har bristande kunskap om hur informationen har lagts fram 
från projektets sida kan vi därmed inte uttala oss om vad hindret i kommunikationen i detta 
fall utgörs av. Den information som nått deltagarna om metoden OCN och som gjorde att 
de ändå var positiva till metoden var att de kunde få OCN-poäng för de uppgifter de hade 
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genomfört under Entrédelen. Vi kan se att deltagarna dock inte förstod var de skulle visa 
upp dessa poäng och de såg därmed inte användningen för dessa i nuläget. Detta visar 
följande citat: ”Jag tycker att det är en jättebra metod, så att… i framtiden så hoppas jag att 
det kommer att slå här i Sverige också… för att… det verkar vara jättebra men för mig, så 
har det nog ingen som helst betydelse… idag eller framöver…”.  
 
Den information som vi har fått från Arbetslinjen Klippan är att OCN är en metod som 
handlar om att ge individen ett instrument att förmedla och kommunicera sin kompetens 
med i syfte att förkorta vägen till arbete och/eller högre utbildning (www.ocn.se). Vi anser 
att deltagarna i projektet har fått detta instrument i och med att de har lärt sig att skriva CV 
och personligt brev och på så sätt nu kan lyfta fram och förmedla sina kompetenser. De har även lärt 
sig hur arbetsmarknaden fungerar och vad en arbetsgivare förväntar sig av dem. Det vi har sett är 
dock att deltagarna inte förstår att det är metoden OCN som bidragit med detta instrument, 
vilket vi anser är beklagligt då vi tror att ökad kunskap om vad OCN är skulle leda till att öka 
intresset och erkännandet av denna metod. Detta i sin tur tror vi leder till att öka 
acceptansen för det icke-formella lärandet, dels hos deltagarna men även hos företagen.  

4.1.4 Sammanfattning av processanalysen 
Sammanfattningsvis kan vi se att deltagarna ansåg att processen präglades av ett öppet klimat 
där det fanns utrymme för alla att utvecklas, genom den stöttning de dels fick från varandra 
men även från handledarna. Deltagarna såg det som väldigt positivt att handledarna såg varje 
individ som unik och utgick från dennes unika situation och behov, vilket bidrog till att 
deltagarna blev mer motiverade att söka arbeten och ta egna initiativ. Deltagarna fick i Entrédelen lära 
sig att skriv CV och personligt brev, vilket de menade hjälpte dem att lyfta upp de kompetenser de hade 
och detta bidrog till att deltagarna nu lättare kan tala om och påvisa vad de kan. De fick även göra 
övningar och samtala med de andra deltagarna för att se vad de hade arbetat med tidigare 
och detta menade deltagarna fick dem att få upp ögonen för yrken de aldrig tidigare hade hört 
talas om eller som de aldrig tänkt sig själva att arbeta med. Praktiktiden var deltagarna väldigt 
positiva till, dels för att de först och främst fick söka praktikplatserna själva och ta egna initiativ 
men även för att de fick en chans att visa upp sig för ett företag och utveckla nya kunskaper. 
Företagen tycker att projektet och då framförallt den långa praktiktiden har varit bra. Men att 
de saknar information m projektet. 
 
4.2 Måluppfyllelseanalys  
Ovan har vi studerat och redogjort för processen till att uppnå de uppsatta målen, som vi har 
valt att studera, och nedan kommer vi att redogöra för om en måluppfyllelse har skett eller 
ej. Målet om ökad anställningsbarhet är ett processmål, vilket innebär att det inte finns någon 
absolut nollpunkt eller slutpunkt, vilket gör att det inte går att mäta om en total 
måluppfyllelse har skett eller ej. Det vi kan göra är att se om en ökning eller förbättring har 
ägt rum. Det andra målet vi valt att studera är huruvida acceptansen för det icke-formella 
lärandet har ökat och i nedanstående avsnitt kommer vi att försöka besvara huruvida en 
måluppfyllelse av dessa två mål har skett eller ej. Vi kommer att börja med målet om att öka 
deltagarnas anställningsbarhet och vi kommer att utgå från den modell vi skapat och de 
områden denna är uppbyggd av. Modellen återfinns överst i kapitel 4 och i bilaga 4. 
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4.2.1 Vara flexibel 
En egenskap vi anser har ökat hos deltagarna är att de har blivit mer flexibla. Flera deltagare 
har vidgat sina vyer och vågar numera gå utanför sin trygghetszon. (Sjödin & Petersson, 
2001). Detta har lett till att de vågar söka arbeten som de tidigare kanske inte haft tanken på 
att söka och på så sätt har de blivit mer flexibla. Begreppet anställningsbarhet präglas till stor 
del av att man som individ har förmågan att vara flexibel (Allvin et al, 2006). I och med att 
de flesta deltagare har blivit mer flexibla anser vi att de därmed har ökat sin 
anställningsbarhet. Denna förmåga kan vi se att en av deltagarna har ökat då denne nedan 
talar om hur projektet har förändrat synen på vilka arbeten denne kan söka:   
 

/…/ och sen att en vågat testa på det också att jag inte gick i det här att jag skulle 
köra buss, flyttbil eller ja det här som jag har gjort förut det här med att jobba på 
dagis eller fritids/…/ skola och sånt där, så att där kunde en se att en kunde testa 
något annat. 

 
Flexibilitet för denne deltagare handlar i detta fall om att vara rörlig på arbetsmarknaden och 
att söka arbete inom de branscher där det finns en efterfrågan på arbetskraft istället för att 
endast söka arbeten inom de områden denne anser sig ha tillräcklig kunskap inom. Genom 
projektet har deltagarna kommit till insikt med att arbetsmarknaden idag kräver att man själv 
tar ett större ansvar för att anpassa sig till arbetsmarknadens krav, för att på så sätt vara 
anställningsbar. Detta ansvar har vi i vår utvärdering och genom våra intervjuer sett att en 
del deltagare inte förstått. Anledningarna till detta kan vara många, men vi tror att en orsak 
kan vara att flera av deltagarna inte varit i den situationen där de har behövt söka ett arbete 
på väldigt många år. När de sökte arbeten på ”den tiden” så tog man det arbete som man var 
bra på. Idag ser det annorlunda ut och en deltagare belyser detta på följande sätt:   
 

Bara för att en dörr stängs så betyder det inte att det är kört. Man behöver inte bara 
söka de arbeten man är utbildad till utan även det man är bra på/.../ Så mycket 
jobb som jag har sökt under Access har jag inte sökt under hela mitt liv. 
 

Deltagarna ansåg att det var positivt att projektet informerade och uppdaterade dem om vad 
arbetsmarknaden efterfrågar och att det kanske inte alltid är viktigast med vilken kompetens 
man besitter. Denna information var något som deltagarna saknat och upplevt varit svårt att 
införskaffa på egen hand. Deltagarna ansåg även att det var mycket positivt att projektet gav 
dem en bild av hur verkligheten såg ut idag och hur man agerar för att skaffa sig ett arbete på 
dagens arbetsmarknad. Här har projektet lyckats upplysa och informera om hur 
arbetsmarknaden ser ut och hur den fungerar idag, vilket har lett till att deltagarna vet hur de 
ska gå tillväga för att söka arbeten på dagens arbetsmarknad. På så sätt anser vi att projektet i 
detta hänseende har ökat anställningsbarheten hos deltagarna.  
 
Att vara flexibel har vi sett varit svårt för vissa deltagare och då särskilt vad det gäller att 
vara flexibel på en arbetsplats och gentemot de arbetsuppgifter man har där. En av 
deltagarna utrycker sig på följande sätt: ”Jag har svårt att se mig som kassapersonal. Jag vill 
göra annat/…/ Men sen fick jag inget jobb eftersom jag inte ville sitta i kassan/…/”. 
Denna person är inte flexibel i förhållande till att vara rörlig på arbetsplatsen, vilket vi anser 
tyder på att denne inom detta område inte har ökat sin anställningsbarhet. Att vara 
anställningsbar handlar inte endast om att vara flexibel, i den meningen att man söker de 
arbeten som arbetsmarknaden efterfrågar, det gäller även att på en arbetsplats kunna vara så 
pass flexibel att arbetsgivaren vill anställa. Det handlar helt enkelt om att ha förmågan att 
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anpassa sig till de krav ett arbete ställer (Allvin et al, 2006). Det vi dock tycker är viktigt att 
belysa är att denna respondent har kommit till insikt om att det var med anledning av att 
han inte var flexibel i detta hänseende som han inte fick arbetet. 

4.2.2 Ha ”rätt” attityd 
Persson (2003) menar att en individs positiva attityd och utstrålning oftast väger upp att 
denne saknar formella kunskaper (Persson, 2003) Detta är något som även alla de företag vi 
träffat understryker, då de menar att visa den ”rätta” attityden kan vara viktigare än att 
besitta de rätta kunskaperna. Vi kunde se att några av deltagarna var medvetna om detta, 
vilket följande citat belyser: ” /…/ det är ju mycket som du inte behöver ha den här riktige 
kompetensen, utan du har ju en vilja att visa att du är intresserad av det här så jag kan lära 
mig den här maskinen eller vad det nu är lika snabbt.”. Garsten & Jacobsson (2004) menar 
att anställningsbarhet bland annat innebär att man som individ kan förbättra sina färdigheter, 
ständigt lära sig nya saker och att visa den ”rätta” attityden.  
 
Vad innebär det då mer konkret att visa den ”rätta” attityden? Deltagarna menar att det 
innebär att man kommer i tid till sitt arbete och att man håller de tider som är avsatta för 
raster. De menar även att vara utåtriktad, glad och positiv är faktorer som ingår i att visa den 
”rätta” attityden.. Att visa den ”rätta” attityden handlar således om att visa att man är 
intresserad av det arbete man söker. En av företagarna menar att anställningsbarhet till 
största delen handlar om precis detta och belyser det på följande sätt: ”Det är ju egentligen 
engagemang och intresse för det vi håller på med här.”. Denne arbetsgivare värdesätter det 
personliga engagemanget och intresset högre än den arbetssökandes formella kunskaper. 
Vilket vi även kan se att Persson (2003) ovan menar. I och med att flera deltagare har insett 
att det handlar om att visa den ”rätta” attityden och att ständigt lära sig nya saker och 
förbättra sina färdigheter anser vi att det har bidragit till att öka deras anställningsbarhet.  

4.2.3 Stärkt självförtroende 
Vi har i vår utvärdering sett att det är avgörande att ha ett gott självförtroende när man ska 
söka arbete och det är därmed en viktig del i att vara anställningsbar. Att ha ett gott 
självförtroende menar vi är en förutsättning för de andra områdena i vår modell och för att 
man på så vis ska kunna söka ett arbete på ett framgångsrikt sätt. har då deltagarna fått bättre 
självförtroende och i så fall på vilket sätt? 
 
Vi kan se att deltagarna har stärkt sitt självförtroende och detta bland annat genom de 
vänskapsband som deltagarna har skapat under projektet samt den stöttning som de andra 
deltagarna och handledarna har givit dem under hela processen. En av deltagarna belyser 
detta genom följande citat: ”Jag har blivit mer positiv, jag tror på mig själv/…/”. 
Anledningen till att deltagarna upplever att de har ökat sitt självförtroende menar de beror på 
att de innan projektet Access till Värmland hade stött på många motgångar, vilket hade lett 
till att de kände sig uppgivna i sitt sökande efter arbete. En av deltagarna uttrycker sig på 
följande sätt om hur det var att komma till projektet och träffa andra i samma situation: 
”Man kände sig dum i huvudet när man satt hemma och sökte arbete, men så kom man hit 
och såg att det fanns fler i samma situation.”. Deltagarna menade att det kändes bra att träffa 
andra som hade gått igenom samma motgångar, för de kunde på så sätt utbyta dessa 
erfarenheter och det hjälpte dem att stärka deras självförtroende.  
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Vi kan se att det var flera faktorer i projektet som bidrog till att öka deltagarnas 
självförtroende. Det som vi tror har varit grunden till att flera av deltagarna inte har haft ett 
gott självförtroende är att de inte riktigt har vetat vad de verkligen vill arbeta med. 
Lindenfield (1993) menar att det första steget man måste ta för att kunna stärka sitt 
självförtroende är att ta reda på vad man vill. Detta är något som projektet har arbetat med 
på så sätt att deltagarna har fått göra olika övningar och de har fått diskutera med andra om 
vad de vill arbeta med. Detta kan vi se har lett till att deltagarna nu vet vad de vill arbeta med 
och att de arbetar aktivt för detta. Vissa har velat arbeta inom handel och andra har haft 
drömmar och idéer om att starta eget och de har nu bestämt sig för vad de vill satsa på, 
vilket har lett till att de har stärkt sitt självförtroende. Det stärkta självförtroende hos 
deltagarna anser vi är ett resultat av den stöttning som de fått dels från andra deltagare men 
även från handledarna och det stärka självförtroendet har lett till att deltagarna nu vågar satsa 
på vad de vill. Denna utveckling uttrycker sig även på så sätt att deltagarna vågar ta reda på 
vad man vill genom att kanske kasta sig ut i något nytt och prova om det är något för dem. 
Följande citat visar just detta, då en av deltagarna berättar hur denne ser på sin framtid: 
  

/…/ jag får helt enkelt gå den här vägen tills det tar stopp. Antingen så går jag 
den vägen och det kommer att fortsätta eller så går jag tills det tar stopp. Å då 
får jag ju prova någon annan väg/.../ 

 
Vi kan se att projektet skapade en miljö där deltagarna vågade ta risker eftersom det var 
tillåtet att misslyckas. Eftersom ett misslyckande inte behöver betyda ett nederlag eller 
återvändsgränd. Lindenfield (1993) menar att en viktig del i att stärka sitt självförtroende är 
att vara villig att ta risker och att se positivt på misstag och se dem som lärtillfällen inför 
framtiden. Vi anser att projektets lyckades skapa ett klimat som kännetecknades av en 
mycket positiv anda där deltagarna stöttade och uppmuntrade varandra. Deltagarna menar 
att gruppen var ett otroligt stöd och detta såg vi tydligt i vår gruppintervju. En av deltagarna 
uttryckte sig där på följande sätt angående att ta kontakt med arbetsgivare: ”Jag har bara ringt 
två gånger” varpå en annan deltagare vänder sig till denne och säger på ett mycket 
uppmuntrande och positivt sätt: ”Men det är i alla fall två gånger!”. Vi anser att människor 
som befinner sig i en sådan här miljö med en sådan här positiv anda verkligen får möjlighet 
att utvecklas som personer på ett, för självförtroendet, mycket stärkande sätt.  

4.2.4 Vara öppen för det livslånga lärandet 
Deltagarna har dels under tiden i Entrén men även under praktiktiden varit öppna för att lära 
sig nya saker och att utveckla sina kompetenser. De har varit nyfikna på att testa på olika 
yrken och se hur olika branscher fungerar. Vissa av deltagarna har tidigare varit på samma 
arbetsplats sen de blev arbetsföra och vi anser att deltagarna har visat på att de nu är öppna 
för att prova på andra arbeten. Många av dem känner att de behöver en förändring i livet 
och ett nytt arbete skulle på så sätt bidra till denna förändring. Några av de vi talat med har 
sagt att de har fått prova på yrken som de tidigare bara haft som en dröm. Andra provade på 
yrken de kanske aldrig haft en tanke på att arbeta med innan projektet, men som de nu har 
fått upp ögonen för. En av deltagarna beskriver just detta i följande citat: ”Om man pratar 
om själva jobbet så har jag ju lärt mig och fått insyn i själva affärslivet eftersom det var helt 
nytt för mig det då.”. Vi anser att deltagarna har haft förmågan att lära sig nya saker och 
utvecklas och därmed har de varit öppna för det livslånga lärandet. Ellström et al (1996) 
menar att det krävs att man som individ är positiv till det livslånga lärandet för att vara 
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anställningsbar och då vi menar att deltagarna är positiva till detta anser vi att de har ökat sin 
anställningsbarhet.  
 
Deltagarna upplevde det även som en positiv erfarenhet att få komma ut på praktik och få 
inspiration till att söka nya arbeten. En av deltagarna belyser detta i följande citat: ”Roligt att 
få vara med i resonemanget med att starta nytt. Man lär sig mycket av att höra 
resonemangen…”. Då det livslånga lärandet är beroende av individens lust och motivation 
(Skolverket, 2000), kan vi se att deltagaren ovan har varit öppen för det livslånga lärandet, då 
denne har haft förmågan att söka upp och tillgodogöra sig lärmöjligheter på sin praktikplats. 
Skolverket (2000) menar att den väsentligaste effekten av det livslånga lärandet är en ökad 
motivation och ett stärkt självförtroende, vilket vi anser har bidragit till att öka dennes 
anställningsbarhet. 

4.2.5 Grund/Allmän kompetens och Spetskompetens  
Vi kan se att deltagarna har utvecklats och fått lära sig många nya saker på sina 
praktikplatser. De har fått möjligheter att dels förfina sina befintliga kompetenser, men även 
fått möjligheten att prova på nya yrken och på så sätt utveckla nya kompetenser. Flera av 
deltagarna har fått ta ett stort ansvar på sina praktikplatser vilket innebär att de har fått lära 
sig många nya saker. En av deltagarna uttryckte sig om detta på följande sätt: 
 

Jag får ta större ansvar, jag får skylta, bestämma annonserna i tidningen/…/ Jag 
fick vara med när hon träffade försäljare. Jag fick ett stort förtroende och en gång 
var hon sjuk och så fick jag sköta allt själv. 
 

Garsten & Jacobsson (2004) menar att det idag krävs att man som individ har en stor 
förmåga att lära och att man har en allmän kompetens som kan appliceras på arbeten inom 
olika branscher för att vara anställningsbar. Även de företag vi talat med menar att deltagaren 
som varit hos dem har utvecklats under praktiktiden. Företagen menar att deltagarna har lärt 
sig olika saker under sin praktik som de tror kan vara användbara för deltagarna även i andra 
arbeten. En av företagarna uttrycker sig på följande sätt om vad deltagaren som var på denna 
arbetsplats har utvecklats inom: 
 

/…/ kunna göra två saker samtidigt exempelvis. För i början så var han ju 
väldigt att han skulle göra klart en sak hela tiden, men så här måste vi ju ha 
många armar ut. För att kunderna kan inte stå och vänta på att en sak ska bli 
klar. Så det tror jag vi lärde honom, att planera. 
 

Denna företagare tror även att praktiken har gett deltagaren större kunskap inom olika 
datasystem och andra branschspecifika kunskaper. Företagaren ser även att praktiken har 
gett deltagaren erfarenhet. I och med att deltagarna har fått möjlighet att utveckla nya 
kompetenser och utvecklats som personer anser vi att de därmed har ökat sin allmänna 
kompetens, vilket vi anser har bidragit till att öka deras anställningsbarhet.  

4.2.6 Att veta hur jag ska marknadsföra mig 
Förutom ökad information och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar har projektet 
även gett deltagarna förståelse för betydelsen av att marknadsföra sig och sina färdigheter på 
ett framgångsrikt sätt. En av deltagarna visar på sin medvetenhet om detta i följande citat: 
”man lämnar med aktuella telefonnummer, mailadresser, hemadress… att man hörs, syns… 
följer upp sökandet med telefonsamtal.”. Även andra deltagare säger att de har blivit mer 
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medvetna om att det är viktigt att skicka ett välskrivet CV och personligt brev, för att på så 
sätt göra ett bra första intryck och för att marknadsföra sig. Deltagarna har även fått göra 
rollspel, där de har fått ikläda sig rollen som både arbetssökande och arbetsgivare. Deltagarna 
menar att detta fick dem att inse hur stor betydelse det har på vilket sätt man tar kontakt 
med arbetsgivaren och hur man agerar vid en eventuell intervju. Detta har bidragit till att öka 
deltagarnas medvetenhet om hur man ska marknadsföra sig och då anställningsbarhet 
innebär att man kan marknadsföra sig och sina färdigheter (Lundborg, 1997), anser vi att 
deltagarna har ökat sin anställningsbarhet.  

4.2.7 Viljan att ha ett arbete 
Den mest grundläggande faktorn för att vara anställningsbar anser vi är att man har viljan att 
ha ett arbete. Utan vilja är det svårt att över huvudtaget söka arbeten och de arbeten som 
man söker gör man inte helhjärtat. Detta belyser en av deltagarna nedan då denne beskriver 
sin inställning till att söka arbete innan projektet:  
 

Jag sökte ju massor av jobb men inte med mitt hjärta då./.../Men jag var ju 
tvungen att söka jobben och jag gjorde ju det jag skulle. Men jag la inte ner mig 
nånting i det. Jag gjorde det bara. 
 

Denna inställning förklarade deltagaren berodde på att Arbetsförmedlingen tvingade denne 
att söka de arbeten som denne blev anvisad. Detta var arbeten som påminde om det arbete 
deltagaren hade tidigare, men självmant sagt upp sig ifrån. Handledarna för projektet var 
medvetna om att viljan till att ha ett arbete är en grundförutsättning för att på ett 
framgångsrikt sätt söka ett arbete och för att man ska kunna söka ett arbete så måste man 
veta vad man vill arbeta med. I och med handledarna hjälpte deltagarna och stöttade dem i 
sina processer mot att komma fram till vad de vill arbeta med, anser vi att projektet bidrog 
till att öka deras anställningsbarhet. 

4.2.8 Öka acceptansen för det icke-formella lärandet 
Det andra målet vi valt att studera närmare handlar om huruvida acceptansen för det icke-
formella lärandet har ökat. De företag vi intervjuade hade inte en aning om vad det icke-
formella lärandet är och vad det innebär. Med anledningen av detta visste de heller inte att 
projektet var utformat som icke-formellt lärande. Detta lärande är det som sker i organiserad 
form utanför det formella utbildningssystemet, såsom exempelvis arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder (Linde, 2000). Vi anser att det föreligger stora svårigheter med att ha som mål att 
öka acceptansen för det icke-formella lärandet, när det är få som vet vad icke-formellt 
lärande innebär och då begreppet inte är beskrivet eller definierat i projektbeskrivningen. Vi 
anser även att det är svårt att uppnå detta mål då de företag vi träffat menar att de har varit 
väldigt vagt insatta i projektet. De har bland annat saknat information om vad projektet har 
för syfte och mål. Ett av de företag vi talat med uttalar sig på följande sätt angående om vad 
de vet om projektet: ”Det var ju ett typ söka-jobb-projekt… är det väl di har eller nånting 
sånt va?”. Detta anser vi tydligt belyser den brist på information om projektet vi mötte hos 
företagen. Och som innebar att acceptansen för det icke-formella lärandet inte har ökat mer 
än nämnvärt. 
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4.3 Sidoeffekt 
Nedan kommer vi att redogöra för den sista delen i vår utvärdering, som handlar om att 
belysa de sidoeffekter som projektet har genererat, utöver de mål som var uppsatta. Den 
effekt vi har kunnat se är att deltagarna har bildat sociala nätverk  

4.3.1 Bildandet av sociala nätverk 
Den sidoeffekt vi kunnat se är det har bildats sociala nätverk., dels mellan deltagare och dels 
mellan deltagare och företag. Borell & Johansson (1996) menar att det finns tre olika 
funktioner för nätverk vilka är; att organisera individer mot ett speciellt mål, att stödja 
varandra eller att få information. I dessa nätverk utgörs noderna av individer och länkarna 
dem emellan är deras sociala relationer. Vi anser att projektet har bidragit med att skapa 
sociala nätverk. Vi anser att de sociala nätverk som projektet har genererat fyller olika 
funktioner och vi anser att alla de funktioner som Borell & Johansson (1996) nämner ovan 
finns representerade. Detta kommer vi att utveckla och förtydliga nedan.   
 
Deltagarna menade att de mest positiva med projektet var att de fick nya vänner. De menar 
att denna vänskap grundar sig i en gemensam förståelse för den livssituation de alla befinner 
sig i. De har alla liknande erfarenheter och vet vad det innebär att vara arbetslös och 
arbetssökande. Deltagarna såg det som positivt att träffa andra personer som de kunde prata 
med och utbyta tankar med. De såg det även som en fördel att de andra i gruppen förstod 
dem på ett sätt, som de menar att andra personer i deras närhet inte kan göra. Deltagarna 
belyser dock vikten av att alla hade olika bakgrunder, men att de alla befann sig i samma 
situation och att de på så sätt hade stött på samma motgångar och problem. Flera av 
deltagarna uttryckte även att de uppskattade att ha något att göra på dagarna. De menar att 
detta gav dem stor stimulans och motivation till att ta sig ur den livssituation de befinner sig 
i. En av deltagarna utrycker detta i följande citat: ”Man blir asocial av att vara arbetslös, 
därför var det skönt att börja i detta projekt.”. Vi anser att de sociala nätverk som deltagarna 
har fått i och med att de fått nya vänner är en mycket viktigt effekt av projektet.  
 
I och med att deltagarna träffade nya vänner och skapade nya kontakter fick de även ett stort 
stöd från dessa. De deltagare som deltog i projektet hade alla varit arbetslösa en längre 
period och hade därmed med sökt många arbeten, som de inte hade fått. Detta hade lett till 
att de flesta av deltagarna kände en hopplöshet inför att söka arbeten. De kände att de 
kvittade vad de gjorde, för de fick ändå inget arbete. Deltagarna upplevde att projektet 
hjälpte dem ur denna hopplöshet genom att projektet lyckades skapa en gemytlig atmosfär 
som präglades av stöttning och uppmuntran. Lindgren och Burman (2003) menar att 
individen är en social varelse och har ett behov av vänskap, kärlek och en trygg social miljö. 
Dessa behov menar Lindgren och Burman (2003) kan tillfredställas i en grupp och vi kan se 
att projektet har bidragit med detta. I följande citat belyser en deltagare hur denne upplevde 
stödet från de andra deltagarna: ”Dom gjorde att man kände sig motiverad att söka jobb.”. 
Det sociala stöd som deltagarna gav varandra utgjorde den stöttning de behövde för att ge 
dem en nytändning i sökandet efter arbete och de upplevde att de motiverades att söka 
arbeten. De sociala nätverk som vi talat om ovan anser vi fyller den funktion som Johansson 
(1996) benämner som stödjande, då deltagarna upplever att de hjälpte och stöttade varandra.  
 
Deltagarna uttryckte även att de kunde hjälpa varandra i sökandet efter arbete då de alla hade 
olika erfarenheter och kontakter från tidigare arbeten och från andra sammanhang. Detta 
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gjorde att de skapade sociala nätverk där de hade ett stort utbyte av varandra och deltagarna 
upplevde att detta var något de bland annat hade saknat på Arbetsförmedlingen. I följande 
citat beskriver en deltagare hur denne ser på projektet: ”Det är definitivt ett bättre sätt, dels 
att man får komma och träffas här i grupp, man ger och tar av varandra.”. Här ser vi att 
nätverken har bildats utifrån att deltagarna vill utbyta information med varandra, vilket 
Johansson (1996) menar är ytterligare en funktion av ett socialt nätverk. Deltagarna har här 
kunnat delge varandra information samt att deltagarna har kunnat ge och ta av varandras 
tidigare erfarenheter.  Johansson (1996) menar även att det är i nätverk med ytliga bekanta 
som en individ främst fångar upp ny information och vi anser att projektet har blivit ett 
forum för deltagarna, då de har haft möjligheten att samtala och delge varandra ny 
information. Vidare menar Johansson (1996) att en förutsättning för att ett nätverk ska 
upprätthållas är att det måste finnas ett beroendeförhållande mellan länkarna, denna 
förutsättning anser vi finns i projektet mellan deltagarna då de alla befinner sig i samma 
situation och då de är i behov av varandras information för att få ett arbete.  
 
Vi anser således att de sociala nätverken fyller den tredje funktionen som Johansson (1996) 
talar om, nämligen att nätverken finns för att organisera individer mot ett speciellt mål. Det 
speciella målet i detta fall är att för deltagarna finna ett arbete. Ytterligare ett bevis på detta 
kan vi se, då deltagarna även etablerade nätverk med de företag vilka de gjorde sin praktik på. 
Även om inte praktiken för alla deltagare övergick i en anställning, kunde praktikplatsen 
bidra med en bra referens eller i vissa fall en rekommendation till ett annat företag. 
Deltagarna menar att de fick ut mycket av praktiken och att det var positivt att få en referens 
till. En av deltagarna uttrycker sig på följande sätt om vad praktiktiden bland annat erbjöd: 
”/…/ nu har jag ju till och med en till referens.”. Vi kan se att de sociala nätverk, både i 
form av nya vänner men även i form av nya kontakter med andra deltagare och företag, är en 
stor effekt som projektet har genererat. Vi anser att detta är en mycket positiv effekt som vi 
tror hjälper deltagarna i hög grad i deras sökande efter ett arbete. 

4.3.2 Sidoeffekter för företagen 
Deltagandet i projektet har för företagen bidragit till flera positiva effekter. Den långa 
praktiktiden har varit det som företagen är mest positiva till och då främst på grund av att de 
har fått möjligheten att prova på hur det är att ha en extra anställd. Den långa praktiktiden 
innebar även att företagen fick möjlighet att lära känna den person som var hos dem och 
företagen fick tillfälle att se om personen passade in på företaget och i gemenskapen. Vissa 
av företagen har efter praktiktiden anställt den deltagare de haft hos dem, vilket vi anser är 
en effekt av projektet då det inte var ett uppsatt mål. Detta har även lett till att företagen har 
kommit ifrån en ofta lång och tidskrävande rekryteringsprocess. Företagen har även sparat 
tid på att de inte behövt inskola en ny medarbetare, då den person som har gjort sin praktik 
hos dem är väl insatt i företaget. Ur deltagarnas synvinkel har även praktiktiden bidragit med 
den effekten att de har fått chansen att visa vilka de är för företagen. 
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5 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta vad vi i denna uppsats och utvärdering har 
kommit fram till samt föra en vidare diskussion. 
  
Syftet med vår utvärdering var att studera om de mål som var uppsatta för projektet hade 
uppfyllts och hur vägen till denna måluppfyllelse såg ut. Vi ville även se om projektet hade 
genererat några eventuella sidoeffekter. Vi valde även att avgränsa vår utvärdering till att 
fokusera på två av projektets mål, vilka var att öka anställningsbarheten hos projektets 
deltagare och att öka acceptansen och på sikt erkännandet av icke-formellt lärande i 
Värmland. Vår frågeställning var således: Har deltagarna ökat sin anställningsbarhet?: Har 
acceptansen för det icke-formella lärandet ökat?  
 
För att vi skulle kunna mäta om en måluppfyllelse hade skett blev vi tvungna att ta reda på 
vad begreppen anställningsbarhet och icke-formellt lärande är. Nedan kommer vi att 
redogöra för den modell som vi skapat över begreppet anställningsbarhet och vi kommer 
även att påvisa hur man ytterligare kan utveckla denna modell, men först ett sammandrag av 
vad vi kom fram till i vår utvärdering. Vi kunde se att alla deltagare hade ökat sin 
anställningsbarhet på ett eller annat sätt inom de olika områdena. Den största skillnaden 
projektet hade bidragit med som vi kunde se hos deltagarna var att de har fått en ny 
livsgnista och att de hade tagit tillbaka kontrollen över sina liv. Detta kunde vi se genom att 
de nu vet vad de vill arbeta med och att de har mål som de strävar mot. Projektet har även 
gett deltagarna de redskap de behöver för att ta sig till sina mål. Vad gäller det andra målet, 
att öka acceptansen för det icke-formella lärandet, kunde vi se att det inte har ökat nämnvärt 
då företagen och deltagarna var föga insatt i att de projekt de deltog i bedrevs som ett icke-
formellt lärande. Detta tror vi beror på bristande information från projektägarnas sida 
gentemot deltagarna och företagen. Denna bristande information har även lett till problem 
för oss som utvärderare att fullt ut genomföra uppdraget om att ta reda på företagens tankar 
och åsikter om projektet, då de inte varit tillräckligt insatta. Med detta som utgångspunkt kan 
vi sammanfattningsvis säga att projektet har uppfyllt målet om att öka deltagarnas 
anställningsbarhet på ett mycket bra sätt, men att projektet kunde ha arbetat mer för att 
uppnå målet om att öka acceptansen för det icke-formella lärandet.   

5.1 Anställningsbarhet – ett dynamiskt begrepp 
Efter att vi studerat begreppet anställningsbarhet kunde vi se att begreppet inte alls är statiskt 
utan att det istället är väldigt dynamiskt, vilket innebär att alla områden och kvalifikationer 
hänger ihop. Begreppet anställningsbarhet används idag av många, men vi tror att få 
personer som använder begreppet har en definition av det. Vi kan se att begreppet idag 
används flitigt och vi tror att användningen av ordet kommer att finnas kvar och till och med 
öka. Detta då arbetsmarknaden idag kännetecknas av stor flexibilitet och snabba 
förändringar och då det alltmer ligger på individens ansvar att anpassa sig efter dessa 
förändringar och att erbjuda den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi tror dock 
att användandet av begreppet anställningsbarhet skulle underlättas av att man definierar det 
för att på så sätt öka förståelsen för vad det innefattar och för vad man diskuterar.  
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En sidoeffekt vi såg i vår utvärdering var att deltagarna bildade nätverk både deltagare 
emellan men även med företagen. Att ha förmågan att bygga nätverk tas i vårt teoriavsnitt upp 
som en del av kompetensbegreppet. Således borde nätverksbyggande i vår modell ligga 
under allmän/grund kompetens (se modell 5.1). Vi har dock inte kunnat se att det funnits 
några planerade åtgärder, från projektets sida, till att främja nätverksbyggandet för 
deltagarna. Av denna anledning har vi därför valt att se detta nätverksbyggande av deltagarna 
som en sidoeffekt som projektet genererat. Med detta vill vi påpeka att vår modell inte på 
något sätt är allmängiltig, men den har varit till stor hjälp för oss i vår utvärdering. Vi ser att 
modellen skulle kunna utvecklas och göras ännu mer komplex om man till exempel ställer 
den i förhållande till andra samhällsgrupper. Vår modell utgår från anställningsbarhet i 
förhållande till en lågutbildad arbetslös, men vår modell skulle säkert även kunna användas 
vad det gäller andra grupper. Om man till exempel ser till samhällsgruppen invandrare tror vi 
att behärska det svenska språket är ett område som skulle kunna utvecklas i modellen. En 
annan faktor, som vi anser skulle hamna under flexibilitet, är att man som individ är villig att 
ta ett arbete på en annan ort eller till och med i ett annat land.   

5.2 Hinder för måluppfyllelse 
Vår utvärdering av projektet Access till Värmland hade inte till syfte att vara 
rekommenderande eller att ge handfasta råd om vad som skulle kunna göras för att förbättra 
projektet. Däremot så har vi under utvärderingens gång sett flera hinder som vi tror kan ha 
lett till att projektet inte har uppnått total måluppfyllelse. Dessa hinder kommer vi här nedan 
att ta upp och behandla mer ingående.  
 
Bland det första vi slogs av i våra intervjuer med företagen var att de inte verkade veta 
särskilt mycket, vare sig om projektet eller om metoden OCN, då detta var områden som 
projektledarna för Access till Värmland uttryckligen bett oss att utvärdera. Detta tyckte vi var 
märkligt då vi fått intrycket av att de skulle vara väl insatta i projektet och vad det innebar. Vi 
fick snart förklaringen av projektledarna att de hade haft för avsikt att ha en 
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informationsträff för de inblandade företagarna, men av olika anledningar hade denna inte 
blivit av. Vi kunde se att detta ledde till att handledarna ute på företagen inte var medvetna 
om deltagarnas processer, individuella mål och drömmar, vilket vi tror kan ha lett till att 
företagen inte fullt ut har kunnat medverka och bidra till deltagarnas utveckling av dessa mål 
och/eller drömmar. Av de deltagare vi intervjuat var det inte någon som till fullo uppgav att 
de visste vad metoden OCN handlade om. OCN var bara ett ord som de förknippade med 
de poäng de kunde ansöka om efter Entrédelen. De medgav förvisso att de hade fått 
information om metoden men att de kanske inte var mottagliga för den informationen. Vi 
frågar oss om det låg på projektledarna eller handledarna för projektet att ansvara för att 
deltagarna tog till sig informationen eller om det helt enkelt inte var viktigt för deltagarna att 
förstå metoden till fullo för deras utveckling? Vi tror dock att man för att lyckas med att 
sprida en ny metod och öka acceptansen för denna, måste se till att de involverade vet vad 
det handlar om.  
 
För att öka acceptansen för något så krävs det att man vet vad det innebär och vad det går ut 
på och det gäller även i detta fall. För att uppnå målet om att öka acceptansen för det icke-
formella lärandet anser vi att man inom projektet måste informera om vad detta lärande 
innebär, men först och främst måste man börja med att informera om vad projektet går ut 
på. Vi anser även att det är märkligt att man har ett mål, som man inom projektet inte arbetar 
för att uppnå. Vi har inte sett att man inom projektet har vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
informera berörda företag och deltagare om vad det icke-formella lärandet innebär och vi 
anser att det på så sätt inte föreligger några möjligheter att öka acceptansen för det icke-
formella lärandet. Vi anser att det enda tillvägagångssättet för att öka acceptansen för det 
icke-formella lärandet är genom att informera berörda parter om vad det innebär och en 
följd av detta är att projektet inte har lycktas uppnå detta mål. 
 
Bland vissa företag, kunde vi se, att deras tilltro för Arbetslinjen Klippan inte var det största 
då de inte kände att de visste tillräckligt mycket om dem eller projektet Access till Värmland. 
Ord som ”flummigt” dök upp i intervjuerna och det tror vi beror på att man från 
Arbetslinjen Klippans sida inte har varit tillräckligt tydliga om vad som är målen och syftet 
med projektet och därmed deltagarens tid på företaget. Företagens brist på information, om 
både OCN och det icke-formella lärandet, gjorde det i slutändan svårt för oss att ta reda på 
vad de ansåg om dessa. Vi kan se att Arbetslinjen Klippan har lyckats bra med att leda 
deltagarna i rätt riktning vad det gäller för dem att finna ett arbete/sysselsättning. Vi anser 
dock att de med bättre information till både deltagare och företag hade haft större möjlighet 
att öka acceptansen för sin metod. 

5.3 Access till Värmland – en brobyggare  
De deltagare som vi talat med menar att de ofta möts av en oförståelse hos sin omgivning. 
Omgivningen menar att: ”Det kan väl ändå inte vara svårt att skaffa sig ett arbete?!” Denna 
inställning uppger även vissa deltagare att de möts av hos Arbetsförmedlingen. Men vad gör 
man när man inte vet var eller hur man ska söka arbete? Hur skriver man ett CV? Till vem 
ska man skicka det? Vad ska man säga i en anställningsintervju? Förutom att man har svaret 
på dessa frågor krävs det dessutom att man har modet att lyfta luren och ringa en 
arbetsgivare. Kan man fråga en arbetsgivare om man kan får komma dit och lämna sitt CV? 
Hur gör man helt enkelt för att söka ett arbete? Dessa saker är något som de deltagare vi 
talat med menar att allmänheten tar för givet att alla kan. De möts ofta av: ”Det är väl bara 
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att slänga ihop ett CV?!” Men så fungerar det inte enligt deltagarna. De menar att målet alltid 
har varit att få ett arbete, men att de inte har haft tillgång till de redskap som krävs för att nå 
detta mål. Vi ser att projektet har hjälpt deltagarna på så sätt att de har gett dem redskapen 
för att ta sig ifrån arbetslösheten. Projektet och dess handledare väljer att se alla möjligheter 
som finns istället för de hinder som kan förekomma och detta anser vi ytterligare hjälper 
deltagarna på deras väg mot att öka sin anställningsbarhet. Vi anser att projektet hjälper 
deltagarna att bygga en bro mellan arbetslöshet och arbete, sedan är det upp till deltagaren att 
själv välja att använda denna bro eller inte. En deltagare uttrycker detta på följande sätt när 
hon beskriver arbetssättet inom projektet: ”Det är som frihet under eget ansvar”. Men det 
krävs mod att våga använda denna bro och ofta är det ett bristande självförtroende som gör 
att dessa individer inte vågar. De har stött på många motgångar och detta har lett till att de i 
princip har blivit intalade att de inte duger till något. De deltagare vi talat med säger att 
projektet gav dem tillbaka självförtroendet och därmed viljan och modet att söka arbete eller 
kanske testa något helt nytt. Att ge deltagarna allt detta anser vi är mycket mer värt än att ge 
dem ett arbete, för om de blir arbetslösa igen så vet de nu hur de ska gå till väga för att söka 
ett nytt arbete. Vi tror på denna form av arbetsmarknadspolitiska projekt och vi hoppas se 
mer av dessa i framtiden.  
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Intervjuguide deltagare 
 
Inledning 
 
Vilket år är du född? 
 
Vilken är din högst avslutade utbildning? 
 
Vad gjorde du innan du blev arbetslös? 
 
Hur ser din livssituation ut just nu? (arbete?) 
 
Har du sökt arbete, under din tid som arbetslös, innan detta projekt? 

 
 Om nej:   

Vad har varit (den största) anledningen till att du inte sökt arbeten tidigare? 

Om ja:  

Vad tror du har varit orsaken till att du inte fått de arbeten du sökt? 

  

Har du sökt arbeten efter detta projekt? 

Upplever du någon skillnad när du söker arbete nu än innan projektet? 

 
 
Upplever du att du har större möjlighet att få ett arbete efter projektet? Varför? 
 

Personlig utveckling 
 
Har projektet inneburit några förändringar i ditt liv? I sådana fall vilka? 
 
Vad är ditt nästa steg? 
  
Ser du på dig själv annorlunda idag än vad du gjorde innan projektet? 
 

Framtid 
 
Kan du tänka dig att studera vidare? (komvux, högskola) 

 
Ser du på ditt liv annorlunda idag än vad du gjorde innan projektet? (familjesituation, 
drömmar, mål) 
 

 
 
 



  

Projektet 
 
Har du deltagit i någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd? 
 Om ja, vilka är skillnader mellan de/det och detta projekt? 
 
Vilka förväntningar hade du innan projektet? 
 
Vad var din förhoppning/målsättning med att delta i projektet att få ett arbete?  
 
Hur skulle du beskriva projektet för din omgivning? 
 
Hur upplevde du Entré delen? 
 
Hur kändes det att komma till en ny arbetsplats?  
 
Hur upplevde du att företaget och de andra anställda såg på dig? (extra resurs, belastning, 
praktikant, välbehövd hjälp) 

 
Har du varit nöjd med din praktikplats? 
 
Vilka för och nackdelar upplever Du att projektet haft? 
 
Känner du dig mer attraktiv på arbetsmarknaden idag? 
 

 
 



  

Intervjuguide företagare 
 
Inledning  
 

Beskriv ert företag? 
 
Vilken är din position på företaget? 
 

Arbetsmarknad 
 
Vad innebär begreppet anställningsbarhet för dig/företaget?  
 
Vad anser du gör en individ anställningsbar? 

 
Rekryteringsbehov 
 
Upplever du att det inom regionen finns ett behov/en efterfrågan på kompetent 
arbetskraft?  
 
Har ni ett rekryteringsbehov? (Varför? Hur ser det ut?) 
 

Projektet 
 
Vad vet du om projektet?  
 
Vad vet du om OCN? 
 Känns det som en relevant metod? 
 Tror du att den kan användas som kompetensutveckling? 
 
Varför deltar ni i projektet? 
 
Hade ni deltagit i projektet om det hade inneburit några kostnader för er? 
 
Vilka var era förväntningar innan projektet?  
 
Har dessa förväntningar uppfyllts? 
 
Har ni ett gott förtroende för Arbetslinjen Klippan och detta projekt? 
 
Kan ni tänka er att delta i andra liknande projekt med Arbetslinjen Klippan? 
 

Icke-formellt lärande 
 
Har du ett större förtroende för det icke-formella lärandet nu än innan deltagandet i 
projektet? 
 



  

Hur ser du på faktiska erfarenheter kontra formella kunskaper? 
 

Deltagande i andra projekt 
 
Har ni deltagit i något annat projekt? 
 

Om ja: Ser ni någon skillnad på detta projekt jämfört med tidigare 
projekt? 

 
Om nej: Varför nappade ni på detta projekt? 
 

Kompetensbehov 
 
Tror ni att denna form av kompetensutveckling svarar mot era, regionens och/eller 
samhällets behov? 
 
Tror ni att detta projekt leder till arbete för dem som deltar?  
 

Deltagaren 
 
Vad har praktikanten haft för arbetsuppgifter? 
 
Deltar denne vid arbetsplatsträffar eller liknande aktiviteter? 
 
Hur ser ni på den individen som varit hos er? (Som en extra resurs, välgörenhet, vanlig 
anställd etc. 
 
Har ni sett projektdeltagaren förändras under tiden hos er? Vad har denna förändring i 
såna fall bestått av? 
 
Känner ni att ni har kunnat bidra till att öka projektdeltagarens anställningsbarhet? 

 Om ja:  På vilket sätt? 



  

Gruppintervjuguide 
 
Inledning 
 

I vilken del är ni i projektet? 
 

Projektet: 
 
Vad tycker ni om projektet? 

 
Tror ni att det leder till arbete för er? 
 
- Om nej, varför inte? 
- Om ja, på vilket sätt? 
 
Hur beskriver ni projektet för andra? 
 
Hur var det att söka praktikplats? 

 
Nya kunskaper: 
 

Vad skulle ni säga är det viktigaste ni har lärt er i det här projektet? 
 

Har ni vidareutvecklat någon kompetens? 
 
OCN: 
 

Vad vet ni om OCN? 
 

Hur skulle ni beskriva OCN för andra? 
 

Vad tycker ni om OCN? 
 
Framtid: 
 

Ser du på ditt liv annorlunda idag än innan projektet? 
 

Skulle ni vilja läsa vidare? 
 



 

  

Vara öppen för det 
livslånga lärandet  

●  Ha förmågan att  
lära och därmed 
utvecklas 

 

Anställningsbarhet  

Viljan till att ha ett arbete 

Att veta hur jag ska marknadsföra mig 

Vara flexibel 

● Vidga vyerna 
● Våga gå utanför  
 min trygghetszon  
● Vara rörlig på  
 arbetsplatsen 
 och på  
 arbetsmarknaden 

Ha rätt attityd 

● Positiv inställning 
● Intresse/engagemang 
● Personliga 
 egenskaper 

Ha ett gott 
självförtroende 

● Veta vad jag 
 vill 
● Är motiverad 
 

● Kunna läsa,  
 skriva och räkna 
● Social  

kompetens 
 

Grund/allmän 
kompetens 

Spetskompetens 

● Kunskaper i  
 förhållande till  
 ett visst arbete  
 eller anställning 

Figur 4.1 Modell över begreppet anställningsbarhet 



 

  

 


