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Förord
Högskolan Väst har på uppdrag av Trollhättans Stad genomfört en utvärdering av projektet ”Kronogården Arbete Företagande Utbildning” vilket i dagligt tal benämns KAFU.
Projektet har genomförts efter en modell där målen var att deltagarna efter projekttiden
slut skulle erhålla ett arbete, hitta en studieinriktning eller starta ett företag.
Utgångspunkten med utvärderingen var dubbel, då den dels skulle bidra med synpunkter
under tiden som projektet pågick och dels summera viktiga iakttagelser som gjorts under
projekttiden. Utvärderingen har ett tjänstemanna- såväl som ett deltagarperspektiv och
bygger på intervjuer med deltagare och tjänstemän, fokusgrupper med tjänstemän och
internt textmaterial.
Utvärderingen avslutas med ett gemensamt seminarium där viktiga iakttagelser som rör
projekt belyses och diskuteras.
Utvärderingen har genomförts av Elisabet Björquist, Susanne Holm och Lars A Svensson
från Högskolan Väst.
Härmed överlämnas rapporten till uppdragsgivaren med en förhoppning om att utvärderingen varit användbar under tiden som projekt pågått och att våra iakttagelser och slutsatser kan användas i framtida liknade verksamheter.

Trollhättan i maj, 2012
Bibbi Ringsby Jansson
Prefekt
Institutionen för Individ och Samhälle
Högskolan Väst
Trollhättan
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Sammanfattning
I rapporten redovisas resultat, analyser och slutsatser av en utvärdering där utgångspunkten var ett genomfört arbetsmarknadsprojekt i Trollhättans stad, vilket delvis finansierades av Europeiska Socialfonden. Utvärderingen har både ett tjänstemanna- och ett deltagarperspektiv. När det gäller tjänstemannaperspektivet ska följande frågeställningar besvaras:
•
•
•
•

Hur görs urvalet av deltagare?
Hur görs bedömningen av enskilda deltagares motivation?
Vilka förväntningar och föreställningar har tjänstemän på projektet?
Vad menar tjänstemännen är viktiga faktorer för att lyckas med projektet?

När det gäller deltagarperspektivet ska följande frågeställningar bevaras:
•
•
•
•

Hur gick det till för att komma med i projektet?
Vilka faktorer påverkar deltagarnas motivation att delta?
Vilka tankar och erfarenheter har deltagarna om av att vara med i projektet?
Vad anger deltagarna som viktiga faktorer för att lyckas?

Projektet är uppbyggt kring en modell som består av tre huvuddelar; antagning, folkhögskolestudier och en prövo- och introduktionstid. Målet är att deltagarna efter genomfört
projekt antingen ska ha ett arbete, påbörjat studier eller startat ett företag.
Resultatet av utvärderingen bygger på fokusgrupper, intervjuer och dokument. Fokusgrupper har genomförts med tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både tjänstemän
och deltagare. Utvärderingsgruppen har haft tillgång till ett omfattande skriftligt material
som belyser projektets olika delar. Det handlar om ett statistiskt material och tjänstemännens erfarenheter efter projektet.
För att illustrera antagningen redogörs för olika typfall; ett där antagningen var ”solklar”,
ett där antagningen var tveksam och ett där det blev avslag. I samband med detta presenteras olika kännetecken som sedermera resulterade i antagning eller avslag. Det finns
också fall som betraktas som självklara, men där personen ändå har svårt att komma i
arbete. Ytterligare ett fall beskriver ett lyckat fall trots tveksamheter vid antagningen.
Därefter redovisas tjänstemännens skriftliga erfarenheter av antagningsprocessen samt
vad som framkommit vid intervjuerna.
Som framkom i det samlade materialet framstår urvalsprocessen som komplex och det är
heller inte självklart vem eller vilka som borde bli deltagare i projektet. Det framgår å ena
sidan att se att en deltagare som uppfyller kriterierna/kraven inte självklart lyckas i projektet, men att tveksamma fall ändå lyckas fullt ut. Det är alltså ingen enkel urvalsprocess
att ta ut de rätta deltagarna. Det förefaller alltså vara så att projektets grundläggande krav
enbart kan förklara en del av varför vissa lyckas bättre än andra.
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Härefter följer en samlad statistik över projektet. Denna är indelat i tre delar där den första
beskriver vilka myndigheter som hänvisade deltagare till projektet, vilka stadsdelar de
kom från och ursprungsland. Den andra delen beskriver ålders- och könsfördelning, utbildningsnivå och hur länge deltagarna varit arbetslösa. I den tredje delen beskrivs hur
det gått för deltagarna efter projekttiden. Redovisningen avslutas med en jämförelse av
hur det gått för deltagarna beroende på vilken myndighet som stod för inremitteringen.
Det framgår att det är en högre andel av de som remitteras in från Arbetsför-medlingen
som kommer i arbete efter projektet än de som kommer från socialtjänstens försörjningsstöd. Det statistiska materialet tyder på att deltagare från Arbetsförmedlingen har bättre
språkkunskaper än de som kommer från försörjningsstöd. Det är en betydligt högre andel
av deltagare från försörjningsstöd som efter projektet återgår till myndigheten i jämförelse med Arbetsförmedlingen.
När det gäller tjänstemännens erfarenheter av projekttiden så redovisas först hur olika
delar av projektet framställs i projektansökan och därefter följer en beskrivning av tjänstemännens erfarenheter. Intervjuer med deltagarna har genomförts vid två tillfällen, ett i
början av projektet och ett i mitten. Båda intervjuerna avslutas med en summering av
viktiga komponenter som är förutsättningar för att lyckas.
Genom att studera och värdera det samlade datamaterialet kan framgångsfaktorer beskrivas på olika nivåer. På en individuell nivå knyts framgång till: Kunskaper i det svenska
språket, motivation av att delta i projektet och tålamod att delta i olika aktiviteter. På
organisatoriska nivån knyts framgång till: Samarbete mellan olika aktörer och att dessa
tillsammans kan hitta flexibla lösningar, tillräckligt med tid och personella resurser. På
strukturell nivå knyts framgång till: Samordning av olika regelverk, ekonomiska resurser
och samverkan mellan olika myndigheter.
De sammanfattande slutsatserna byggs upp kring följande satser:
•

Urvalet av deltagare är en komplex och viktig process

•

Att mäta deltagarnas motivation låter sig inte göras på ett enkelt sätt

•

Det finns tydliga föreställningar hos projektets tjänstemän om vad som ska till för
att lyckas

•

Deltagarna framhåller den egna viljan och motivationen som det viktigaste för att
lyckas. Ett annat sätt som har betydelse för att lyckas tar fasta på betydelsen av personliga kontakter med personalen

•

Framgångsfaktorer kan beskrivas på olika nivåer; individuell nivå – organisatorisk
nivå – strukturell nivå

Utvärderingen avslutas med utvärderarnas rekommendationer.
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INLEDNING

I denna rapport redovisas en studie vars utgångspunkt är att utvärdera ett arbetsmarknadsprojekt i Trollhättans stad.
Inom ramen för projektet 1 ”Arbete – Företagsamhet i Kronogården” har en modell (se
sidan 11) utvecklats och prövats. Projektet hade som mål att öka företagandet i området
och öka anställningsgraden för projektdeltagarna. Målgruppen var utomnordiska personer
boende i området Kronogården vilka både var arbetslösa och hade ersättning i form av
försörjningsstöd och/eller från arbetslöshetskassan (beskrivs fortsättningsvis i denna rapport som a-kassan). Projektet riktade sig till personer som varit bosatta i Sverige minst
två år.
I projektplanen anges att projektet kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Detta har
skett genom att Trollhättans stad genomfört en intern utvärdering, samtidigt som Högskolan Väst har gjort en extern form av utvärdering.
Den interna utvärderingen har genomförts kontinuerligt och grundar sig på faktauppgifter
utifrån kvantitativa mätbara variabler. Högskolans utvärdering har en kvalitativ ansats
och har genomförts genom intervjuer, fokusgrupp och internt textmaterial. Denna rapport
bygger både på datamaterial från den interna och från den externa utvärderingen.

Perspektiv och tillvägagångssätt
Den externa utvärderingen hade två utgångspunkter.
1. Den skulle bidra till att utveckla och stödja projektet/modellens uppbyggnad/ genomförande och är i den meningen formativ. Med detta menas att utvärderarna i någon
mening finns nära eller deltar i projektet medan det pågår.
2. Den skull vara av karaktären måluppfyllelse. Med detta menas att den ska svara på
frågor av karaktären, vad har fungerat med modellen, varför den har fungerat och
varför den inte har fungerat. I den meningen är den att betrakta som summativ, alltså
en uppsummering av en kortare eller längre period.
Utvärderingen har både ett tjänstemanna- och ett deltagarperspektiv. Utvärderingen har
föregåtts av diskussioner när det gäller vad intressenterna vill ha svar på. När det gäller
tjänstemannaperspektivet identifierades följande frågeställningar:
•
•
1

Hur görs urvalet av deltagare?
Hur görs bedömningen av enskilda deltagares motivation?
Europeiska Social Fonden
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•
•

Vilka förväntningar och föreställningar har tjänstemän på projektet?
Vad menar tjänstemännen är viktiga faktorer för att lyckas med projektet?

När det gäller deltagarperspektivet identifierades följande frågeställningar:
•
•
•
•

Hur gick det till för att komma med i projektet?
Vilka faktorer påverkar deltagarnas motivation att delta?
Vilka tankar och erfarenheter har deltagarna om av att vara med i projektet?
Vad anger deltagarna som viktiga faktorer för att lyckas?

Utvärderingen olika steg
Utvärderingen har genomförts i tre steg. I det första steget handlade det om att fokusera
på aktörernas föreställningar och erfarenheter. Detta skedde i form av fokusgrupper med
projektets tjänstemän och intervjuer med deltagarna. I det andra steget identifierades och
analyserades urval och motivation, sett ur ett tjänstemanna- och ur ett deltagarperspektiv.
Här handlade det att få svar på frågor som berörde vilka de presumtiva projektdeltagarna
var, efter vilka kriterier de togs ut och hur motivation bedömdes. Utvärderingens tredje
steg lyfte frågor om framgångsfaktorer och svårigheter. I detta fall handlade det om att få
nyckelpersoners syn på vad de uppfattade som framgångsfaktorer och samtidigt belysa
vilka svårigheter/problem eller farhågor som förknippades med projektet. Denna del har
framförallt genomförts i form av fokusgrupper med projektets tjänstemän och utifrån ett
antal intervjuer med deltagare, både i början av och efter avslutad projekttid. Vi har också
bett att det sammanhållande teamet (beskrivs på sidan 12) att skriftligen redovisa sina
erfarenheter kring projektet olika delar.
Genom ovanstående upplägg kommer olika frågor att belysas utifrån flera synvinklar. För
att tillvarata intern kulturkompetens och för att kunna diskutera utvärderingens genomförande, träffas utvärderingsgrupperna och mottagare kontinuerligt. På så sätt har utvärderingens resultat regelbundet återförts och kunde komma projektet tillgodo, liksom att nya
utvärderingsfrågor kunde identifieras.

Rapportens disposition

I den första delen av rapporten belyses projektet på olika sätt. Inledningsvis handlar det
om själva projektet samt projektidén som grundar sig i tjänstemännens föreställningar.
Därefter beskrivs antagningsprocessen och slutligen vilka som blev deltagare i projektet.
I den andra delen redovisas deltagarnas syn på projektet. Detta har skett genom att personerna intervjuats vid två tillfällen, vilka redovisas var för sig. Därefter redovisas tjänstemännens syn på projektet som helhet. Efter detta följer en analysdel som belyser betydelsen av olika nivåer och hur dessa påverkar varandra. Slutligen redovisa slutsatser och
utvärderarnas rekommendationer.
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KAFU SOM PROJEKT

Projektet KAFU är ett arbetslivsinriktat samverkansprojekt som riktar sig till arbetslösa
personer med invandrarbakgrund boende i Kronogården, Trollhättans stad. Projektet startade i januari 2009 och pågick till 31 december 2011. Syftet med projektet var att minska
arbetslösheten och i sin förlängning förhindra/minska utanförskapet för människor som
bor i området. För detta ändamål utarbetades en modell som skulle prövas, utvecklas och
om det var möjligt, permanenta i den ordinarie verksamheten. En viktig komponent i modellen var att samverka med andra myndigheter, men att ett mindre team skulle fungera
som en sammanhållande kraft.
KAFU – projektet kan liknas vid andra projekt som genomförts i Sverige. Det som utmärker detta projekt är att det inledningsvis var en del av en större satsning i en stadsdel.
Detta område visar tydliga tecken på utanförskapsproblematik. Det handlar bland annat
om att sysselsättningsnivå, utbildningsnivå- och medelinkomst är väsentligt lägre än i
kommunen i övrigt. Här finns en hög koncentration av personer med utländsk bakgrund,
drygt 65 %. Redan 2007 startade ett omfattande områdesprojekt, vilket KAFU blev en
del av 2. KAFU har två huvudsaklig mål vilket handlar om att öka företagande (företagsamhet) och anställningsgraden (arbete) för personer som bor i området. Projektledningen
menar att detta på sikt ska leda till att färre människor blir beroende av försörjningsstöd
eller A-kassa. Detta uttrycks i ansökan till ESF på följande sätt:
Vi vill i bred samverkan jobba individorienterat för att få fler att våga ta steget ut på arbetsmarknaden eller
våga pröva eget företagande. I det här projektet kommer vi att kombinera nya former och nya partners för
samverkan kring en känd problematik. För att skapa bättre förutsättningar i Kronogården är jobben viktigast, men också att fler känner ansvar för och vill ha inflytande över sitt liv och sin familjs liv och vill delta
i de demokratiska processerna i samhället… (Projektansökan s. 2).

I projektansökan beskrivs också vad som förväntas av Högskolans medverkan. Detta uttrycks som:
…att vi kommer att utveckla formerna för lärande och att vi också genom vår utvärdering ska hitta kunskap
som är möjlig att överföra till ordinarie verksamheter… (Projektansökan sid 4.).

Genom samordnade insatser vill kommunen hjälpa deltagarna att komma ut i arbetslivet
och därigenom skapa förutsättningar till egenförsörjning, antingen genom praktik, vidareutbildning eller genom att starta ett eget företag. Projektledningen är tydlig med att deltagandet i projektet skall bygga på individens egen vilja och önskan om att delta. Projektet
ska alltså inte vara något som personen tvingas in i och det ska heller inte innebära bidragssanktioner för en person som tackar nej till att delta. Projektet KAFU hade en budget
på 22 millioner kronor och finansierades delvis med stöd från ESF (Europeiska socialfonden). Andra samverkansparter är bl.a. Trollhättans Stad, Arbetsförmedlingen, Näringslivsenheten, Primärvården och Högskolan Väst.
Dessa satsningar på statsdelen beskrivs inte i denna rapport. För ytterligare läsning kring detta projekt
hänvisas till ESF – ansökan.
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Projektets Mål
I projektplanen finns ett antal mätbara mål vilka formulerade som:
•
•
•
•
•
•

Antal nya företag, sex nya företag per år.
Antal företag i affärsutveckling, sex nya företag per år.
Överlåtna företag, ett företag per år.
Andel av deltagarna som går till arbete skall vara 40 %.
Andel deltagare som påbörjar studier skall vara 20 %.
Andelen av de personer som har försörjningsstöd vid projektstarten skall minskas med 50 %.

Ytterligare önskade effekter som kan utläsas i projektdesignen, men som inte är upptagna som mätbara mål är:
•
•
•
•

Projektet vill följa den trend som råder i Sverige om att lika många kvinnor som män startar företag.
Hela projektet syftar till att öka anställningsbarheten hos gruppen.
Skapa en känsla av sammanhang, det vill säga, se sin egen situation utifrån en samhällelig helhet.
Projektet önskar nå människor som har något av en nyckelroll i sin omgivning. Det kan vara föräldrar
som är förebilder för sina barn eller personer som anses ”aktade” i mer eller mindre formella sociala
sammanhang i området. Man hoppas att dessa personer ska fungera som förebilder i vidare kretsar.

Modellen och dess tre spår
Projekt KAFU har tre olika inriktningar eller ”spår”. Dessa är:
1) Utbildningsspåret
2) Arbetsspåret
3) Företagarspåret
Projekttiden är 40 veckor, där alla (eller åtminstone de flesta) börjar med att läsa svenska
i åtta veckor på folkhögskola. Kravet för att få delta i projektet är att deltagarna har minst
C-nivå på SFI (svenskundersvisning för invandrare). På folkhögskolan är det inte enbart
språket som tränas utan även samhällsorienterade studier har en central roll. Exempel på
delar som ingår i de samhällsinriktade studierna är svensk historia, socialpolitik och lagstiftning, vilket syftade till att öka kunskaperna om det svenska samhället. En del av utbildningen handlade om arbetsmarknadskunskap, exempelvis hur arbetsmarknaden har
sett ut, hur den har förändrats, var arbetstillfällena finns och vad är viktigt att tänka på när
man söker arbete. En del handlade om att skriva CV och personligt brev. En del av utbildning har också handlat om personlig utveckling med betoning på personliga egenskaper, kommunikation, kulturkrockar osv.
Efter vistelsen på folkhögskolan får deltagarna välja inriktning. För de som är intresserade
av att starta eget företag erbjuds företagarspåret och personen går då vidare till en utbildning via Näringslivsenheten i kommunen. Deltagarna får här ytterligare kunskaper om
företagande och hjälp med att upprätta en affärsplan. För de som vill utbilda/ vidareutbilda sig erbjuder projektet flera möjligheter, vilket kan vara en yrkesinriktad utbildning
eller grundskole- eller gymnasieutbildning via Komvux. Det tredje alternativet riktar sig
10

till dem som vill komma in på arbetsmarknaden direkt. Där arbetar en praktikanskaffare
med att i samråd med deltagaren och utefter deltagarens önskemål hitta en lämplig praktikplats. Modellen (Bild 1.) nedan visar strukturen genom projektet från antagning till
avslut.

Bild 1. KAFU - modellen
Modellen beskrivs som ett flödesschema från antagning av deltagare till själva projektet
och slutligen vilka möjliga vägar som finns att komma vidare. Det som inte syns i modellen är att redan på avdelningen för försörjningsstöd och på Arbetsförmedlingen startar
en urvalsprocess.

Det sammanhållande teamet
Under ledningsgruppen har de centrala arbetsenheterna i projektet utgjorts av ett Sammanhållande team (i fortsättningen Teamet) och handläggare från kommunens försörjningsstöd och en representant från arbetsförmedlingen. Teamet har under projekttiden
haft sin hemvist i kommunens avdelning för arbetsmarknadsstöd och har bestått av tre
personer vilka hämtades från olika avdelningar i kommunen. Teamet har haft en sammanhållande funktion från det att deltagare tagits ut till projektet tills att de lämnat projektet.
Teamet har tillsammans med handläggarna stått för det slutliga urvalet utifrån de presumtiva deltagarna som presenterats. Teamet har i samråd med uppdragsgivaren på olika sätt
aktivt följt deltagarna genom projekttiden, men också i stor utsträckning bistått med råd
och stöd efter att deltagarna lämnat projektet. En annan viktig funktion som Teamet har
haft är att kontinuerligt rapportera till ledningsgruppen om hur projektet fortlöpt. Ytterligare en funktion som teamet haft är att vara samtalspartner till den externa utvärderaren
och levererat material till slutrapporten.
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CENTRALA BEGREPP

Nedan följer en redogörelse av några centrala begrepp som är relevanta för utvärderingen av Projekt KAFU.

Arbetslinjen och arbetsrehabilitering
Arbetslinjen är ett begrepp som introducerades i den svenska socialpolitiken redan på
1920-talet. Till stor del är begreppet politiskt, men för individen innebär det idag ökat
egenansvar och minskat samhälleligt ansvar. Den politiska linjen går ut på att arbete och
egen försörjning alltid är att föredra framför olika typer av försörjningssystem, såsom
arbetslöshetsförsäkring (a-kassa) och försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). I den arbetsmarknadspolitik som förs av den nuvarande regering drivs arbetslinjen hårt, vilket
även påverkar dem som har nedsatt arbetsförmåga, är sjuka eller har en funktionsnedsättning.
Syftet med arbetslinjen är att aktivera och rehabilitera bidragsberoende människor, för att
kunna återföra dem till egen försörjning och därmed minska bidragsberoendet. Enligt
Bäckström (1997) används rehabilitering som ett verktyg för att driva arbetslinjen och
därmed eftersträvas att människor ska bli självförsörjande genom avlönat arbete. Den ursprungliga innebörden av begreppet rehabilitering är aktivering eller verksamhet i någon
form, i syfte att individen ska återfå någon form av duglighet. Detta innebär för individen
att han ställs inför krav på förändring eller återanpassning till samhällets rådande normer
vad det gäller anpassning till ett ”normalt” arbetsliv (a.a.).
Karlsson (2008) betonar att man inom arbetsinriktad rehabilitering bör skilja på ”rehabilitering till arbete” och ”arbetsinriktad rehabilitering”. Han menar att rehabilitering till
arbete är en strukturerad process, där individen aktivt deltar i koordinerade insatser och
där processen styrs efter individens och försäkringsgivarens uppsatta rehabiliteringsmål i
syfte att komma i arbete enligt arbetslinjens principer. Arbetsinriktad rehabilitering är ett
begrepp som introducerades i och med rehabiliteringsreformen på 1990-talet. I den arbetsinriktade rehabiliteringen är det återgång till arbete som åsyftas, främst för långtidssjukskrivna och individer som tar emot sjukbidrag eller förtidspension. För majoriteten
av deltagarna i KAFU - projektet är det rehabilitering till arbete som gäller eftersom flera
av dem inte tidigare har arbetat i Sverige. Processen som deltagarna genomgår under projekttiden följer också en struktur med tydligt uppsatta mål för varje individ.
Det är ändå svårt att hitta någon enhetlig kärna i rehabiliteringsbegreppet, då det idag
finns flera olika betydelser av begreppet. Ursprungligen var rehabilitering en medicinsk
inriktning, men har sedan 1990-talet förskjutits till att ha tydligare fokusering på arbetslivsinriktning. Det kan idag sägas att det finns tre huvudgrupper inom området; medicinsk, social och arbetsinriktad rehabilitering (a.a.). I utvärderingen av KAFU - projektet
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inriktar vi oss på den arbetsinriktade rehabiliteringen då detta har en arbetslivsinriktad
karaktär, men vi kan även se att den sociala rehabiliteringen har betydelse för deltagarna
inom projektets verksamheter.
Enligt Bäckström (1997) används rehabilitering som ett verktyg för att driva arbetslinjen,
därmed eftersträvas att människor ska bli självförsörjande genom eget avlönat arbete. För
de människor som ”lyckas” betyder det naturligtvis mycket, både genom ökad självkänsla
och även sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Men en rehabiliteringsprocess upplevs inte
alltid positivt av individen och kan därför även vara ett led i människors utslagning, en
process där individen etiketteras, sorteras och eventuellt slås ut.

Anställningsbarhet och arbetsförmåga
Som påpekades inledningsvis så ville projektledningen genom projektet KAFU öka anställningsbarheten hos målgruppen. Men vad innebär det egentligen att vara anställningsbar? Svaret på frågan är i allra högsta grad komplext, eftersom det beror helt på vem som
uttalar sig. Sett från myndigheters håll, ur socialförsäkringens perspektiv, så sammankopplas anställningsbarheten till stor del med den fysiska arbetsförmågan. Då menas att
sjukdom är en konkret händelse som har ett före och ett efter. Det är således skillnaden
däremellan som ligger till grund för hur arbetsförmåga utvecklas. En människa kan även
ha en funktionsnedsättning som har negativ påverkan på förmågan att utföra olika arbetsuppgifter och arbetsförmågan beskrivs då som nedsatt (SOU 2008:66).
Utifrån ett handläggarperspektiv har arbetssättet och metodiken samt personalens förhållningssätt gentemot projektdeltagaren stor betydelse för anställningsbarhet. Respekt för
individen och att aktivt försöka hitta rätt lösningar bidrar till ökad motivation för att nå
anställning. Personalens förhållningssätt och bemötande är även något som deltagarna i
projekt KAFU beskriver som värdefullt och som stärker deras självkänsla och självförtroende.
Om frågan om anställningsbarhet ställs till arbetsgivare är det inte säkert att den fysiska
arbetsförmåga (minskad förmåga att utföra vissa arbetsuppgifter) skulle ha så stor betydelse då faktorer som motivation, punktlighet, noggrannhet och pålitlighet är saker som
skulle kunna väga tyngre. Lindqvist (2008) beskriver de anställningsbara som en normativ kategori och menar att den som är anställningsbar anses vara handlingskraftig och ha
gott självförtroende. Andra egenskaper som är önskvärda är initiativrik, ansvarstagande
och att kunna agera självständigt.
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URVALSPROCESS OCH DELTAGARE

I projektplanen beskrivs målgruppen för projekt KAFU som, arbetslösa människor med
utomnordisk bakgrund som är boende i bostadsområdet Kronogården och som erhåller
försörjningsstöd eller a-kassa. I första hand riktar sig projektet till personer som varit bosatta i Sverige i minst två år och någon övre gräns för hur länge man bott i Sverige finns
inte. I övrigt vill man anta ett flexibelt förhållningssätt till vilka som antas. Detta innebär
att det inte finns något krav på att personerna måste vara aktuella hos socialtjänsten, men
måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen (AF). I projektbeskrivningen påtalas även
att man bör acceptera enstaka personer som är boende i de närliggande stadsdelarna Lextorp och Sylte då integration och sysselsättning är förhållandevis låg även i dessa bostadsområden.
När det gäller språkkunskaper bör deltagarna ha kunskaper i svenska som ligger på SFI:
s C-nivå, men tjänstemännen inom projektet är medvetna om att det kan finnas stora variationer i språkkunskaperna och att dessa kan variera över tid eftersom språk anses vara
en ”färskvara”. Detta har bidragit till att det har funnits ganska stora variationer i språkkunskaperna hos deltagarna.
Vid intervjuer med tjänstemän från socialtjänstens försörjningsstöd och AF framkommer
att det funnits skillnader i hur man ser på urvalet. Inom AF har handläggarna varit tydligare med att följa projektets uppsatta kriterier för deltagande, medan resonemanget inom
försörjningsstöd har varit betydligt friare då det gäller urvalet. Socialsekreterarna har inte
sett sig själva som de som står för urvalet, utan de menar att de skickar alla som de tror
kan vara hjälpta av projektet, och överlåter till Teamet att välja ut deltagare. Som intervjuare får vi en känsla av att de föreslår deltagare som ”blivit över” i den betydelsen att
socialtjänsten inter har något att erbjuda när det gäller att komma i arbete. En del av handläggarna tror inte alltid på att det är arbete i första hand som är realistiskt utan det behövs
en utbildning och då hoppas man att KAFU – projektet kan vara ett alternativt. En av de
intervjuade tjänstemännen uttrycker att KAFU inte är något som erbjuds i första hand
utan det är något som de diskuterar med en person när alla andra åtgärder är uttömda och
att det är en relativt lång procedur. Detta uttrycks på följande sätt:
… det är en procedur… först kolla upp när nästa grupp startar… urvalet sker i samförstånd eller i samarbete
med våra klienter… för det kan ta flera veckor tills vi kommer fram… Då de inte är alls är positiva till att
delta i projektet… finns en rädsla för det nya, vad är KAFU för något, vad kommer det att ge mig. Jag vill
ha jobb på en gång och inte delta i något projekt. Sedan tar det tid att på något motivera dem…

En kärnfråga i denna typ av projekt är att hitta ”de rätta” deltagarna. I följande avsnitt
försöker vi besvara frågan hur urvalet av deltagare har gått till och vilka svårigheter som
uppstod på vägen. Materialet till avsnittet hämtas från det som framkom i fokusgrupperna
och vid intervjuer med tjänstemännen.
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Fokusgrupper
Fokusgrupper är en intervjuform där en grupp deltagare har något gemensamt och samtalar runt ett förbestämt ämne och intervjun leds av en eller två moderatorer med stöd av
en intervjuguide och material som stimulerar samtalet. Med hjälp av samtalet under intervjun breddas perspektivet på ämnet och deltagarna kan föra fram sina åsikter samtidigt
som de andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter. Denna interaktion mellan
deltagarna ger ett djup i svaren på frågorna som blir belysta ur olika perspektiv (Wibeck
2010).
Fokusgruppen i utvärderingen bestod av tre tjänstemän som ingår i KAFU´s sammanhållande team, en tjänsteman från Arbetsförmedlingen, en socialsekreterare samt en representant från näringslivsenheten och de träffades vid två tillfällen. Den första träffen med
fokusgruppen syftade till att framhålla aktörernas perspektiv på framgångsfaktorer, d.v.s.
vilka avgöranden som kunde identifieras för att nå målet i projekt KAFU och samtidigt
urskilja vilka deltagare som skulle antas till projektet. Aktörerna delades in parvis i tre
grupper och fick tänka ut varsitt fall. Ett fall skulle gestalta en deltagare som utan tvekan
antagits till projektet, ett solklart fall. Det andra fallet skulle gestalta en deltagare som
blivit antagen trots tveksamheter, ett tveksamt fall. Det tredje och sista fallet skulle åskådliggöra ett ärende då en deltagare självklart inte blev antagen, ett självklart avslagsfall.
Varje grupp fick presentera sina fall varefter hela gruppen diskuterade vad det kunde beror på att personen blivit antagen eller inte. Hela gruppen hade därefter en gemensam
diskussion kring gemensamma nämnare för de olika fallen. Träffen avslutades med att
gruppen konfronterades med ett antal påståenden, som de fick ta ställning till. Först presenteras här ett solklart fall, alltså ett fall där det inte råder någon tvekan om att deltagaren
blir antagen. Detta illustreras med fallet Ismail. 3

Ismail – en solklar antagning
Ismail är ensamstående och bor i en mindre hyreslägenhet i det området som är föremål för projektet. Han
kommer ursprungligen från ett sydeuropeiskt land och har bott i Sverige under några år. Ismail har en
universitetsexamen i ekonomi från sitt hemland och drev där en revisionsbyrå tillsamman med en släkting.
Under sina år i Sverige har han fortsatt att studera och läst svenska, vilket han nu talar bra. Han förstår
dock att han behöver lära sig mer och att språket inte bara handlar om att prata utan att också kunna
skriva korrekt. Hans fritidsintresse är att laga mat och att spela bridge. Till det yttre är Ismail en välklädd
man och går oftast klädd i snygga jeans och väl struken skjorta och bär kavaj. Han har en kortklippt frisyr
och är alltid nyrakad vid träffarna med Teamet. Hans ena ben är kortare än det andra efter ett benbrott i
ungdomssåren, vilket innebär att han haltar något när han går och möjligen kan det betecknas som en
lindrig fysisk funktionsnedsättning. Det är dock inget som är ett hinder när det gäller arbetsförmågan.
Ismail har alltid med sig en påse kaffebröd när han träffar Teamet. Han är oftast glad och börjar alltid
med att fråga hur de andra har det och visar intresse för varje person. Han kommer alltid i god tid till
utsatta möten och har ofta förberett sig genom att ha antecknat frågor han vill ha svar på. Han lyssnar
noga på de råd han får och är det något han inte förstår frågar han. När Ismail träffar Teamet första
gången har han redan en idé om att han vill starta ett företag som går ut på att vara återförsäljare av
3

Samtliga fall är konstruerade utifrån samlad information och är alltså ingen verklig person.
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sportkläder. Han har funderat på den här idén länge och har gjort en mindre marknadsundersökning samt
tagit kontakt med tre olika leverantörer.

Kännetecken på en solklar antagning
När Ismail diskuteras i olika sammanhang beskrivs han som ett bra exempel på en deltagare som väl faller in i projektets målgrupp. Fyra teman framträder:
1.
2.
3.
4.

Egen idé
Motivation
Vilja
Kompetens

Ismail har redan en företagsidé innan han kommer med i projektet. Det handlar inte bara
om en vilja att starta företag utan han har en genomtänkt tanke om vad företaget ska syssla
med. Han är därför motiverad att arbeta och att lära sig det han behöver för att kunna
genomdriva sin idé. Vidare uttrycker han både vad han vill och vad han inte vill. Han är
alltså beslutsam och målmedveten. Kompetensen ligger i att han är välutbildad och talar
bra svenska, men framför allt i hans förmåga att hantera sociala situationer. Han kan uttrycka sig och han frågar när han inte förstår. Han passar tider och kommer alltid till
bestämda möten. Att personen är välklädd, vet vad han vill och har både kompetens och
ödmjukhet väcker något hos de som ansvarar för antagningen. De uttrycker en genuin
känsla för personen och en lust och vilja att hjälpa honom. Vidare tilltalas de av att det
finns en idé, men vad det är för någon idé är mindre viktigt. Det är att den finns och inte
vad som upplevs som viktigt. De som ansvar för projekt uttrycker att det är lättare att
hjälpa till då. De har m a o blivit ”tjusade” av personen och hans utstrålning tilltalar dem.
De uttrycker också att det är roligare att hjälpa om någon visar ambition och vilja. Detta
uttrycks på följande sätt:
Det är lättare att hjälpa om det finns en kraft och en säkerhet i idén, att det redan finns en idé…
Att någon inte kan eller inte vågar kan man jobba med i KAFU, bara viljan finns…

Ismail utstrålar alltså en kraft och en vilja och aktörerna beskriver hur han intar rummet
på något sätt. Detta uttrycks som att ”Han liksom fyller upp rummet”. När det gäller kompetens är detta också underordnat vilja och motivation. I grundkriterierna för att komma
med i KAFU projektet framgår att grundläggande kunskaper i svenska måste finnas hos
deltagare. När det gäller ett solklart fall måste därför förmågan att kommunicera på
svenska finnas. Det handlar om att samtliga aktörer tror på deltagaren, men detta visar sig
ändå inte vara garanti för att deltagarens mål kan uppnås.
Vid intervjuerna med tjänstemännen framkommer likande synpunkter, vilket uttrycks så
här.
… att man är villig att ta ett arbete, att viljan finns, att ambitionen finns, att personen själv vill ha en förändring. Det skulle jag vilja definiera att den står nära arbetsmarknaden.
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På frågan vad som utmärker den ”perfekte” eller den ”ultimate” uttrycks detta på följande sätt:
Ja, det är en person som har kort utbildning eller ingen utbildning alls och har gått i korta jobb tidigare
och klarat sig, behöver inte ha någon utbildning. Han behöver inte ha yrkesutbildning. Det har funnits gott
om möjligheter till korta jobb och man har under 2000-talet blivit arbetslös på nytt och då har man kommit till en ny arbetsmarkand som ställer krav. Personen är runt 50 -55 år och har varit arbetssökande och
aktiv, men förutsättningarna för en anställning på egen hand har inte funnits. Personen har kommit in i
jobben, den skulle vilja se som en självklar kandidat…

Nästa avsnitt handlar om ett typiskt fall där antagningsgruppen tvekar om personen ska
antas eller inte vilket illustreras med fallet Ali.

Ali - ett tveksamt fall för antagning
Ali är 30 år och kommer från Libanon som bor sedan åtta år i det aktuella området tillsammans med fru
och sex barn. Hemmet är snyggt och välordnat. Ali har aldrig gått på SFI då han tycker att han redan
pratar bra svenska. Han har en oavslutad yrkesutbildning från sitt hemland, men har berättat att han alltid
hade jobb där. Han vill inte berätta vad han jobbade med, men antyder att det handlade om affärer som
gav mycket pengar. Sedan han kom till Sverige sedan har han haft en rad olika praktikplatser, men har
alltid fått sluta efter kort tid. Han har bland annat praktiserat i en verkstad, på ett varuhus och på Returen.
Ofta har det blivit svårigheter eftersom han haft förväntningar på att få eget ansvar direkt och varit negativ
till att arbeta utan att få riktig lön vilket lett till konflikter med ledningen. Han har också varit otålig och
tyckt att han vill börja arbeta direkt, inte haft lust och tålamod att ”gå bredvid” utan vill ha något att sätta
händerna i direkt. Ali pratar högt och mycket, är ofta utmanande och tappar ibland humöret. Upprepade
gånger har han också missat möten utan att meddela att han inte kommer och till träffar har han oftast
varit försenad och det har hänt att han hastigt lämnat träffarna upprörd. Alis fru går på SFI vilket han är
irriterad över, då det borde räcka med att hon pratar med barnen på vårt eget språk. De två minsta barnen
går på dagis och de äldsta i skolan. Hustrun arbetar korta dagar så inget av barnen behöver vara på fritids.
Han pratar väl och gärna om sin familj och han är mycket stolt över att ha så många barn. Vid besök
hemma hos Ali och hans familj visar han en annan sida än den han har rykte om sig från de olika praktikplatserna. Han engagerar sig mycket i familjen och ger intryck av att vara en tillgänglig pappa. När Ali
kommer till första träffen med teamet säger han att han hört talas om KAFU och att han vill vara med. Han
har en vag idé om att starta ett litet företag. Hur det ska gå till och vet han inte, men tycker att det borde
räcka om han får ett lån så kan han starta direkt.

Kännetecken på ett tveksamt fall
Tre teman framträder i materialet när det tveksamma fallet diskuteras.
1. Vilja
2. Vädjar till socialarbetaren
3. Visar olika sidor
Personen är viljestark och egensinnig. Med detta menas att han har en stark vilja att vara
med i KAFU. Han har många idéer och verkar driftig. Han ställer dock höga krav och vet
vad han vill och ger intrycket att han anser att det är Teamet som ska skaffa honom ett
arbete. Personen utmanar och vädjar till ”socialarbetaren” trots karriär som ”strulpelle”,
men jargongen genomskådas och det väcker viss lust att hjälpa honom. Han utstrålar

17

självkänsla och självgodhet. Han ställer krav på de tjänstemän han möter och på praktikplatserna, men kan också visa en helt annan sida när han är tillsammans med sin familj.
Sista avsnittet handlar om ett typiskt fall där antagningsgruppen är helt överens om att
personen inte ska antas. Detta illustreras med fallet Nihad.

Nihad - ett solklart avslag
Nihad kommer från Jordanien, är 53 år och bor tillsamman med sin man, dotter och sin pappa i
en trea på Kronogården. Hon har varit hemmafru hela sitt liv och har ingen utbildning alls. Nihad
flyttade till Sverige tillsammans med sin familj och sina föräldrar för drygt femton år sedan. Dottern Sonya, femton år, är född i Sverige. Nihad har gått på SFI två omgångar med aldrig fullföljt
studierna och hon pratar mycket dålig svenska. Modern dog strax efter att familjen kom till Sverige och fadern har sedan dess bott i familjen. Han är nu drygt nittio år, har en svår demens och
Nihad är sedan några år tillbaka anställd som anhörigvårdare fem timmar om dagen. Nihad
uttrycker ingen vilja av att vara med i KAFU och kan inte se hur hennes pappa skulle klara sig
om hon inte var hemma på dagarna. Hon är nöjd med situationen som den är och uttrycker t.o.m.
en rädsla för att lämna det trygga invanda.

Kännetecken på ett solklart avslag
Här visas vad som är typiskt för en presumtiv deltagare som självklart inte antas i projektet. Tre teman framträder i när det sker ett solklart avslag diskuteras.
1. Faller utanför kriterierna
2. Inte tillräckliga språkkunskaper
3. Saknar motivation
I det här fallet är aktörerna överens om att det avgörande för ett avslag är att den tilltänkte
deltagaren formellt faller utanför kriterierna för antagning. För det första har personen
faktiskt ett arbete (= egen försörjning) och är därför inte arbetslös. För det andra saknas
tillräckliga kunskaper i svenska. Före det tredje saknas motivation att delta i projektet.
Det avgörande är dock att personen inte är arbetslös vilket handläggaren förbisett när det
blev aktuellt att föreslå för antagning till KAFU.

Lyckade och misslyckande strategier
Projektet har haft både med- och motgångar vilket beskrivs utifrån att lyckade och misslyckade fall. Vid den andra fokusgruppen bearbetades deltagarnas erfarenheter av lyckade
respektive misslyckade situationer när det gäller att kunna ge stöd till deltagare i projektet.
Frågeställningar som låg till grund för träffen var:
•
•

Vilka förväntningar och föreställningar har tjänstemännen om projektet?
Vad menar de är viktiga faktorer för att lyckas med projektet?
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Gruppvis fick aktörerna diskutera och presentera erfarenheter från var sitt fall. Deltagare
som lyckats väl trots dåliga odds samt ett fall där aktörerna upplevt ett möte med deltagare
som det varit svårt att ge hjälp till. Redovisningen startar med fallet Mohammed.

Mohammed – ett fall där det är svårt att ge hjälp
Mohammed har bott två år i Sverige och kommer från Somalia. Han är gift och har tio barn och
bor i en femma i det aktuella bostadsområdet. Mohammed har gått SFI, men talar ganska dålig
svenska och det blir ofta språkförbistringar. Han har också svårt att ta till sig nya kunskaper om
hur det svenska samhället fungerar. Mohammed tycker om att jobba ensam och trivs inte ihop
med andra människor. När han träffar Teamet första gången hade han en idé om att starta ett
företag och uttryckte en stark vilja att få vara med i KAFU. Mohammed är duktig på att laga mat
och gör god Kebab. Hans önskan var att få sälja Kebab med bröd och idén var att laga dem
hemma och sedan sälja från en låda på magen. Han kan inte förstå varför han inte bara kan göra
så, varför det finns regler i Sverige som säger att han måste ha ett riktigt kök med tillgång till el
och vatten. Möjligen kan han tänka sig att köpa en liten bod och ställa upp på torget i centrum.
Han vet vad den kostar och vill ha ekonomiskt stöd med att köpa den. Mohammed tjatar mycket
på aktörerna i KAFU och vill verkligen ha hjälp med att genomföra sin idé. Han ringer ofta och
vill ha möten och däremellan kommer han spontant och förväntar sig att alla har tid med honom
direkt. Han är dock alltid trevlig när han dyker upp.

Vad fallet karaktäriserar
Fallet karakteriseras av att det visserligen finns en klar idé om ett eget företagande, men
att det finns ramar som styr vad som är möjligt och att det därigenom blir en kulturkrock.
Detta blir en kulturchock och exempelvis kan Mohammed inte förstå varför han inte kan
laga maten hemma och sedan ge sig ut på stadens torg och sälja. Fallet kräver alternativa
stödformer och kreativa lösningar, men som inte alltid är så lätta att få till. Problem är
dock till för att lösas och Teamet gör allt för att ställa upp för Mohammed och hitta vägar
som passar honom.
I nästa avsnitt presenteras ett fall där förutsättningarna från början inte var så goda, men
resultatet efter projekttiden blir ändå lyckad.

Omar - ett lyckat fall trots dåliga odds
Omar är 40 år har bott i Sverige i nästan 25 år och kommer ursprungligen från ett afrikanskt land. Där
bodde han med sina föräldrar i ett stort hus med tjänstefolk och pappan var affärsman i ett internationellt
företag. Under sina år i Sverige har Omar befunnit sig i olika arbetsmarknadssystem länge och deltagit i
flera arbetsmarknadsprojekt och inom kommunens verksamheter för arbetslösa. Han har bott i flera av
Sveriges större städer. Han har haft svårt att ta order från arbetsledningen, inte fullföljt arbetsuppgifter
och ingen plats har lett vidare till något lönearbete eller längre praktik. Han har inte heller gått någon
längre utbildning. Omar har fru och barn i södra Sverige, men han träffar dem sällan. På fritiden har han
som hobby att klä om möbler och det är han duktig på. Omar är ofta nedstämd och tycker själv att han har
låg status i Sverige jämfört med hur han hade det i hemlandet. Han har varit van vid att stå i centrum, bli
lyssnad på och att folk har respekterat honom. När Omar träffade teamet första gången höll han en lång
monolog och så har det fortsatt vid varje träff. Han har många idéer men de är lite oklara. En av de idéerna
han har är att jobba med barn, kanske som lärare eller förskollärare.
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Vad fallet karakteriserar
Fallet Omar belyser ett problem som teamet emellanåt stött på, men där projektet trots
allt fallit väl ut. Men vad kännetecknar egentligen detta fall – att lyckas trots dåliga odds?
Det finns några perspektiv som framträder. Det första handlar om att det finns ett tydligt
samarbete mellan parterna som är inbladade i projektet och att detta bygger på att alla i
KAFU jobbar mot samma mål. Detta uttrycks av socialarbetarna som att man har misslyckats tidigare försök att komma i arbete, så kanske KAFU kan vara lösningen. Det gäller
att ha tid och tålamod och är man flera som arbetar mot samma mål så orkar man även
om det är en ”krävande” deltagare. Vidare uttryck det att man trots allt har relativt gott
om tid i projektet. Det ställs trots allt en del krav på deltagarna, men det gäller att fånga
upp och göra något bra även åt små framsteg.
Summering
Tjänstemännen har inga svårigheter att identifiera typiska fall från antagningen; ett
solklart fall för antagning, ett tveksamt fall och ett som solklart avslag. Motivation, vilja,
kompetens framhålls som viktiga faktorer som gör att man blir antagen. Men det handlar
även om att ha goda kunskaper i svenska och hur presumtiva deltagare uppträder vid de
inledande samtalen - man helt enkelt tycker om en sådan deltagare. På samma sätt diskuteras det tveksamma fallet. Trots att den presumtive deltagaren uppfyller de grundläggande kraven för projektet och har en idé blir antagningsgruppen tveksam. Det handlar
om att det är svår att styra, att inte hålla det man är överens om eller att gå egna vägar.
Lite grovt kan man säga att den tilltänkte deltagaren inte faller i antagningsgruppens smak
och han har för mycket egen vilja som inte helt harmoniserar med hur kriterierna för
antagning. Det solklara avslaget innebär helt enkelt att inte uppfylla de grundläggande
kraven för att bli aktuell för projektet. Det handlar om att personen redan har ett lönearbete, talar dålig svenska och inte vill vara med i projektet. Utifrån detta synsätt går det att
identifiera vilka som borde bli antagna, men ändå kommer en och annan igenom den
första uttagningen som handläggarna gör på respektive myndighet.
På samma sätt kan tjänstemännen beskriva lyckade och misslyckade strategier. Det är
dock inte så enkelt att i förväg ange vad som kommer att bli lyckade strategier då det
också finns de som kommer i arbete trots dåliga odds från början. Trots att utgångsläget
an vara svårt så lyckas man ändå. Ibland kan det finnas bra idéer, men att det svenska
regelsystemet sätter käppar i hjulen. För att lyckas krävs ett tydligt samarbete mellan inblandande parter. Ibland kan det vara så att trots dåliga odds är något som ändå talar för
att det skulle gå att hitta lösningar. Det gäller då att ha tid och tålamod och är om det är
flera som arbetar mot samma mål så går det lättare. Det handlar om att se positivt på små
framgångar och att pröva nya lösningar.
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Urvalsprocessen
För att på få tjänstemännens beskrivningar av projektet bad vi Teamet skriva ner sina
erfarenheter och reflektioner i förhållande till projektplanen. I kommande avsnitt presenteras erfarenheter från antagningsrocessen.
Antagningsmöte
Enligt projektansökan ska Teamet, representanter från Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, Allaföreningen, Folkhögskolan och Starta eget-coachen träffas en gång i veckan i
ett så kallat antagningsmöte. I detta forum presenterar Arbetsförmedlingen och Försörjningsstöd presumtiva deltagare. Urvalet av deltagare ska karaktäriseras av ”timing” det
vill säga att prioritera personer som är motiverade och engagerade att komma ut på arbetsmarknaden. Inför antagningsmötet har deltagarens ordinarie arbetsförmedlare/ socialsekreterare fortlöpande konsultativa samtal med den kontaktperson som representerar
organisationen i projektet. Vederbörande presenterar därefter deltagarens namn vid antagningsmötet. Gemensamt görs en bedömning huruvida projektet är lämpligt och utgör
en resurs som personen behöver för att komma vidare i sin yrkeskarriär. Antagningsmötena skall även vara ett forum för rapportering om det aktuella läget kring deltagare som
redan är inskrivna i projektet (projektansökan).
Erfarenheter
Under projektets gång har antagningsmötena haft en essentiell funktion i KAFU. Vid
dessa veckomöten har Teamet främst träffat kontaktpersonerna från Arbetsförmedlingen,
Försörjningsstöd, och Allaföreningen (i dagligt tal ”Kraftcentrum”). Starta eget-coachen,
Folkhögskolan samt primärvården har deltagit vid behov. Vid antagningsmötena har utvecklingen för både nya, aktuella och gamla deltagare diskuterats. De olika myndigheternas regelverk har ibland kolliderat, men genom samarbete och enhetliga beslut har
många alternativa och nyskapande lösningar formats. Vad gäller själva urvalet av deltagare kunde teamet i efterhand se att en viss förändring skett under projektets gång. I inledningsfasen var kontakten mellan den presumtiva deltagarens ordinarie socialsekreterare/arbetsförmedlare och kontaktpersonen mot KAFU mer frekvent och deltagarna som
remitterades var motiverade och rustade för arbetsmarknaden. Ju längre projektet fortlöpte desto sparsammare blev förhandsinformationen från handläggarna om respektive
deltagare. Detta innebar att fler personer med någon form av hinder (oftast okända) remitterades in till projektet. Exempel på hinder som framkom var bland annat missbruksproblematik, grav PTSD 4 och andra psykiska- och/eller somatiska besvär.
Församtal
Nästa steg i urvalsprocessen är ett församtal. Enligt projektansökan ska deltagaren efter
antagningsmötet, då urvalet av presumtiva deltagare är gjort, delta i ett församtal. I dessa
samtal ska teamet, starta eget-coachen, representanten från Arbetsförmedlingen och Försörjningsstöd samt eventuellt även den ordinarie handläggaren delta. Vid detta samtal
beskrivs deltagarens nuvarande situation och diskuterar dennes önskemål och
Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel,
våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof.
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framtidsplaner. Detta för att kunna fastställa en inriktning för den kommande projekttiden
(projektansökan).
Erfarenheter
Församtalet hölls alltid på respektive myndighet (Försörjningsstöd/Arbetsförmedling) där
deltagaren träffade Teamet och representanten från myndigheten. Anledningen till att inte
ha med Starta eget-coachen och den ordinarie handläggaren i detta skede var att avdramatisera det första personliga mötet och få en så avslappnad stämning som möjligt. Församtalen hölls ofta kortfattade, ca 15 minuter och deltagaren fick även en grundläggande
information om strukturen och samarbetspartnerna i projektet. Teamet fick också en
första bild av deltagaren, dennes bakgrund och förväntningar inför projektet. Deltagaren
fick dessutom i uppgift att förbereda sig inför nästkommande möte, det s.k. AMEsamtalet, som mer skulle fokusera på vad som konkret behöver åstadkommas för att nå
målet.
AME-samtal
Enligt projektansökan ska Teamet och Starta eget-coachen träffa deltagaren i ett så kallat
AME-samtal för att få mer ingående information om dennes bakgrund och framtidsplaner.
Vid detta tillfälle kan särskilda behov och önskemål om den framtida arbetsträningen diskuteras. Deltagaren ska även få ett underlag där bland annat dennes mål och inriktning är
tydliggjorda, ett underlag som även lämnas till handläggaren (projektansökan).
Erfarenheter
AME-samtalet hölls alltid på verksamhetsområde Arbetsmarknadsstöd, vilket också var
hemvist för Teamet. Beroende på den information som framkom vid församtalet gjordes
en bedömning huruvida Starta eget-coachen skulle delta eller inte. Coachen deltog därför
enbart vid de tillfällen då deltagaren hade tankar och planer på att starta en egen verksamhet. Under mötet fick deltagaren möjlighet att mer ingående berätta om sin utbildningsoch arbetserfarenhet, både från hemlandet och från Sverige. Deltagaren fick även berätta
om sina tankar och planer inför framtiden och vilka mål som skulle strävas efter. Under
mötet gjordes också en överenskommelse om vilket ”spår” deltagaren skulle hamna i;
Arbetsmarknadsspåret, Starta Eget-spåret eller Specialspåret. Specialspåret skapades
bland annat för deltagare som redan vid start var för bra språkmässigt för att delta i folkhögskolans verksamheter eller redan hade en bra planering med SFI-studier och praktik
mm. I de fall då betyg och intyg från hemlandet inte var översatta och värderade sedan
tidigare, var Teamet behjälpliga med detta. I vissa fall gjordes även bedömningen att låta
deltagaren komma tillbaka på ännu ett samtal inför projektstarten. Anledningar till detta
kunde exempelvis vara en känsla av bristande motivation, språksvårigheter, hälsotillstånd
(både fysiska och psykiska besvär) och oklara framtidsplaner (tar vilket arbete som helst).
Det gjordes eftersom Teamet inte ville ”trycka på” (alltså inte övertala någon som inte
vill själv) utan motivationen och drivkraften skulle komma från deltagaren själv. En annan sak som skiljde sig från projektansökan, var att inga underlag skevs och delades ut.
Detta dels beroende på att Teamet inte hade tillräckliga kunskaper om deltagares
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bakgrund ännu, dels att man var mån om att ha ett öppet och flexibelt handlingsutrymme.
För att följa överenskomna planer dokumenterades all information i projektets eget ”journalsystem”.
Motivation
När projektet startade användes ett instrument för att mäta motivation på varje enskild
deltagare. Detta instrument visade sig inte vara tillräckligt för att avgöra om en person
var tillräckligt motiverad att genomgå projektet eller inte. I stället tillämpades ett mer
öppet förhållningssätt till motivation och det blev istället de inledande samtalen som blev
avgörande för om en presumtiv deltagare fick börja i projektet eller inte. Vid vissa tillfällen blev det nödvändigt med flera församtal innan Teamet bestämde att gå vidare i
antagningsprocessen.
Summering
Från det att handläggare på någon av myndigheterna hänvisat en person som tänkbar deltagare i KAFU – projektet diskuterades personen vid ett antagningsmöte. Vid dessa möten
deltog Teamet, handläggare från AF och Socialtjänstens försörjningsstöd och representant från Kraftcentrum. Jobbcoachen, Folkhögskolan och primärvården deltog vid behov.
Förutom att svara för antagningen blev också antagningsmötena en möjlighet till att prata
sig samman om gemensamma problem ex. för att hitta alternativa lösningar då olika myndigheters regelverk kolliderade. När det gäller antagningen framställdes de tilltänkta deltagna mera motiverade i början av projektet än de som blev föremål för diskussion senare
delen av projektet. Från början var det oftast gedigen förhandsinformation, men allt eftersom projektet fortskred minskade informationen. Detta fick till följd att fler personer
med någon form av hinder (oftast okända) remitterades in till projektet. Antagningsprocessen var dock inte slut i och med beslut i antagningsgruppen. Ett församtal och ett AME
samtal blev nästa steg och ibland utökades samtalen när man var osäker på att det verkligen var detta som personen ville. Det kunde handla om en känsla av bristande språkkunskaper, bristande motivation eller olika funktionsnedsättningar eller sjukdomstillstånd.
Teamet ville inte tvinga in någon i projektet och tjänstemännen var noga med att betona
för den tänkte deltagaren att ett nej inte var förenat med sanktioner i form av utebliven
ersättning. Detta var också en uttalad viljeinriktning från projektledningen.
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SÅ BLEV DET

Av de 180 personer som deltagit i projektet har 69 % kommit från försörjningsstöd och
24 % från AF. Ytterligare remittenter är, integrationsenheten 5 %, Granngårdens vårdcentral 1 % och Näringslivsenheten 1 %. En anledning till de stora skillnaderna mellan
AF och försörjningsstöd skulle kunna vara att utbudet av arbetsmarknadsinsatser självklart är t större hos AF än vad som finns att tillgå hos Försörjningsstöd.
Tabell 1: Myndigheter som anmälde deltagare till Projekt KAFU.

Deltagarna
Det totala antalet inskrivna deltagare i projektet var 180 personer. Av dessa har 164 personer gått Arbetsmarknadsspåret varav 17 personer även gått Starta eget-spåret. 16 personer har enbart gått Starta eget-spåret, vilket innebär att totalt 33 deltagare kan räknas
till denna grupp.
Deltagare som kommer från kommunens verksamheter var även inskrivna hos AF. I de
fallen där en person inte var aktuell hos AF skrevs personen in för att kunna delta i projektet.
Målgruppen för projektet var arbetslösa personer med utomnordisk bakgrund, främst boendes i stadsdelen Kronogården. En av anledningen till detta var att stadsdelen har en
markant högre arbetslöshet än kommunen i övrigt. Dock beskrevs det redan i projektansökan att det skulle finnas ett flexibelt och liberalt synsätt beträffande deltagarna i projektet. De kunde därför även vara bosatta i stadsdelarna Lextorp och Sylte, då även dessa
stadsdelar har liknande situation som Kronogården, med låg grad av integration och förvärvsfrekvens. Majoriteten av KAFU-deltagarna, det vill säga 100 personer var dock bosatta i stadsdelen Kronogården. Därefter kommer Lextorp och Sylte med 39 respektive
25 personer. Utöver de nämnda stadsdelarna har det även remitterats in ett mindre antal
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deltagare från 8 andra stadsdelar och förortsområden. Detta på grund av att personer även
från dessa områden, är utanför den svenska arbetsmarknaden och bedömdes ha behov av
samma stöd.
Tabell 2. Bostadsområden som deltagarna bor i vid tiden för projektet.

Som tidigare nämnts vände sig projektet till personer som har utomnordisk bakgrund.
Detta eftersom graden av utanförskap i samhället, och arbetsmarknaden i synnerhet är
hög inom denna målgrupp. I projekt KAFU har det deltagit personer från 32 olika länder,
där Irak, Kosovo, Serbien och Somalia varit mest representerat. Den höga representationen från dessa länder speglar de oroligheter som har/och fortsatt präglar Mellanöstern,
Balkan och Afrikas horn. Det bör dock noteras att det finns deltagare från Finland och
Sverige med i projektet. Anledningen till att dessa deltagare startat i projektet beror på att
remittenterna hänfört starka sociala skäl som orsak. Att blanda gruppen med både utomnordiskt och nordiskt födda personer visade sig vara positivt i den bemärkelsen att
andra synvinklar på det svenska samhället, arbetsmarknaden och arbetslösheten har kunnat belysas (Se tabell 3 i bilagan).
Ett av projektets mål var att deltagargruppen skulle ha en könsmässigt jämn fördelning,
och att projektet skulle vända sig till kvinnor i lika hög utsträckning som män. Detta mål
har inte uppnåtts fullt ut. Projektet har haft 116 manliga och 64 kvinnliga deltagare. Vid
ett flertal tillfällen har den könsmässiga snedvridningen uppmärksammats under antagningsmötena, men trots detta har antalet kvinnor inte ökat till samma nivå som antalet
män.
Projekt KAFU vände sig till deltagare mellan 16-64 år. Åldersfördelningen bland de reella KAFU-deltagarna har legat mellan 18-59 år. Som kan utläsas av tabell 5 är kvinnorna
underrepresenterade och särskilt de i den yngre medelåldern (18-39 år). Anledningen
skulle kunna vara att en relativt stor del av den gruppen har valt att studera vidare för att
på så sätt öka chanserna till anställning. Ytterligare en trolig förklaring kan vara att de har
bildat familj och därför är sysselsatta i hemmet. Männen i åldrarna 18-49 år är däremot
väl representerade i projektet med 59 %. En orsak till detta kan vara att denna ålder är
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den mest arbetsverskamma åldern, och att det ligger ett stort familjeförsörjningsansvar på
många män inom projektets målgrupp.
Tabell 4: Antagna deltagares ålder- och könsfördelning

Enligt projektansökan skulle uttagningen av deltagare till projektet inte bygga på personens utbildnings- och arbetslivserfarenhet, utan istället bero på dennes motivation och
ambition att komma in på arbetsmarknaden. I projekt KAFU har det därför varit en stor
bredd bland deltagarna då det gäller utbildningsnivå och yrkeserfarenheter, där vissa hade
mycket låg eller ingen utbildning alls och där andra var välutbildade akademiker.
Beroende på variationer i skolsystemen i hemländerna kan det finnas skillnader i vad som
menas med grundskola och gymnasium. Grundskolans längd kan variera från 4 år upp till
9 år och tiden för en gymnasieutbildning kan vara från 2 år upp till 4 år. Detta framgår av
tabell 5.

Tabell 5. Utbildningsnivån hos deltagarna innan projektet.

Bland deltagarna som hade universitetsexamen var följande utbildningsområden mest representerade: 29 % var inom området ”teknik”; bland annat utbildade till civilingenjörer,
flygtekniker, maskiningenjörer, röntgentekniker och inom telekommunikation. 19 % var
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inom ”pedagogik” det vill säga lärare, och 16 % var inom ”ekonomi och administration”
exempelvis utbildade inom ekonomi, handel, administration och statistik. Därutöver hade
10 % en ”humanistisk” utbildning, bland annat inom fransk och engelsk litteratur, teologi
och regissörsutbildning. 8 % hade utbildning inom ”omvårdnad”; barnmorska, sjuksköterska och narkosläkare. 8 % var utbildade inom ”design”, i detta fall grafisk design, kläddesign och heminredningsarkitekt. Därtill kommer jurister, dataingenjörer och kemister.
Dock är det flera av dessa deltagare som inte har fått med sig sina betyg och examensintyg
från studierna i hemlandet. Detta får till konsekvens att möjligheterna till ett jobb inom
området de är utbildade försvåras. En sätt att identifiera kunskaperna är genom validering,
där man får göra ett flertal olika test för att uppvisa att man har kunskaperna. Detta är
dock mycket kostsamt och är inte applicerbart inom alla yrkesområden.
Som tidigare nämnts har stadsdelarna Kronogården, Lextorp och Sylte högre arbetslöshet,
än kommunen i övrigt. Då projektansökan skrevs var förvärvsfrekvensen i Kronogården
46 procent jämfört med snittet i Trollhättan på 72 procent. Utav de personer som har
deltagit i KAFU har 31 % haft någon form av anställning i Sverige, det kan vara allt från
enstaka timanställningar till längre heltidsanställningar. Däremot har 69 % av deltagarna
aldrig haft ett lönearbete i Sverige.
Av de 180 personer som har deltagit i projektet har merparten (85 %) varit arbetslösa
mellan 0-8 år, som framgår av tabell 7 är antalet män betydligt högre än antalet kvinnor
under tiden 0-8 år i arbetslöshet. Arbetslösheten från 9 år och uppåt är lägre (15 %),
men berör fler kvinnor.

Tabell 6. Hur länge deltagarnas varit arbetslöshet i Sverige.

För många av KAFU-deltagarna är tiden i arbetslöshet densamma som tiden de bott i
Sverige. En av erfarenheterna från projektet är att flera av kvinnorna har fött barn och
varit föräldralediga under sin första tid i Sverige och därför ”gått miste” om betydelsefull
tid under den så kallade introduktionsperioden, då mycket fokus ligger på svenskstudier,
språkpraktik och samhällsinformation. Detta kan vara en av flera förklaringar till att det
är fler kvinnor än män som har varit arbetslösa i mer än 9 år.
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Resultat av projektet
Hur gick det då för deltagare som avslutat projekt? Uträknat procentuellt av deltagarna i
grupp 1-13 samt Starta Eget-grupp 1 - 4 fram går av tabell 8 hur resultatet blev. Tabell 7
bygger på 180 deltagare, 116 män och 64 kvinnor).
Tabell 7. Deltagarna situation efter avslutat projektet?
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Vid en sammanräkning av hur det gått för deltagare som avslutat projektet (bygger på 172
personer, se bilaga 2) framkommer följande:
-

Deltagare som vid avslutningstillfället i KAFU gick till arbete var 24 % (42 personer).
Deltagare som vid avslutningstillfället i KAFU gick till SFI/SAS studier var
26 % (=45 personer).
Deltagare som vid avslutningstillfället i KAFU gick till övriga studier var 12 %
(20 personer)
Deltagare som vid avslutningstillfället i KAFU gick till tillbaka till in remittent
var 38 % (65 personer).

Av tabell 8 framgår vilka arbeten deltagarna fortsatt i efter projekttiden
Tabell 8: Typ av arbete som deltagarna efter projekttiden fortsatt i
Bransch/sektor/övrigt

Antal personer

Skola/barnomsorg, café/restaurang, vård, lokalvård, administration, utbildningskonsulent
Metallindustri, lager, byggnadsarbetare, elektriker, bilmekaniker, målare, chaufför
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Jordbruk och trädgård
Handel
Starta eget
Övrigt (doktorand)

2
1
3
1

13

Kommentarer: Arbetsplatserna återfinns både i den privata och den offentliga sektorn.
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Framförallt har deltagarna fått arbete inom tjänstesektor och servicesektorn. Det framgår inte om det är tillsvidareanställningar eller viss tidsanställningar eller vilken tjänstgöringsgrad de har.
Det var 33 personer som deltog i Starta Eget-spåret (24 män och 9 kvinnor). Av de tre
deltagare som startade upp sitt företag under inskrivningstiden i KAFU, är följande
branscher representerade: frisörsalong, Falafelförsäljning och antikhandel.
I vissa avseenden finns det skillnader i hur det gått för deltagarna beroende på vem myndighet som föreslagit deltagare till projektet. Detta illustreras i tabell 9. Allmänt sett så är
det lättare att uppnå målet med hur många som förväntas befinna sig i studier än hur
många som är i arbete efter projektet.
Tabell 9: Hur har det gått för deltagarna från de olika in remittenterna när projekttiden är slut.
Efter avslutat projekt

Försörjningsstöd

Arbetsförmedling

Arbete

19,5 %

29,5 %

Högskolestudier

2,5 %

-

Gymnasium/yrkesstudier

10 %

7%

SAS-studier (= Svenska som andraspråk)

3%

13,5 %

SFI – studier (= Svenska för invandrare)
18,5 %
FHSK-studier (= Folkhögskolestudier)
2,5 %
Flyttat
2,5
Åter in remittent *)
41,5 %
*) Myndigheten tar tillbaka och fortsätter jobbet med att hitta en försörjning

16
2%
7%
25 %

Tabell 9 visar att det är betydligt högre andel av deltagare från arbetsförmedlingen som
efter projektet är i arbete i jämförelse med socialtjänstens försörjningsstöd. Den största
skillnaden är att 41,5 % av deltagare från försörjningsstöd återkommer till myndigheteten
efter projektet, medan motsvarande siffra för arbetsförmedlingen är 25 %. Det visar sig
också att det är en viss andel av de som återkommer från socialtjänstens försörjningsstöd
som fortsätter i SFI – studier och nästan lika hög andel från AF. En viss andel av deltagare
från arbetsförmedlingen läser i stället svenska som andraspråk efter det att de återkommit
till myndigheten. Detta tyder på att många deltagare från båda myndigheterna inte hade
tillräckliga språkkunskaper när de började i projektet.
Summering
Med hjälp statistik går det att få en uppfattning av hur väl ett projekt lyckats ur ett individuellt perspektiv på kort sikt. Troligen finns det dock andra faktorer, när det gäller möjligheten att få ett arbete, som kan ha betydelse på lång sikt, men inte låter sig mätas lika
lätt. Det kan handla om faktorer som ökad tro på sina egna möjligheter, ett ökat kontaktnät
och allmänt förbättrade kunskaper, vilka gör att de är bättre rustade nästa gång de söker
ett arbete. Vi återkommer till detta längre fram i rapporten.
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PROJEKTTIDEN

Efter antagning till projektet, församtal och AME börjar den egentliga projekttiden för
deltagarna. Denna tid inleddes med en Folkhögskolekurs. Därefter gick en del vidare till
en startaeget-kurs, medan andra hade en prövotid. I den fortsatta framställningen redovisas Teamets erfarenheter från projekttiden och utgår från vilka som var projektets mål
och hur det blev.
Folkhögskoletiden
Enligt projektansökan skulle deltagaren inledningsvis gå åtta veckor på Trollhättans folkhögskola. Detta är en klassisk lärandemiljö där deltagaren fick möjligheter att ”fräscha
upp” sina svenskkunskaper, med fokus på den verbala förmågan. Syftet var också att stimulera deltagaren till att fortsätta studera. Deltagarnas progression skulle via läraren återkopplas till Teamet och Starta eget-coachen, vilket skulle ge mer grundliga kunskaper om
respektive deltagare inför framtida arbetsprövning på olika arbetsplatser (Projekt-ansökan).
Erfarenheter
På folkhögskolan bedrev läraren svenskundervisning av allmän karaktär med fokus på att
deltagarna skulle våga prata mer svenska än vad de tidigare gjort. En eftermiddag i veckan
höll Teamet utbildning i arbetsmarknadskunskap och självkännedom. Teamet träffade läraren regelbundet för att få återkoppling på hur deltagarna fungerade i klassrumssituationen samt hur deras engagemang och egen drivkraft utvecklades för att nå målet? Vilket
mål. Detta var en mycket viktig kontakt eftersom Teamet inte hann få en heltäckande bild
av deltagarna under tiden de deltog i undervisningen. Folkhögskolan utgjorde en trygg
miljö för deltagarna och merparten kände att de blev uppmärksammade och lyssnade på.
Ett flertal deltagare valde därför (med Teamets godkännande) att gå ytterligare en omgång
på folkhögskolan. Detta kunde dels bero på att någon hade missat vissa avsnitt, men i de
flesta fall kände deltagarna att de behövde förkovra sig ytterligare i att prata svenska.
Intentionen att inspirera deltagarna till vidare studier, uppfylldes i stor utsträckning. I de
flesta fall insåg deltagarna vikten av att kunna det svenska språket, och valde därför att
fortsätta med, eller återuppta sina SFI-studier på Lärcentrum alternativt Folkhögskolan.
Andra valde att studera vissa ämnen för att på så sätt erhålla behörighet till vidare studier.
Starta eget-kursen
Enligt projektansökan skulle deltagarna som hade den inriktningen påbörja en Starta egetkursen. Att förbereda sig inför en företagsstart tar tid och kräver mycket fokus. Ordinarie
kurser inom nyföretagande skulle normalt pågå i en månad, men i projektet förlängdes
denna till tre månader. Deltagaren hade i denna kurs en idé som skulle utvecklas till en
färdig affärsplan, men för att komma dit krävdes kunskaper om samhället i allmänhet och
utbildning i företagande i synnerhet. Under kursens gång kom medfinansiärer, samarbetspartners och andra organisationer och verksamheter att informera om vilka möjligheter
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som finns för nyföretagaren. Detta för att deltagaren skulle få tid och möjlighet att hinna
smälta informationen och få den att överensstämma med den egna företagsidén.
Erfarenhet
Deltagarna som gick i Starta eget-kursen hade olika förslag på framtida företag. Företagsidéerna var bland annat falafelförsäljning, export/importverksamhet av kläder och maskiner, frisersalong, antikhandel, sten slipning och smyckesdesign, alternativ medicinsk behandling, konditori samt mode mm. Kursen anordnades av Näringslivsenheten inom
Trollhättans Stad, och genomfördes på Innovatumområdet, en kreativ miljö för nyföretagare. På Innovatumområdet fanns närheten till bland annat Nyföretagarcentrum, ALMI
Företagspartner Väst AB, Inkubator (ett företag som hjälper entreprenörer att förverkliga
sina idéer och lotsa dessa genom processen till ett företag) och Science Center (som har
till uppgift att skapa förståelse för teknikens utveckling och användning i ett föränderligt
samhälle). Förutom Starta eget-coachen höll vissa av dessa aktörer i olika föreläsningar
inom Starta eget-kursen. I informationen trycktes det särskilt på vikten av noggranna förberedelser inför en företagsstart, samt möjligheter och fallgropar inom nyföretagandet. I
kursen ingick även konsultkontakter inom affärs- och företagsutveckling samt IFSrådgivning (rådgivning om nyföretagande på ett flertal olika språk), dessa konsulter intog
även mentorsroller för deltagarna i praktiska frågor som rörde uppstarten av verksamheten mm. Under en av kurserna fanns det ett behov av att deltagarna skulle förkovra sig
ytterligare inom det svenska språket, men med inriktning mot företagandet och affärsvärlden. Därför engagerades Folkuniversitetet som höll en specialundervisning i svenska
för denna grupp. Under utbildningens gång var det ett antal deltagare som gjorde bedömningen att de inte hade tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att starta ett företag i
dagsläget. Dessa deltagare erbjöds då istället en plats i arbetsmarknadsspåret. Flera av
dessa fortsatte dock att fundera på och utveckla sina företagsidéer på egen hand, med
förhoppning om att i framtiden kunna starta upp en egen verksamhet.
Nyföretagandet
Enligt projektansökan skulle den sista perioden för deltagaren som har gått Starta egetutbildningen delta i Näringslivsenhetens projektdel. Via Näringslivsenheten och deras
kontakter kom nyföretagaren att få möjlighet att få en egen mentor som kan besvara frågor
och vara som stöd vid uppstartandet av verksamheten (Projekt-ansökan).
Erfarenheter
För många av KAFU-deltagarna var tre månaderna på Starta eget-utbildningen en för kort
tid vilket innebar att de inte var redo att starta upp sin verksamhet. Detta dels beroende
på att det behövdes en mängd klartecken från långivare, myndigheter, hyresvärdar och
underleverantörer o.s.v. Konsulterna fortsatte dock att hjälpa till med råd och stöd inom
bland annat ekonomisk redovisning, tolkning av miljö- och hälsoskyddsregler samt hjälp
med lokalanskaffning. Det största hindret för att starta en egen verksamhet var ekonomin.
Få av deltagarna hade tidigare haft någon anställning i Sverige, vilket fick till följd att de
beviljades det lägsta starta eget-bidraget, på 223 kr brutto/dag. De hade inte någon ekonomisk buffert till startkapital och dessutom var det svårigheter att få lån på banken eftersom de saknade ekonomisk säkerhet. Detta fick till följd att deltagarna fick vända sig
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till alternativa finansiärer inom bekantskapen eller andra kontakter. En positiv faktor var
att Försörjningsstöd gjorde ett undantag för deltagarna i projektet. Under de sex månaderna som de var berättigade till starta eget-bidrag fick de möjlighet att få kompletterande
försörjningsstöd.
Prövningstiden
Enligt projektansökan ska deltagaren som är mer inriktad mot arbetsmarknaden efter folkhögskoleperioden påbörja en prövningstid. Under tolv veckor ska deltagaren antingen
praktisera inom stadens egna förvaltningar, privata företag eller i arbetsmarknadsstöds
egna verksamheter. Syftet med praktiken är att bedöma vilken arbetsmarknad som kan
vara realistisk utifrån deltagarens önskemål, erfarenheter och resurser. Möjligheten till
kontakt med arbetspsykolog och medicinskt skolad personal kan medföra att deltagaren
får en ökad självkännedom om sina möjligheter och hinder (projekt-ansökan).
Erfarenheter
Beroende på om deltagaren hade intresse av att arbeta inom den privata eller offentliga
sektorn fick man hjälp antingen via Allaföreningen (i dagligt tal kallad Kraftcentrum)
eller i Teamet för att ordna med en praktikplats med koppling till önskat område/ bransch.
Om det visade sig att deltagaren av olika orsaker inte klarade av eller saknade vissa kompetenser för att genomföra praktiken avbröts denna och istället diskuterades alternativa
områden. För många deltagare varade prövningstiden, det vill säga att prova på olika arbetsplatser och branscher, under en stor del av inskrivningstiden i KAFU. Detta eftersom
projektledningen uppmuntrade till flexibilitet och att deltagarna skulle tänka i nya banor.
I inledningsfasen av projektet var en arbetspsykolog aktivt medverkande i projektet och
gjorde intresseinventeringar på deltagarna i de första grupperna. Detta visade sig dock
inte ge det resultat som var önskat och senare under projektet kallades psykologen enbart
in vid behov, då deltagaren uppvisade hinder som teamet inte kunde identifiera.
Kraftcentrum och praktiken
Enligt projektansökan var en av de sista faserna för deltagarna som gått ”arbetsmarknadsspåret” en arbetsplatsförlagd arbetsträning/praktik och coachning i Kraftcentrums regi. I
denna organisation finns ett brett nätverk av kontakter inom den privata sektorn, och utgör
därför en viktig part för att deltagare ska få möjlighet till användbara praktikplatser. Syftet
med praktikplatserna var att deltagaren ska kunna erhålla ett arbete. I många fall utgjorde
praktiken en lärandesituation där både deltagarens språkfärdigheter och yrkeskunskaper
tränades. Det samma gällde vissa deltagare som hade en inriktning mot de kommunala
verksamheterna, där teamet stod för praktikanskaffningen. Även här var målet en framtida anställning (Projekt-ansökan).

Erfarenheter
Steget från ”Prövningstiden” till ”Kraftcentrum/praktik” har för många av KAFUdeltagarna gått obemärkt förbi, pga. att deltagaren antingen har fortsatt på den tidigare
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praktikplatsen eller har fått ytterligare hjälp med praktikanskaffning för att hitta ”rätt”
bransch, även under denna fas. Kraftcentrum har haft en mycket framträdande roll när det
gäller att hitta praktikplatser. Av de deltagare som har fått anställning, har merparten fått
jobbet via hjälp och praktik från Kraftcentrum. Dels på grund av att denna organisation
har goda relationer/ kontakter med en mängd företag i Trollhätteområdet och samtidigt
har bra information om vilka branscher och företag som kan ha behov av att anställa. Att
färre deltagare har fått anställning inom de kommunala verksamheterna beror troligen på
att de har högre krav på formella meriter, utbildningar och behörigheter mm. I de fall då
praktiken inte har lett till en anställning går det ändå att se att många har fått användbara
referenspersoner och många har fått en insikt om att det kan behövas ytterligare utbildning som exempelvis fortsatta svenskstudier eller mer yrkesinriktade utbildningar för att
öka chanserna till jobb.
Arbete/studier
Enligt projektansökan har troligen ett flertal deltagare funnit behovet av att läsa vissa
kompletterande kurser för att öka sina chanser att komma ut på arbetsmarknaden. Projektet kan därför erbjuda kortare yrkesinriktade kurser och utbildningar exempelvis städutbildning och truckförarutbildningar. Teamet kan även motivera deltagaren till att gå
längre utbildningar, men dessa får då förläggas utanför projektet. Vid de fall då deltagaren
har påbörjat en längre utbildning eller har fått en anställning fortsätter Teamet att hålla
kontakten med deltagaren för att ge råd och stöd vid behov (projektansökan).
Erfarenheter
Trots att en del av KAFU-deltagarna har fått anställningar har Teamet fortsatt att finnas
som en resurs vid eventuella frågor som uppkommer kring arbetet mm. Detta kunde bland
annat gälla råd i frågor om a-kassa, medlemskap i fackförbund, hjälp med myndighetskontakter, stöd i att finna bostäder om det nya arbetet till exempel är på en annan ort. Som
tidigare nämnts har deltagarna som inte erhållit ett arbete uppmuntrats att läsa vidare för
att på så sätt förbättra chanserna till att få en anställning. Via KAFU har ett flertal deltagare fått kortare kurser betalda på olika studieförbund (exempelvis grundläggande tolkutbildning, bokföring och avancerad svensk konversation mm), privata utbildningsanordnare (receptionistutbildning, truckförarkurs, heta arbeten och säkerhet på väg mm) samt
olika typer av körkorts studier på trafikskolor. Därutöver har många deltagare valt att
återuppta sina SFI-studier och andra grundläggande studier på Lärcentrum och Folkhögskolan samt andra deltagare som har en bredare studiebakgrund från Sverige har valt att
läsa yrkes-, gymnasie- och högskoleutbildningar.

INTERVJUER MED DELTAGARNA

33

Intervjuer med deltagarna har skett vid två tillfällen av två olika intervjuare. Sammanlagt
har nio intervjuer genomförts. Vid intervjutillfället har deltagarna antingen varit i projekt
eller precis avslutat detta. Det är sju personer som har intervjuats vilket innebär att två av
deltagarna har intervjuats två gånger. Anledningen till att vissa personer deltagit vid två
tillfäller beror på att vi var angelägna om att få ett tidsperspektiv. Vi ville veta om informanternas intryck av sina upplevelser förändrats från den tidpunkt då de deltog i projektet
tills en tid efter dem avslutat sin tid i projekt.

Tillvägagångssätt
För att komma i kontakt med deltagare har vi fått hjälp av Teamet. Kravet för informanter
var att de skulle behärska svenska språket. Vi ville ha någon deltagare från varje inriktning som projektet erbjuder samt att vi ville ha en jämn fördelning av män och kvinnor.
Vi fick en lista med flera namnförslag på deltagare via e-post och intervjuaren kontaktade
sedan personerna. Det är alltså bara intervjuaren själv och projektledningen som vet vilka
informanter vi senare intervjuade. För att informanterna skulle känna sig trygga vid intervjutillfället fick de själva bestämma var intervjun skulle äga rum. De flesta har genomförts i Högskolan Västs lokaler, men vi har även besökt informanterna i hemmet eller i
någon form av föreningslokal. Intervjuformen var semistrukturerad med öppna frågor
som inbjöd till diskussion. Informanterna har innan intervjun fått en skriftlig information
om studiens syfte samt information om att allt material kommer att behandlas konfidentiellt. De har även blivit informerade om att de när som helst kan välja att avbryta sitt
deltagande. Alla informanter har lämnat muntligt samtycke. Under hela arbetet med studiens datainsamling har det Samhällsvetenskapliga rådets fyra huvudkrav 5 varit styrande
i de etiska överväganden som gjorts. I redovisningen anges personerna som deltagit i intervjuer genomgående som ”deltagare”. Intervjuerna redovisas var för sig och summeras
slutligen

Första omgången intervjuerna med deltagare
Grundläggande förutsättningar

Den första intervjun inleds med ett avsnitt om grundläggande förutsättningar och innehåller rubrikerna:
•
•
•

5

Drömmar och visioner
Motivation
Leva i ovisshet/osäkerhet

(www.codex.vr.se)
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Drömmar och visioner
Deltagarna har visat sig ha såväl drömmar som visioner när det gäller förväntningar på
delta i projektet. Det har handlat om viljan att kunna starta ett företag, att få ett lönearbete
eller att gå en bestämd utbildning. Detta har uttryckts exempelvis genom att deltagare
berättat om sina företagsidéer som till exempel handlat om enmansföretag eller ett större
företag med anställda. Att bli företagare har uttryckts som något mycket positivt och som
en nyckel till att bli accepterad fullt ut som samhällsmedborgare i Sverige. Någon har
också uttryckts detta som den enda möjliga utvägen att få en löneanställning. Att få en
möjlighet att bli självförsörjande anges som ett önskemål hos alla, men vägen dit ser olika
ut. Följande citat illustrerar hur detta uttrycks:
Jag vill jobba i vården och tjäna pengar, helst jobba med gamla

Att få möjlighet att genomgå en yrkesutbildning uttryckts också som ett mål. Det handlar
då om utbildning på gymnasial nivå, högre utbildning och uttrycks exempelvis på följande
sätt:
Jag ska utbilda mig, kanske vården, läkare eller sköterska, men det finns krav på gymnasiet först - jag ska
finna något.
Jag vill läsa på omvårdnadsprogrammet efter sommaren. Jag får veta om jag kommer in mitt i sommaren,
kanske till midsommar.

Motivation
Motivation i detta sammanhang innebär en vilja till att förändra sin situation. När det
gäller viljan att förändra ser den olika ut. Deltagarna ser möjligheter att utvecklas genom
KAFU och att utnyttja dess resurser för att nå sina mål, men projektet ses som något som
måste ta tid och det gäller att ha tålamod. Det är på det sättet som deltagarna kan genomföra sina idéer och nå sina mål.
När det gäller möjligheter ligger chansen i att knyta värdefulla kontakter och att genom
projektet få praktisera inom ett yrke eller att få stöd att utveckla sina företagsidéer. Deltagarna har en egen vilja och ett tydligt mål. Deltagarna vet vad de vill och är mer eller
mindre målinriktade. Att uppleva projekttiden som något utdraget och i själva verket onödigt betonas på så sätt att det finns en iver och en otålighet samt även en misstro eller
ambivalens till att projektet verkligen ska leda till någonting. Att genomgå en praktik
upplevs som något ”nödvändigt ont” när det är jobba och försörja sig som deltagarna vill.
Detta visar sig exempelvis genom följande citat:
Jag försöker verkligen tänka positivt. Igår till klockan tre fick jag inte göra någonting, bara titta på…
Jag kan redan det jag behöver, men jag säger att jag behöver pengar, ge mig pengar så att jag kan köpa
grejer och komma igång…

Det finns en dubbelhet till projektet vilket uttrycks så att deltagarna redan kan det de
behöver och har inte från början en förståelse för att behöva tillägna sig mer kunskaper.
Undantag finns när det gäller svenska språket. När det gäller motivation kan sägas att det

35

tydligt finns i den meningen att systemet accepteras, men att olika grader av drivkraft
finns hos deltagarna. De har en vilja att lyckas och att de försöker anpassa sig.

Leva i ovisshet/osäkerhet
Genomgående i intervjuerna framkommer en ovisshet när det gäller de möjligheter projektet kan leda till. Deltagarna uttrycker att de tar en sak i taget, men vet inte vad som
händer i nästa steg eller om de kommer att lyckas eller inte. Det finns en tro om att det
egentligen inte kommer att bli någon förändring. Detta gäller framför allt hos deltagare
som varit med i andra arbetsmarknadsprojekt tidigare. När det gäller ovissheten tar sig
detta uttryck genom exempelvis följande citat som också är svar på frågan vad deltagarna
tror att de gör om fem år.
… osäkert, men jag vill ha ett eget företag…
… Jag tror inte det blir någon större förändring, men jag vill ha ett eget företag…

En annan viktig fråga på samma tema är vad deltagarna tror att de skulle gjort om de inte
kommit med i projekt KAFU. Deltagarna har genomgående svarat att de troligen skulle
deltagit i något annat projekt.

Framgångsfaktorer
Den andra delen handlar om framgångsfaktorer. Här struktureras avsnittet utifrån följande rubriker:
•
•
•

Svenska språket och sociala koder
Bekräftelse
Sociala kontakter

Svenska språket och sociala koder
Utöver en stark vilja verkar deltagarna efter hand inse att det är av största vikt att kunna
behärska det svenska språket och då inte bara hur man talar svenska utan även vilka sociala koder och hur man umgås i Sverige. Däremot är uppfattningen om de egna språkkunskaperna olika. Deltagarna ser en möjlighet till framgång genom att de genom KAFU
får möjlighet att lära sig mer svenska, men framför allt också att kunna praktisera sina
språkkunskaper. Detta praktiseras genom kursen på Folkhögskolan och på detta sätt pratas det svenska språket dagligen oavsett vilket modersmål eleverna har, men också i samband med praktiken. Det framkommer däremot tydligt att projektets olika delar inte är
tillräckligt för att uppnå så pass goda språkkunskaper som krävs för att känna sig trygg
under projektets sista fas.
Bekräftelse
Att bli bekräftad och sedd ses som en viktig framgångsfaktor. Dels upplever deltagarna
att de blir sedda genom mötet med projektets olika professionella aktörer och dels blir de
bekräftade genom till exempel massmedia. Att vara någon eller att äntligen blir sedd
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uttrycks som något mycket positivt och något de uppenbarligen inte är vana vid. Bara det
faktum att ha blivit utvald till projekt KAFU verkar upplevas som positivt. Kontakterna
med Teamet är positivt och det faktum att de håller kontakten genom projektets alla delar
är uppskattat. Kontakten med lärare på folkhögskolan är också positiv och lyfts som något
deltagarna inte verkar vara vana vid.
Sociala kontakter
Att genom KAFU tillhöra en social gemenskap ses som positivt och är en nödvändig del
i strävan att nå individuella mål. Det handlar både om kontakter med andra elever, arbetskamrater eller likande. De svaga nätverksbanden har för några utvecklats till mer stadiga
kontakter. Det har då exempelvis handlat om att deltagare knutit kontakter att träffa och
umgås med på fritiden. En önskan uttrycks om möjlighet att umgås med svenskar på fritiden, men att det finns problem kopplade till det. Uppfattning om att svårigheterna menar
man kan beror på att när svenskar umgås förekommer oftast alkohol och att deltagarna
därmed inte vågar bjuda hem någon svensk eftersom de tros förvänta sig att bli bjudna på
öl eller vin.
Summering

När det gäller grundförutsättningarna för
att lyckas framhålls den egna viljan och
motivationen som det viktigaste. Hur än
drömmar och visioner gestaltas och vilka
svårigheter deltagarna än har är viljan den
viktigaste grundstenen för att lyckas. Detta
innebär att de grundläggande komponenterna måste växelverka för att det ska fungera. Motivation, vision och drömmar
Ovisshet
hänger ihop, men tenderar att kunna stjälpas av komponenten ovisshet (möjligen
tryter tålamodet) vilket också kan beskrivas som en otålighet eller ambivalens inför
exempelvis den praktik som ingår i projektet. Tar det för lång tid eller att det inte går som
det var tänkt minskar motivation och då räcker det inte med visioner och drömmar. Tvärtom så kan motivation öka om det går bättre än man tänkt sig. Det finns alltså ett antal
”kugghjul” som måste haka i varandra för att allt ska gå i lås.

Andra omgången intervjuer med deltagarna
Deltagarnas erfarenheter
När deltagarna beskriver fritt vad som upplevs som betydelsefullt med att delta i projektet
är det framförallt tre faktorer som framkommer tydligt. Dessa tre faktorer ligger till grund
för de teman som presenteras:
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•
•
•

Vän relation – att bli sedd
Nya kontakter
Möjligheter att träna språket

Vänrelation – att bli sedd
I alla intervjuer beskrivs betydelsen av kontakten med projektets personal som mycket
positiva. Deltagarna berättar att de blir sedda och att det för första gången är någon som
lyssnar på vad de själva vill. De beskriver relationen som att de är vänner och att personalen visar vilken väg som är möjlig att gå.
Vi hade jättebra kontakt, dom brukade hjälpa med allt som är möjligt.
Dom var jättesnälla med oss. De visade oss, de visade och pratade mycket och diskuterade och, ja… och
visade rätt väg för oss.
Vi diskuterar mycket med Anna och Pelle. Dom kollar varje person, vad han tycker om, vad vill han göra.
Dom har hjälpt mig jättemycket, dom har pratat med arbetsförmedlingen och så.

Det är främst projektets tre anställda som upplevs som nyckelpersoner och deltagarna
beskriver dem som navet i ett stort hjul. Deltagarna säger inte bara att de blir lyssnade på
utan även att Teamet fungerar som ett bollplank där de kan diskutera och få rådgivning.
Även praktisk hjälp erbjuds, såsom kontakter med myndigheter och så vidare.
Vi var som vänner tycker jag
Det var jättefin och bra tid
Jag har träffat dem jättemycket, alltid när jag behöver hjälp med något så går jag till dem

Som citaten visar så upplevs kontakterna som övervägande positiva. Deltagarna ger uttryck för att de genom personalens bemötande börjat tro på sig själva och att de nu ser
ljusare på sin framtid. När de talar om framtiden är det inte självklart att är ett jobb som
står överst på önskelistan. Ofta framhåller deltagarna andra saker som till exempel en
utbildning de skulle vilja gå eller att de i framtiden skulle vilja driva ett eget företag. Men
genom att någon har lyssnat på dem och visat intresse har de ändå fått en insikt om vart
de står idag och vad som kommer att krävas för att de ska nå sitt mål.
… Jag vet inte vad som ska hända, men jag måste kämpa, kämpa ...

Nya kontakter
Ett utökat nätverk har stor betydelse för personer som söker arbete. Flera forskare (Granovetter 1972, 1982 och Henning & Svensson 2011) beskriver betydelsen av tunna nätverksband. En deltagare beskriver hur han fick sitt jobb på en skola genom nya kontakter.
… det var ett föreningsmöte, jag hade träffat en kille som heter Sven, han är utbildningsförvaltningen, han
är chef här i Mellanstad och sitter i kommunhuset. Jag tänkte själv att prata med honom…
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Vidare beskriver samme deltagare:
Jag fick tid hos honom och han träffade mig två gånger. Sedan hade han kontakt med dom, rektor och lärare.
Han kontaktade också Anna och Pelle (projektpersonalen), pratade om vem jag är och så. Sedan blev jag
kallad och har träffat rektor och dom, du vet man pratar mycket, en timma, två timmar. Och sedan, slutet
blev bra.

Deltagaren beskriver hur han själv tog chansen att ”skapa sig” ett arbete, genom att vara
delaktig på informationsmöten och engagerad i stadsdelens utveckling. Han hade sett ett
behov av studiehandledare för de somaliska barnen i området. Eftersom flera av de somaliska föräldrarna själva har låg utbildning och inte behärskar svenskan tillräckligt bra
för att kunna hjälpa sina barn med studierna. Han använde de kontakter som han fått
genom projektet för att föra fram sina idéer om en studiehandledare för somaliska barn
och föräldrar.
Ytterligare en positiv faktor som framkommer är att man upplever speciellt en specifik
person som en ”dörröppnare”. Att vara arbetslös och med ett begränsat kontaktnät är svårt
för alla som befinner sig i den situationen. För invandrare kan ytterligare svårigheter uppstå på grund av fördomar eller att man upplever sig ojämlikt behandlad på grund av sitt
ursprung. Det är i den här situationen som en så kallad ”dörröppnare” blir extra värdefull.
Att ha en person med mycket kontakter, både inom kommunen men även ute hos företagen är en värdefull tillgång för projektet. Inte minst värdefullt är det för deltagarna som
får möjlighet att komma in på praktikplatser hos företag som annars kan vara svåra att få
tillträde till.

Möjlighet att träna språket
Språket har uppmärksammats när det gäller möjlighet att få anställning, och detta ses
också som problematisk. Enligt personalen inom projektet så handlar det mycket om
språksvårigheter när man har svårt att hjälpa en person. Det är inte ovanligt att någon till
exempel blir tvungen att avbryta sin praktik för att fortsätta med språkträning ytterligare
några veckor.
Deltagarna själva säger att projektet ger/har gett dem möjlighet att träna sina språkkunskaper, men en nackdel är att det endast riktar sig till människor med invandrarbakgrund.
I grupperna blandas människor från olika delar av världen, med olika utbildningsbakgrund och olika yrkeserfarenheter. De enda som inte finns med inom projektet är svenskar, vilket kan sägs skapa problem då språkträningen gynnat de grupper som innehöll
svenskar. När informanterna tillfrågas om de upplever att projektet ger dem möjlighet att
träna på sin svenska svarar de:
Ja för att om man är i olika platser, utbildningsplatser och arbetsplatser får man möjlighet att prata mycket
svenska, och skriva och, ja komma in i samhället.
Ja, jag tränade mycket. Det hjälper med praktik, det hjälper mycket till invandrarfolket. Du tvingar dig att
lära svenska. Det hjälper mycket.
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Det framkommer även att språket generellt är ett problem. Att personen i fråga inte själv
tycker att de behärskar svenskan tillräckligt bra utan faktiskt upplever det som genant att
inte kunna språket. Flera av informanterna berättar om bekanta som väljer bort praktikplats just på grund av språksvårigheter.
Jag känner mycket folk, dom säger nej, jag kan inte gå till praktiken för jag kan inte svenska, jag skäms
mot svenskar att jag inte kan prata svenska.

Om man ser kommunikationsförmåga som en del av arbetsförmågan så visar undersökningar av invandrares möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, att språket och kommunikationsförmågan har en central roll (Ahlsén 2008). I de samtal som vi haft med tjänstemännen som kommer i kontakt med deltagare så tar man upp språksvårigheterna som
ett problem. Ganska ofta upplever personerna själva att de behärskar språket, men vid
närmare kontakt ser man att personerna i själva verket kanske ”bara” förstår muntlig kommunikation. Då det gäller att läsa eller att uttrycka sig skriftligt är problemen ofta större.
Frågan är om detta är en anledning till varför högutbildade invandrarna har svårigheter
att få jobb eller arbete som motsvarar deras kompetens. Arbeten som fodrar högre utbildning kräver ofta att man till exempel kan följa skriftliga instruktioner och att man kan
dokumentera på ett rättssäkert sätt.
Summering
Möjligheterna med projektet kan beskrivas utifrån tre komponenter. Den första är betydelsen av kontakt med personalen. På så sätt kan självförtroende och självinsikt öka. För
det andra ökar oddsen att få ett arbete i
möjligheterna att skapa nya kontakter. Det
•Ökat självförtroende
Kontakt med
•Ökad
självinsikt
handlar om att utöka det sociala nätverket
personalen
och framförallt är det svaga nätverksband
viktiga. Den tredje komponenten ligger i
•Nya kontakter
Möjligheter att
att få möjlighet att träna det svenska språskapa kontakter •Ökat socialt nätverk
ket, både skriftligt och muntligt. Det handlar om en allmänt utvecklad språkförmåga
•Allmännt utvecklad
Möjlighet att
språkförmåga
och ett utökat fackspråk, särskilt för de
träna språket
•Utökat fackspråk
som har för avsikt att starta eget. Detta är
tre komponenter som hör ihop, men ingen
komponent är viktigare än den andra. Tillsammans bildar dessa en helhet som är en förutsättning för så småningom ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.
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PROJEKTET SOM HELHET

Tjänstemännen om projektet
Tjänstemän som intervjuats om sina erfarenheter och tankar kring projektet består av socialsekreterare från försörjningsstöd, handläggare vid AF, Teamet, samt personal från en
samarbetspartner till projektet.
Antagningsmötenas betydelse
Vid samtalen med tjänstemännen framhålls överlag en positiv attityd till projektet. Flera
menar att arbetssättet med regelbundna antagningsmöten har gett alla inblandade bra information om vad som händer med deltagarna i projektet. Antagningsmötena har sedan
starten konsekvent hållits en eftermiddag i veckan. Vid dessa möten har förutom Teamet,
även en representant från AF, Allaföreningen och socialförvaltningen. Mötena har samtidigt möjliggjort att representanterna från AF och Försörjningsstöd kunnat lyfta fram nya
presumtiva deltagare till projektet samtidigt kunnat diskutera hur det fungerar för dem
som är inne i projektet. Dessa antagningsmöten beskrivs som en arena där frågor eller
funderingar kan lyftas fram för att stötas och blötas. Eftersom samtalen inte enbart handlar
om nya deltagare får alla aktörer information om framgångar och eventuella hinder som
möter deltagarna i projektet. På så sätt blir det lättare att ändra riktning om det är saker
som inte riktigt fungerar för en person.
Över tid så skiljer sig tjänstemännens syn på urvalet av deltagare. AF har haft en ganska
tydlig struktur i sitt urval av deltagare medan man hos socialförvaltningen har haft ett
öppnare synsätt. En av socialsekreterarna beskriver det så här;
… fast jag tänker att, jag gör ju inte riktigt urvalet, det får ju de göra när de intervjuar personen,
tycker jag, om det är för dålig svenska eller något annat som brister liksom…

Övriga andra socialsekreterarna instämmer i påståendet och samtalet glider in på att de
ändå har större tilltro till Projekt KAFU än vad de har till andra former av insatser.
… jag tror mycket mer på KAFU än vad jag tror på praktikplats för att det finns så mycket uppföljning inom projektet och så. Så att om jag väljer mellan praktik och KAFU, och det finns platser
på KAFU, ja då anmäler jag till KAFU…

Samarbete och rollfördelningen
Samtliga tjänstemän framhåller samarbetet mellan myndigheterna och övriga samverkansparter som en viktig framgångsfaktor. Återkommande antagningsmöten ger tjänstemännen den praktiska möjligheten att träffas regelbundet. Något som i praktiken kan vara
svår är att få till när flera myndigheter ska arbeta med samma person. Tjänstemännen ser
även att ha fått ”rätt man på rätt plats” som en viktig framgångsfaktor. De beskriver hur
de själva upplever rollfördelningen inom de samverkande parterna. De menar att projektdeltagarna inte ser på dem som representanter från olika verksamheter utan snarare som
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personer med olika resurser och förmågor. Vill en deltagare ha hjälp med en specifik eller
praktisk sak, då vänder han/hon sig till en speciell person. Vill man ha lite stöd och tröst
inför något man upplever som svårt, ja då är det någon annan inom projektet man vänder
sig till. Den här rollfördelningen beskrivs på liknande sätt av alla de tjänstemän som
deltagit i studien.
Ja, de är som mammor och pappor i det här. Om du jämför med mig då, så är jag lite hårdare, så har de
något problem så ringer de hellre till dem än de ringer till mig. De tar sig mer tid, och har mer tid. Det kan
finnas en psykologisk förklaring, men jag är lite rakare och lite tydligare tror jag. Jag kan nog framstå
kanske, fast jag är inte hårdare än dem. Men jag måste vara det, jag har inte tid att sitta i två timmar och
psykologisera som de gör, de är härliga på det sättet.

Målen inte alltid realistiska
Flera av tjänstemännen beskriver projekt som den enda möjligheten för den här målgruppen att komma ut i arbetslivet. Det poängteras att, ”alla” som står utanför arbetsmarknaden har svårigheter idag, men för den här specifika målgruppen är chanserna att på egen
hand hitta en anställning näst intill minimala.
En av de positiva faktorerna som lyftes fram av deltagarna var känslan av att bli lyssnad
på. När den aspekten lyfts upp under samtalen med tjänstemännen bekräftas detta. De
menar att det svenska samhällets struktur som är organiserat med flera myndigheter,
snabba möten och en fast tidsstruktur, i kombination med deltagarnas språksvårigheter
bidrar till att individerna har svårt att se sig själva som delaktiga i processen mot arbete
och försörjning.
Men sedan måste man ju också veta att det som de tidigare har utsatts för har ju varit bilder och krav, som
de själva inte har förstått. Tuffa diskussioner med försörjningsstöd, en arbetsförmedling som de inte begriper sig på med korta möten. De har aldrig blivit omhändertagna förut, med vänlighet och respekt. Så det
där med deras positiva inställning, det har mer med det att göra än projektets kvalitet och deras utsikter till
jobb och sådant.

Deltagarnas förmåga att se sig själv i processen
En av projektets sidoeffekt vilket också kan ses som en framgångsfaktor som för projektet
handlar om deltagarnas förmåga att se sig själva i en process. Både personal och deltagare
beskriver att de blivit medvetna om sin egen ”trappa”. Det beskrivs att innan de påbörjade
projektet kunde de se var de stod just nu, vissa hade även en bild av vart de ville komma
eller vad de ville uppnå. Men svårigheten låg i att identifiera vägen dit och som behövdes
för att nå det uppsatta målet. Det är spännande att se var deltagana befinner sig i processen, men merparten har svårt att förstå var de befinner sig och uttrycker ofta att det går
för sakta.
Flera av deltagarna uttryckte tidigt en praktiktrötthet där man inte såg något syfte med
detta utan ifrågasatte varför man var tvungen att gå till en praktikplats som ändå inte gav
något arbete. Många av dem tyckte även att deras svenska var fullt tillräcklig eftersom de
klarat SFI;n. Genom kontinuerliga samtal med projektets personal och coachning om hur
man bör agera i till exempel en intervjusituation eller på en arbetsplats startade en process
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hos deltagarna där det egna medvetandet om sin situation framkom. Personalen talar om
att deltagarna har ”lyft sig”, deras tidigare erfarenheter av insatser och praktikplatser har
setts som separerade från varandra. Det har varit små öar helt åtskilda från varandra, men
genom projektdeltagandet har alla dessa öar sammanfogats till att bilda en helhet som
hänger ihop för personen.
När insikten om att alla delar passar in i ett större pussel har deltagarna också fått lättare
att se vilka bitar som fattas för att man ska nå sitt mål. Flera upplever inte längre praktiken
som en meningslös sysselsättning utan som ett tillfälle att lära mer. De ser att det ger
språkträning, och att det dessutom sker ett metalärande ute på arbetsplatserna. Ett lärande
som inte är direkt knutet till arbetsplatsen eller yrket utan som har mer att göra med lärande om samhället, om de kulturella skillnaderna och även om företags/ yrkeskultur.

Faktorer som kan utgöra hinder
Trots de genomgående positiva beskrivningarna av projektet så finns det ändå vissa faktorer som upplevs som negativa. En sådan är gruppsammansättningen. Några av deltagarna beskriver att den ojämna utbildningsbakgrunden hos deltagarna är ett problem. En
av informanterna säger följande:
… vi var fyra stycken i vår grupp som var duktiga, hade utbildning från hemland och så…

Det är ingen som direkt beskriver varför tidigare utbildningsnivå skulle vara ett problem.
Men eftersom grupperna är väldigt blandade i alla avseenden, det vill säga religion, kön,
klass, utbildning och hemland med mera är frågan om inte detta får till konsekvens att
deltagarna har olika syn på varandras möjligheter att tillgodogöra sig projekttiden.
Ett annat hinder som berör gruppsammansättningen är att det endast är utlandsfödda personer som projektet riktar sig till. Som vi påtalat tidigare så är språkträningen en av de
faktorer som anses vara mest betydelsefulla. Efter samtalen med både deltagare och tjänstemän så hade språkträningen förmodligen varit ännu mer effektiv om gruppsammansättningen även hade inkluderat svenskfödda personer. Detta på grund av att språket inte
enbart kan tränas på ”lektionstid”. Bästa sättet att lära sig ett språk är att använda språket
i till exempel samtal.
En av deltagarna beskriver till och med att hon vill lära sig svenska, men hemma försöker
de att begränsa användandet av svenskan eftersom de är rädda för att dottern ska ”tappa”
modersmålet. Hade gruppsammansättningen varit mer uppblandad så hade deltagarna troligen ”tvingats” till att prata svenska på till exempel raster med mera. Som det ser ut nu
så beskriver de att de gärna återgår till sitt modersmål när lektionen är slut.
En svårighet som framkommit när det gäller de deltagare som valt ”starta-eget spåret” är
att stödet efter företagsetableringen upplevs försvinna. Att starta ett företag är ju en lång
process för alla som startar. Att då under en 40-veckorsperiod genomgå utbildning, arbeta
fram en affärsplan, söka kontakter och starta företaget kan ses som otillräckligt och det
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svår eller till och med mycket svår att på den tiden etablera sig och starta ett företag. En
av deltagarna som gått starta-eget spåret säger:
Jag tycker att det är bra projekt men jag tänker att de måste ta hand efter kursen också.
Jag tror att alla som är klara med Projekt, dom behöver hjälp efter projektet.

Exakt vilken hjälp deltagaren saknar framgår inte, men vi uppfattar att det är mer praktisk
hjälp, exempel hur konkret marknadsföring går till. Även vid diskussioner med tjänstemän så framkommer att just målen för starta-eget spåret var svåra att uppnå. Många av
deltagarna kommer från länder där regelverken inte alls liknar vårt svenska system. Men
man ser ändå positivt och menar att varje företagsidé är en vinst. Kanske blev det inget
företag just nu, men idéerna finns kvar och någon gång i framtiden ser kanske läget annorlunda ut och idén får väckas till liv igen.
Ytterligare en faktor som skulle kunna utgöra ett hinder är att projekttiden skulle kunna
upplevas som ”för positivt”. Som beskrivits tidigare i resultatet upplever deltagarna sig
väldigt väl omhändertagna, vilket har positiva effekter. Men det övergripande syftet med
alla arbetslivsinriktade projekt är ju att det ska fungera överbryggande, det vill säga fungera som en brygga från en arbetslöshet till ett arbetsliv. Upplevs ett projekt, eller en
projektgrupp som gemytlig med trygghet och stark gemenskap finns risken för att projektet blir inneslutande istället för överbryggande. Det skulle kunna innebära att deltagarna trivs ”för bra” med gruppen och därför inte aktivt söker sig utåt, utan i stället är
nöjd med att befinna sig i den situation man för tillfället befinner sig i. Vi vill dock poängtera att vi inte sett några tendenser till att det skulle vara så i det här specifika projektet.
Men vi vill ändå lyfta fram fenomenet som en risk då det är fullt möjligt att ett projekt
kan få en sådan betydelse för dess deltagare.
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KAFU – ett arbetsmarknadsprojekt

I detta avsnitt söker vi svar på vilka faktorer som framträder för att lyckats med ett arbetsmarkandsprojekt. Utifrån det insamlade materialet går att urskilja olika nivåer, vilket
i detta stycke beskrivs som en individuell/enskild nivå, en organisatorisk nivå och en
strukturell nivå.
Även om framställningen bygger på empiriskt material, så är vi medvetna om att det är
en idealmodell som framträder. Avsikten med framställningen inte att ge svaren på hur
ett lyckat projekt kan gestaltas, utan snarare beskriva betydelsefulla faktorer som kan underlätta, men samtidigt försvåra, genomförandet.

Framgångsfaktorer på olika nivåer
Texten inleds med en modell kring de olika nivåerna som följs av ett resonemang med
utgångspunkt i varje nivå. Avsnittet avslutas med ett resonemang med utgångspunkt i
urvalsprocessen, vilken anses vara ett viktigt skede i projektet. I nedanstående figur kan
detta beskrivas de olika nivåerna.

KUNSKAP
MOTIVATION
TÅLAMOD

TID
SAMARBETE
PERSONELLA RESURSER

REGELSYSTEM
EKONOMISKA RESURSER
SAMVERKAN MELLAN
MYNDIGHETER

Figur 1 Framgångsfaktorer på tre olika nivåer; en individuell, en organisatorisk och en strukturell.

Utvärderingen handlar om ett projekt där avsikten var att underlätta för en grupp människor som har det speciellt svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarkanden och därigenom riskerar att hamna i utanförskap. Målet var inte enbart att deltagarna efter projekttiden skulle komma i arbete, utan även att hitta strategier för att bli mer
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anställningsbara. Det kunde handla om att söka en utbildning eller förbättra språkkunskaper. Ett annat mål handlade om att deltagarna skulle få stöd och hjälp att starta ett
företag.
Då projektet riktade sig till speciella geografiska områden i Trollhättans Stad var också
tanken att deltagarna som lyckades etablera sig på arbetsmarkanden, särskilt de som lyckades skapade egna företag, skulle vara förebilder för andra boenden i området. Tanken
var också att lärdomar från modellen skulle användas i den befintliga verksamheten när
det gäller arbetsmarknadsstöd till särskilda grupper.
Projektets arbetssätt bygger på att ett särskilt team arbetar tillsammans med deltagarna,
men att lösningar diskuteras med andra aktörer från arbetsförmedlingen och socialtjänstens försörjningsstöd. Varje deltagare är mer eller mindre beroende av hur aktörer på en
strukturell nivå förhåller sig till projektet. Det vi vill framhålla är att varje unik nivå är
viktig, men att det avgörande för projektet är hur de samverkar.

Individuell nivå
De individuella komponenter som bidrar till framgång beskrivs under följande punkter:
•
•
•

Kunskap
Motivationen
Tålamod

Kunskap, motivation och tålamod
Vilka förutsättningar bör då den enskilde deltagaren ha för att lyckas i projektet? I det
empiriska materialet framkommer inte endast grundläggande kriterier/krav för antagning,
utan även andra betydelsefulla aspekter för att projektet ska lyckas. En sådan aspekt är
betydelsen av kunskaper i svenska språket.
Att ha kunskaper i det svenska språket handlar det inte bara om att ha genomgått SFI´s
C-nivå utan också att kunna praktisera sina språkkunskaper i ett vidare sammanhang. Att
kunna använda svenska språket handlar inte bara om att göra sig förstådd, utan även förstå
dess innehåll. Kunskaper i det svenska språket tenderar också leda till förståelsen av det
svenska samhället. Det handlar om att våga prata, våga säga fel och att hantera obekväma
situationer. Språk kan ses som en ”färskvara” och även om deltagare genomgått SFI på
C-nivå har de kanske inte haft möjlighet att använda sina språkkunskaper och därmed
tappat delar av språket.
En annan aspekt av det svenska språket är att förstå och ta till sig muntlig och skriftlig
information på svenska. Ett viktigt exempel är att kunna skriva och förstå betydelsen av
vad som bör stå i ett personligt brev till en tänkt arbetsgivare.
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Om en deltagare inte har tillräckliga kunskaper att hantera det svenska språket uppstår
problem. Det kan handla om att ta emot skriftlig information eller uttrycka sig i text. Detta
gäller även deltagare med högre utbildning som oftast ställs inför specifika/komplicerade
skriftliga instruktioner och det uppstår svårigheter att klara av arbetet.
Vi uppfattar att det finns en medvetenhet om betydelsen av kunskaper i det svenska språket, men att formerna för inlärning är inte tillräckliga. En orsak kan vara att projektet
riktar sig till personer med invandrarbakgrund som mer eller mindre har svårt med det
svenska språket. Det kanske är så att grupperna innehåller för få deltagare som behärskar
det svenska språket, vilket kan leda till att det ges få tillfällen att praktisera svenskans
olika delar. Vardagssamtalen sker ofta på modersmålet eller en blandning av olika språk.
En annan viktig framgångsaspekt är motivation. Med detta menas viljan att förändra sin
situation och att använda projektettiden för att nå sina mål. Vad målen består i är underordnat det faktum att deltagarna faktiskt har en riktpunkt att arbeta mot. Målen kan bestå
av mer eller mindre realistiska drömmar och visioner. Det driver deltagarna att vilja satsa
tid i projektet och sporrar tjänstemännen att i sin tur stötta och finna individuella lösningar.
När det gäller om en person över huvud taget ska antas visade det sig att egen vilja och
tydliga mål har stor betydelse. Svårigheterna har snarare varit att mäta motivation hos
respektive deltagare. Från början användes ett instrument för att mäta motivation, men
detta övergavs sedermera till att Teamet försökte avgöra graden av motivation genom
återkommande samtal.
Motivation har också att göra med förväntningar på vad ”projektet” ska leda till på kort
och lång sikt. Utgångpunkten är trots allt att komma i arbete och att kunna försörja sig.
Att ha en stark vilja kan därför leda till otålighet och ifrågasättande av utbildning och/eller
praktik. Speciellt verkar praktiktiden uppfattas som ”slöseri” med tid. Det kan vara särskilt frustrerande att praktisera om den inte innehåller moment som deltagaren själv får
genomföra utan karaktäriseras av att ”titta på”. Om deltagarna inte får träna svenska tillräckligt under praktikperioden så upplevs detta som dubbelt frustrerande.
Tålamod framkom också som en viktig aspekt för att lyckas. Det handlar om att inte ge
upp, men också om att vara uthållig. Flera av de intervjuade deltagarna har lång erfarenhet
av liknande projekt som inte lett vidare till arbete. Vid starten av projektet framkom förhoppningar om att KAFU skulle leda vidare till något nytt och långvarigt, vilket troligen
också hade en motiverande verkan. Deltagarna fick då lust att satsa på projektet vilket
ledde till att tjänstemännen engagerade sig i deltagarna.
Huruvida projektet ska leda till framgång på individuell nivå, så är samtliga ovanstående
komponenter viktiga. Om en komponent fallerar så finns risk att projektet inte leder till
framgång. Som framkommer i den fortsatta framställningen så finns det andra nivåer som
också är betydelsefulla för ett uppnå målet.
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Organisatorisk nivå
De organisatoriska komponenterna som kan urskiljas i det samlade datamaterialet benämner vi som:
•
•
•

Personella resurser
Tid
Samarbete

Personella resurser, tid och samarbete
Med personella resurser avses att det finns personal som arbetar tätt tillsammans med
deltagarna och som i alla lägen är beredda att stödja och hjälpa det som rör den enskildes
situation. Deltagarna återkommer ofta till detta och betonar betydelsen av att bli lyssnade
på, att kontakten följts upp och att inte bli lämnade med obesvarade frågor. Flera av deltagarna har erfarenheter från tidigare arbetsmarknadsprojekt och återkommer till det positiva med personliga möten vilket inte varit framträdande i liknade projekt. Framför allt
har Teamet tagit tillvara deltagarnas egna idéer, visioner och setts dessa som en tillgång.
Deltagarna jämför detta med tidigare erfarenheter då de mer behövt rätt in sig i systemet
istället för att få använda sina egna tankar och drivkrafter. Även att ha personal med rätt
kompetens framhålls som en betydelse organisatorisk komponent.
Ur ett organisatoriskt perspektiv finner vi att tidaspekten är en värdefull komponent. Det
handlar om att ha tid för samtal, tålamod och reflektion. Det tar tid att ”komma på” vad
man är intresserad av och vad som krävs t.ex. i form av utbildning. Även om hela projekttiden är relativt lång så räcker oftast inte detta. Särskilt gäller detta deltagare som gick
företagarspåret. Deltagarna skulle utifrån sin idé, fördjupa sina kunskaper om vad det
innebär att starta ett företag och förstå hur det praktiskt går till att söka pengar. För de
flesta deltagarna var tiden för kort och visionerna om att starta ett företag gick inte i uppfyllelse.
En viktig komponent visade sig också vara kontinuerliga kontakter mellan projektets aktörer. Det är framför allt projektets tre anställda och samordnarna från olika myndigheter
som stod för denna kontinuitet. Det handlade både om antagningsprocessen och att tillsammans hitta lösningar för varje enskild deltagare. I likhet med den individuella nivån
måste alla komponenter samordnas för att projektet ska bli lyckat.

Strukturell nivå
I relation till övriga nivåer kan det även utifrån ett strukturellt perspektiv urskiljas ett
antal komponenter vilka vi benämner:
•
•
•

Ekonomiska resurser
Regelsystem
Samverkan mellan myndigheter
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Ekonomiska resurser, regelsystem och samverkan mellan myndigheter
Denna nivå handlar om ekonomiska resurser och myndigheternas regelsystem. I viss mån
kan dessa betraktas som grundläggande förutsättningar för projektets genomförande. För
att kunna genomföra projekt måste det finnas ekonomiska resurser, vilket i detta fall var
Europeiska socialfonden och olika myndigheter i Trollhättans stad som stod för kostnaderna.
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har olika regelsystem att förhålla sig till. Ibland
överensstämmer inte regelsystemen med varandra och det uppstår problem när olika insatser planeras eller ska genomföras. Det är inte ovanligt att regelverken står i konflikt
med varandra, vilket exempelvis handlar om olika ersättningsnivåer vid utbildning. Det
kan samtidigt handla om att regelverken inte möjliggör för att på samma gång uppbära
viss ersättning och bedriva studier.
För att ett arbetsmarkandsprojekt ska kunna genomföras förutsätts att myndigheterna kan
mötas på ett okonventionellt sätt och hitta vägar när regelverket hindrar flexibla lösningar.
Ovanstående nivåerna är viktiga var för sig, men framför allt när de samverkar. Ekonomiska resurser och personalens engagemang hade inte betytt något utan deltagarnas vilja
och motivation. Likaså hade projektet inte lyckats utan personalens samarbete eller samverkan mellan myndigheterna. Oftast framställs kraven på den enskilda deltagaren som
avgörande för ett lyckat resultat i projektet. Det framkommer mer sällan att förutsättningarna på övriga nivåer diskuteras. Deltagarna och personalen är minst lika beroende av att
det också fungerar på både ett organisatoriskt och ett strukturellt plan för att projektet ska
lyckas. När problem uppstått på någon nivå så har betydelsen av samverkan med andra
nivåer nivåerna synliggjorts. Det kan handlat om att hitta lösningar för att kunna förlänga
SFI-studier eller att perioden på Folkhögskolan behövde utvidgats.

Antagningsprocessen – ett exempel på samverkan
När ett arbetsmarknadsprojekt planeras och startas är givetvis en förutsättning att det finns
tilltänkta deltagare. I detta fall fanns det erfarenheter från myndigheterna att det i Trollhättans stad fanns personer med utländsk härkomst, vilka har speciella svårigheter att
etablera sig på den svenska arbetsmarkanden. Det som blir tydligt är att personerna har
olika arbetslivserfarenheter och utbildningsbakgrund. Alla har gemensamt att de inte
lyckats etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och därmed hänvisade till olika former av ekonomiska stödåtgärder.
Den svenska politiska linjen går ut på att arbete och egenförsörjning är att föredra framför
olika försörjningsstöd och att det är den enskilde som har ett stort ansvar för att förbättra
sina möjligheter att komma i arbete.
Tanken med projektet var att pröva en modell för att aktivera och rehabilitera en särskild
grupp människor som erfarenhetsmässigt har svårt att erhålla ett fast arbete. I detta fall
kan detta benämnas som rehabilitering till arbete, då deltagarna haft begränsade
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erfarenheter av att ha ett lönearbete i Sverige. Myndigheterna förväntar sig att ett sådant
projekt följer en viss struktur med tydligt uppsatta mål för varje individ.
Hur gick det då urvalsprocessen till och vad framstod som möjligheter och svårigheter?
Det vi kan notera är att det fanns tydliga kriterier/krav för vilka som skulle bli deltagare i
projektet. Ett krav var att det skulle handla om arbetslösa människor med utomnordisk
bakgrund i en speciell stadsdel. Ett andra krav var att deltagarna skulle ha varit bosatta i
Sverige minst två år. Ett tredje krav var att personerna skulle ha tillräckliga svenskkunskaper som motsvarade SFI:ns C-nivå. I projektansökan framkommer däremot en flexibel
urvalsprocess för vilka personer som slutligen ska komma med i projektet. Det kan handla
om att aktuella deltagare blir antagna utan att vara inskrivna hos båda myndigheterna, att
de bott i Sverige mindre än två år eller att de bor i en annan stadsdel än det som anges i
projektansökan.
Genom att kriterierna/kraven för att antas inte är precisa så uppstår gränsfall för vilka som
ska komma med. Det inträffar sannolikt redan när handläggare, för någon av myndigheterna, har olika personer för vilka som kan vara lämpliga för projektet. Detta leder inte
bara till behovet av ett organiserat antagningsförfarande utan även till att myndigheterna
ser nyttan av att samverka för den enskildes möjligheter att komma med i projektet.
Myndigheterna har olika utgångspunkter för sin verksamhet. Arbetsförmedling arbetar i
synnerhet med frågor som rör arbete, vilket kan handla om att människor antingen ska
komma i arbete eller förberedas. Under tiden som arbetslös kan personerna ha olika ersättningar. Socialtjänsten har också har arbetslinjen som utgångspunkt, men har troligtvis
inte samma möjligheter att erbjuda arbete eller praktik. När den enskilda inte längre har
ersättning från vare sig a-kassa eller annan ersättning så måste enskilda erbjudas försörjningsstöd. Det verkar alltså finnas olika erfarenhetsgrunder hos myndigheterna när det
gäller att arbeta med frågor som rör framtida arbete. Kanske är det också så att olika
erfarenheter hos myndigheterna leder det till att urvalsprocessen inte är helt okomplicerad. Arbetsförmedlingen förefaller ha ett ”statiskt” förhållande till urvalsprocessens
grundläggande krav medan socialtjänsten har ett öppet och ”flexibelt” förhållningssätt.
De senare förfaller ha en mer generös syn på vilka som kan/bör komma med och låter
antagningsgruppen ta slutlig ställning.
Möjligen skulle detta kunna förklara varför antal ärenden som myndigheterna får tillbaka
ser annorlunda ut mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Socialtjänsten får ta tillbaka drygt 40 % och arbetsförmedlingen 25 %. Det verkar särskilt handla om personer
som inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket (jämför tabell 9).
Till antagningsgruppen anmäls presumtiva deltagare via en samordnare för respektive
myndighet. Samordnaren har i sin tur haft kontakt med handläggaren på myndigheten.
Det är inte självklart hur denna kontakt sker då dokumentation saknas. Antingen råder det
enighet i antagningsgruppen, vara det i andra fall uppstår tveksamheter. Det finns också
personer som inte kommer med i projektet. Då handlar det framförallt om att personerna
inte uppfyller projektets grundläggande krav. En fråga som det empiriska materialet inte
ger svar på handlar om vilka grupper som tänka deltagare rekryteras ifrån. Är det grupper
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som myndigheterna bedömer ha mest användning av insatserna eller är det personer som
man inte har hittat någon lösning för?
Vem är då den rätte deltagaren? Som framkom i det samlade materialet framstår urvalsprocessen som komplex och det heller inte självklart vem eller vilka som borde bli deltagare i projektet. Det framgår å ena sidan att en deltagare som uppfyller kriterierna/kraven
inte självklart lyckas i projektet, men att tveksamma fall ändå lyckas fullt ut. Det är alltså
ingen enkel utvalsprocess att ta ut de rätta deltagarna. Det förefaller alltså vara så att projektets grundläggande krav enbart kan förklara en del av varför vissa lyckas bättre än
andra.
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KONKLUSSIONER

I projektansökan beskrivs modellen som projektet bygger på. Den har sina givna passager
hur projektet skulle genomföras och ut efter det skapades en organisation. Deltagarna
rekryterades i huvudsak från Arbetsförmedlingen och socialtjänstens avdelning för försörjningsstöd. Det var en begränsad tid som deltagarna befanns i projektet och byggde på
att deltagarna hade tydliga visioner beträffade arbete, utbildning eller företagsidé. Utvärderingen har både ett tjänstemanna- och ett deltagarperspektiv. Efter en analys av det
samlade materialet kan vi dra några generella konklusioner.
1) Urvalet är en komplex och viktig process som startar i en inventering på varje myndighet och engagerar flera tjänstemän. Det finns tydliga kriterier/krav på vilka personer som bör antas, men myndigheterna förhåller sig olika till kraven. Arbetsförmedlingen föreslår ett mindre antal tänkta deltagare och följer uppsatta krav. Socialtjänstens avdelning för försörjningsstöd förselår ett större antal deltagare och har en
mer öppen hållning till kraven och låter antagningsgruppen besluta. Samordnaren för
myndigheterna har en viktig funktion när det gäller informationsöverföringen mellan
handläggaren till anstagningsgruppen.
2) Att mäta deltagares motivation låter sig inte göras på ett enkelt sätt. Det finns en
problematik kring hur motivation ska mätas eller fastställas. Till exempel kan detta
synliggöras då olika förfaringssätt har används för att komma fram till ett svar. Från
början användes ett instrument som skulle mäta motivation. Detta visade sig inte vara
tillräckligt. I stället övergick antagningsgruppen till enskilda samtal. Som utvärderare
kan vi ställa oss frågande till varför motivation ställs i förhållande till ett deltagarperspektiv då resultat av studien visar att alla nivåer är betydelsefulla. Är då motivation
något som endast kan relateras till enskild person?
3) Det finns tydliga förställningar hos projektets tjänstemän vad som ska till för att
lyckas. Exempelvis finns det behov av stöd och hjälp hos deltagarna som kräver närvaro av tjänstemän och ett intensivt arbete under lång tid för att projektet ska anses
lyckas. Förväntningarna ändras under tiden och tjänstemännen blir allt mer medvetna
om att det finns andra hinder för att komma i arbete än man först kunde förutspå. Det
är inte enbart ”att komma i arbete” som anses vara ett lyckat resultat. Det är lika viktigt
att på sikt stärka den enskildes resurser och därigenom bli mer anställningsbar. Anställningsbarheten bör alltså ses i långsiktigt perspektiv där deltagaren succesivt förbereds inför kommande arbetsmarknad.
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4) Deltagarna framhåller den egna viljan och motivationen som det viktigaste för att
lyckas. Drömmar och visioner är viktiga och kan vara hur starka som helst. Det visar
sig dock att en viktig förutsättning är den enskildes vilja om målen ska uppfyllas.
Motivation, vision och drömmar hänger dock intimt ihop och tenderar att försvåras
om tålamodet tryter, vilket exempelvis visar i en ambivalens att genomgå praktik. Tar
det för lång tid eller att det uppkommer hinder på vägen, så minskar motivationen.
Detta leder sedermera till att personens visioner och drömmar in infrias. Tvärtom så
kan motivation öka om det går bättre än man tänkt sig.
5) Ett annat sätt att lyckas tar fasta på betydelsen av personliga kontakter med personalen. En faktor som framhålls är att på detta sätt ökar självförtroende och självinsikten.
För det andra ökar möjligheten att utveckla ett kontaktnät. Det handlar om att utöka
det sociala nätverket och framförallt är det svaga nätverksband som utvecklas. Den
tredje komponenten ligger i att få möjlighet att träna det svenska språket, både skriftligt och muntligt. Det handlar om en allmänt utvecklad språkförmåga och ett utökat
fackspråk, särskilt för de som har för avsikt att starta eget företag. Detta är tre komponenter som hör ihop, men ingen komponent är viktigare än den andra. Tillsammans
bildar dessa en helhet som är en förutsättning för så småningom ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.
6) Genom att studera och värdera det samlade datamaterialet kan framgångsfaktorer
beskrivas på olika nivåer.
På en individuell nivå knyts framgång till: Kunskaper i det svenska språket, motivation till att delta i projektet och tålamod att delta i olika aktiviteter.
På organisatoriska nivån knyts framgång till: Samarbete mellan olika aktörer och att
dessa tillsammans kan hitta flexibla lösningar, tillräckligt med tid och personella resurser.
På strukturell nivå knyts framgång till samordning av olika regelverk, ekonomiska
resurser och samverkan mellan olika myndigheter.
De tre nivåerna är viktiga var för sig, men framför allt när de fungerar gemensamt. Ekonomiska resurser och personalens engagemang hade inte betytt något utan deltagarnas
vilja och motivation. Likaså hade projektet inte lyckats utan personalens samarbete eller
samverkan mellan myndigheterna.
Vi uppfattar att kraven på den enskilda deltagaren ofta framställs som det viktigaste för
ett lyckat resultat. Diskussionerna handlar mer sällan om de två andra nivåerna. Deltagarna, personalen och myndigheter är minst lika beroende av att det också fungerar på
både ett organisatoriskt och ett strukturellt plan för att ett arbetsmarknadsprojekt ska
lyckas. Betydelsen av samverkan synliggörs särskilt när det uppstår problem. Det kan då
handlat om att hitta lösningar som går utöver myndigheterna regelverk.
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Den tillämpade modellen visade sig i stort sett hålla, men det har också under projekttiden
funnit anledning att revidera den. En fråga vi som utvärderare ställer oss är huruvida modellen visar på ett nytt grepp och om de verkligen gjort att målen med projektet uppnåtts.
Tjänstemännen framhåller det positiva med att samarbetet mellan myndigheterna fungerat och att de tillsammans hittat lösningar som varit gynnade för deltagare.
Om vi ställer detta mot de uppställda statistiska målen så har målen delvis uppnåtts, men
att det är färre som kommit i arbete och fler som påbörjat studier. När det gäller att starta
företag så har målen inte uppnåtts. Förutom de mål som kan mätas har projektet lett till
att andra positiva effekter. Deltagarna betonar att de fått en framtidstro och att möjligheterna att hitta ett arbete har ökat genom att de utvidgat sitt kontaktnät.

Slutord och utvärderarnas rekommendationer
KAFU – projektet är ett lyckat projekt i flera avseenden och har skapat en mängd erfarenheter som bör tas tillreda i kommande projekt och/eller i befintlig verksamhet. Det
finns också anledning att ta sig en funderare på hur ett likande projekt kan utvecklas ytterligare. Vi menar att detta kan ske genom att:
1. Diskutera från början av projektet vilka faktorer som leder till framgång och hur hinder kan minimeras alternativt undanröjas.
2. Urvalsprocessen bör göras tydligare både vad gäller vilka som ska antas och hur arbetsgången ser ut. Myndigheterna bör ha samma utgångspunkter för vilka som föreslås som deltagare. Det finns ett värde i att myndigheternas handläggare arbetar direkt
mot antagningsgruppen och inte genom en representant. På samma sätt finns ett värde
i att återrapporteringen sker direkt till handläggaren.
3. Förtydliga och utveckla idéerna om vad som är ett lyckat projekt när det gäller att bli
mera förberedd för en kommande arbetsmarknad. M a o ”rustningsperspektivet” bör
förtydligas och värderas högre.
4. Främja möjligheterna att skapa nya nätverk och arbeta mer i integrerade grupper med
avsikt att deltagarna ska få möjlighet att prata mera svenska till vardags.
Vi tackar härmed för förtroende av att ha fått möjlighet att utvärdera ett mycket intressant
projekt och hoppas att rapporten kan användas som underlag i kommande diskussioner
och utvecklingsarbete.
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