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•  Guy Standing (2013). ”Prekariatet: Den nya farliga klassen”. 

•  Anställda med god arbetsmarknadstrygghet 

•  Anställda med dålig arbetsmarknadstrygghet 

•  Korttidsarbetslösa/sjuka med ersättning 

•  Långtidsarbetslösa/sjuka med ersättning 

•  Biståndstagare som aldrig varit anställda. 

•  De osynliga som är utanför systemen (t.ex. vissa ungdomar) 

 

2 



• Annat:	  Socialt	  företag,	  
subven7onerade	  
anställningar,	  nya	  
projekt.	  

• Ingen	  isolerad	  händelse	  
utan	  pågår	  från	  första	  
mötet	  med	  deltagaren.	  
SjälvskaCning	  och	  med	  
standardmetoder.	  

• 	  Vilken	  plats	  som	  helst.	  
• 	  Anpassat	  eEer	  deltag.	  
• 	  	  5	  månader.	  	  

• Deltagare	  (7	  i	  varje	  
grupp).	  
• 	  4	  veckor.	  

1.	  
Arbetslivsträning	  

2.	  	  
Arbetsprövning	  

4.	  Arbete,	  studier	  
eller	  annat	  

3.	  Test	  av	  
arbetsförmåga	  



Målsättning och design 

Mål: Ökad motivation till arbete, studier eller annan utveckling 
samt utreda arbetsförmågan hos kvinnorna. 
 
1.  Till projektet (från kommun eller arbetsförmedlingen). 

2.  Introduktion och arbetslivsresurser (3 förmiddagar i veckan, 6-8 
veckor kom det att bli). 

3.  Avslut för vissa deltagare. (10 st.)  

4.  Arbetsprövningsfas för deltagare som fortsätter (gruppmöten en dag i 
veckan, 2 timmar). Vissa slutar under tiden.  

5.  Avslut. 

 

Trepartssamtal vid varje övergång. 
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Personal, deltagare och lokaler 

•  Personalen rekryterades externt. 
•  Beteendevetare och Arbetsterapeut. Två kvinnor. 

•  Deltagarna placerades i Facetten ett stenkast från personalens 
kontor. 

•  38 kvinnor. Från 22 till 62 år. 

•  11 från kommunen (IFO).  

•  26 från Arbetsförmedlingen. (1 från LT). 
•  Samtliga arbetslösa vid start. 

•  Egen skattning av arbetsförmåga 1,25 på en 4-gradig skala. 
•  Hälsoproblematik. 
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Följeforskning 

•  Deltagare 
•  Personal 

•  Remittenterna 
•  Projektchefen 

•  Bedömarteamets arbete 

•  Kontinuerlig återkoppling 

•  I huvudsak samtal och intervjuer 
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Resultat och nytta: 4 dimensioner 

SAM	  

Personal	  

Deltagare	  

AF/IFO	  

Samhället	  
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Deltagarna 

•  Positiv inställning till projektet. 
•  Duktig personal: De ser oss. De har tid till detta. 

•  Personalen tillhör inte myndigheten. 
•  Ingen förvaring (som i vissa andra projekt – och man har varit i flera andra). 

•  Tryggt att träffa människor i liknande situation. 
•  Vardagen blir mer ordnad. 

•  Bra aktiviteter. 
•  Ökad självkänsla. 

•  Deltagarna har höga krav på arbetsprövningsplatserna. Vissa hade svårt att förstå att man 
i projektet gjorde skillnad på praktik (för jobb) och arbetsprövning (för 
arbetsförmågebedömning). 

 Forskarkommentar: Svår grupp att intervjua. Det fanns en positiv anda i projektet 
 som bidrog till att deltagarna inte ville framföra ev. negativa synpunkter. 
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Personalen 

•  Tufft att bygga upp ett projekt samtidigt som man arbetar i det. 
•  ”Vi ska inte ta myndighetsperspektivet”. 

•  Sårbart att bara vara två i ett helt nytt projekt. 
•  Viktigt med deltagarmatchning mellan projektet och remittenterna.  

•  6-8 veckor är en tillräcklig tid för att avgöra om deltagaren är redo att gå ut i en 
arbetslivssituation. 

•  Viktigt att avsluta (opassande) deltagare tidigt. 
•  Svårt med att vissa deltagare hade flera pågående insatser. 

•  En utmaning att argumentera för arbetslinjen framför privatlivslinjen. 
•  Resurser behövs för att individualisera insatserna. 

•  Många deltagare är ofullständigt utredda. 

•  Personalens erfarenheter och kunskaper riskerar att försvinna i och med att de är 
projektanställda. 

•    
 Forskarkommentar: Fanns olika åsikter om arbetsmetoder i projektet. En av 
 projektpersonalen blev långvarigt sjuk i slutet av projekttiden. 
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IFO och AF 

•  Ett efterlängtat projekt. 
•  Bra med nära relationer mellan deltagarna och projektpersonalen. 

•  Bra samarbete ju längre projektet led. Bra med trepartssamtal. 

•  Otydligt i början (deltagarmatchning). 

•  Högre krav och mer individualiserat. 

•  Viktigt med arbetslinjen som slutmål. 

•  Bra att bedöma deltagarnas arbetsförmåga. 

•  Tuff grupp som är svårjobbade. 

•  Cirkelärenden. De kommer tillbaka. 
•  Vad ska vi göra sedan när projektet har lagts ned? 

 Forskarkommentar: Projektet skapade ett andrum för de tungt belastade 
 tjänstemännen. Äntligen hade de ett projekt där de kunde få hjälp med 
 problematiska ärenden. 
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Samhället 

 
•  Majoriteten lämnade projektet med samma finansieringsform 

som de kom in med. 

•  1 av 38 var vid projektslutet självförsörjande (förmodligen 
studiemedel). 

•  Självskattad arbetsförmåga 1,75.  

•  Sjukskrivningsgraden ökade från 325 % till 600 %. 

•  22 placerades vid projektslutet i någon form av aktiv åtgärd.  

 Forskarkommentar: Siffrorna behöver inte vara desamma 
 idag. När det gäller sjukskrivningen så kan det tolkas på 
 olika sätt. 
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Slutsatser 

Svårt att lyckas med projekt där personalen ska forma såväl sin egen arbetsroll 
som organisation och samtidigt arbeta med osäkra och hjälpbehövande deltagare. 
 
I projekt vill man gärna individualisera grupper (matchning). 
 
Projektets tillkortakommanden (personal, tid etc…) skapar ett behov av deltagare 
som kanske inte finns. 
  
”Vi har det så tufft eftersom remittenterna skickar fel deltagare till oss”. 
 
Finns en risk att alltför socialt trygga projekt och projektgrupper låser in deltagare.  
 
Myndigheten bör hela tiden vara synlig. 
 
 

 



Slutsatser 

Även ”prearbetsmarknaden” är konkurrensutsatt. (ESF-projekt i offentlig och privat 
regi). 

 
Prioriteringssystem i en kommun vad gäller praktik- och prövningsplatser. 

 

Viktigt att hantera myndighetens aktiveringskrav respektive deltagarens fysiska, 
psykiska och strategiska status. 

 

Det finns människor som inte vill arbeta i de jobb som ligger på fatet och som också 
gör vad som står i deras makt för att slippa jobba. 

 

Det finns också människor som helt enkelt inte är jobbredo. 
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Avslutande reflektion 

•  Projektet har fångat upp människor i behov av vårdinsatser. 

•  Projektet har bidragit till att ytterligare förbättra samarbetet mellan 
myndigheter i Åtvidaberg. 

•  Projektet har visat att arbetsmarknadsarbetet består av röda, vita och 
blå nyanser. 

•  Fokus på arbetsplatslärande och metodutveckling för ökad evidens 
istället för att bygga upp och lägga ned kortsiktiga projekt. 
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