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Samordningsförbundet Skellefteå 

1. Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med Kom Med projektet enligt uppdragsavtalet är att utveckla ett nytt 
och effektivare sätt att utreda och förbättra den enskildes arbetsförmåga genom att stärka varje 
deltagares möjlighet att finna sina friska och starka sidor samt aktivera, stödja, och handleda 
varje deltagare i valet av lämpligt arbetsområde. I uppdraget ska även ingå att anskaffa 
lämplig arbetslivspraktik samt utforma individuellt anpassat stöd på arbetsplatsen.  
Detta övergripande syfte anses vara uppfyllt i och med de metoder och arbetssätt som Urkraft 
utvecklat genom Kom Med.   
 
Målgrupp: Personer som är arbetslösa och/eller sjukskrivna eller har sjuk-/aktivitetsersättning 
samt behov av aktiviteter för att öka arbetsförmåga och anställningsbarhet.  
 
Projekttiden för deltagaren har inletts med en teoridel på 6 veckor och efterföljts av en 
praktiktid också på 6 veckor. Sedan har möjlighet till förlängning i 3 månader diskuterats om 
deltagare och handläggare ser fördelar med det. Detta har varit grundplaneringen för 
deltagande. I princip alla deltagare genomför en praktik. 
 
Tittar man på SUS-utvärderingen ser vi att deltagarna gett projektet ett gott betyg. Deltagarna 
(119 st har svarat) har i utvärderingen gett projektet ett genomsnittsvärde på: 8 av 10. Den 
övervägande majoriteten skattar att deras livssituation förbättrats. 
 
Det har i tidigare rapporter gällande projektet redovisats de olika myndigheternas ståndpunkt 
gällande implementering av projektet i ordinarie verksamhet. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att ingen enskild myndighet har uttryckt möjlighet till implementering i sin 
verksamhet. I och med detta har Urkraft ansökt och fått beviljat pengar av EU. Urkraft 
kommer att under våren 2010 genomföra en förstudie och ansöka om vidare medel att driva 
något liknande projekt vidare därefter.  
 
Under hela projekttiden har 11 grupper startats med sammanlagt 159 deltagare. De flesta 
deltagare kommer från Arbetsförmedlingen. Det sammanlagda resultatet ger 49 personer som 
totalt gått vidare till arbete eller studier efter deltagande i Kom Med. Det blir 31 % av totalt 
antal deltagare i arbete eller studier. 
 
De förväntade målen hölls i princip i början av projektet. När sedan lågkonjunkturen kom 
förändrades förutsättningarna. Målet att 70 % av deltagarna från Arbetsförmedlingen och 60 
% av deltagarna från Försäkringskassan skulle gå till arbete eller utbildning har varit 
orealistiska. Ingen kunde ana hur omständigheterna ute i världen skulle utvecklas. Vi upplever 
en dramatisk skillnad när det gäller att få ut deltagare i praktik och jobb om man jämför de 
första grupperna med de sista i Kom Med. I takt med att varsel och uppsägningar ökat har de 
blivit svårare för att inte säga omöjligt i vissa branscher att hitta praktikplatser. Detta har våra 
deltagare haft stor förståelse för. Därför har tyngdpunkten lagts på de fördelar och vinster som 
finns när det gäller att lära sig tekniken att söka jobb, inventera de utbildningsalternativ som 
finns, jobba med att stärka sitt självförtroende, hur man jobbar för att stärka sitt eget 
varumärke, att våga byta spår och titta på alternativ som kan ge jobb i framtiden när 
högkonjunktur kommer tillbaka.  
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2. Deltagare 
2.1 Deltagarnas förutsättningar 
Beskrivning av målgruppen 
Målgruppen har varit personer som är arbetslösa och/eller sjukskrivna eller har sjuk-
/aktivitetsersättning samt behov av aktiviteter för att öka arbetsförmåga och 
anställningsbarhet. Ungdomar i åldern 18-30 år skulle prioriteras. 
 
Under projekttiden har deltagare som remitterats visat sig vara äldre än den grupp som skulle 
prioriteras nämligen ungdomar mellan 18-30 år. I oktober 2008 förändrades därför 
uppdragsavtalet till att ungdomar inte längre behöver utgöra en majoritet av projektets 
deltagare.  
 
Olika remitterande myndigheter: Från starten hade Kom Med fler deltagare från 
Försäkringskassan och de flesta skulle inte delta hela dagen. Denna grupp skulle då blandas 
med den från Arbetsförmedlingen som nästan uteslutande var hos oss på heltid. En tanke med 
detta var att de skulle ”smittas” av Arbetsförmedlingsgruppen och inspireras att känna att 
utökad tid kanske var möjligt och uppleva att många kom ut i praktik och jobb. Svårigheten 
bestod i att göra ett utbildningsinnehåll som passade bägge grupperna där den ena hann med 
dubbelt så mycket. Dessutom fanns det med en känsla hos en del att omgivningen inte riktigt 
förstod de problem man hade och även om det fanns en vilja att utöka sin tid satte helt enkelt 
kroppen stopp för det och att man kände sig mer nerslagen när man insåg detta faktum. Mot 
slutet av Kom Med tiden kom nästan uteslutande deltagare från Arbetsförmedlingen vilket 
gjorde att upplägget på vårt utbildnings innehåll justerades.   
 
Olika åldrar på deltagarna:  

• När man jobbar med de yngre uppskattas deras iver och energi att komma ut på 
arbetsmarknad. Många har drömmar och visioner som de vill förverkliga men kanske 
också lite orealistiska uppfattningar om ingångslön, förmåner och möjligheter att få 
tillgång till jobb. Flera kan ju tänka sig att flytta, man har inga familjeband som binder 
dem till Skellefteå och därför öppnar sig hela Sverige som tänkbart sökområde. Deras 
CV:s är ju av förklariga skäl inte så omfattande och då gäller det att skriva dom på ett 
fylligt och attraktivt sätt.  

• De äldre behöver hjälp att inse att det går faktiskt att byta fokus från en viss bransch 
man jobbat med under sitt liv. Inse att jobben har förändrats och att man faktiskt kan 
få arbeta med annat än vad man arbetat med tidigare. Utbildning kan i många fall vara 
ett bra alternativ. Flera har upplevt det väldigt positivt att få bryta flera års mer eller 
mindre isolering genom att få komma ut i ett sammanhang, träffa nya människor, lära 
sig nya saker, vara saknad om man inte kommer och känna att det finns en framtid 
även om man närmar sig 50. 

 

2.2 Genomförande och process 
Aktiviteter och åtgärder som genomförts. 
Projekttiden för deltagaren har inletts med en teoridel på 6 veckor och efterföljts av en 
praktiktid också på 6 veckor. Sedan har möjlighet till förlängning i 3 månader diskuterats om 
deltagare och handläggare ser fördelar med det. Detta har varit grundplaneringen för 
deltagande. I princip alla deltagare genomför en praktik. Några få undantag finns. De som inte 
gör det går direkt till arbete eller utbildning. En annan orsak till att inte praktik genomförts är 

 4



Samordningsförbundet Skellefteå 

att de upplevt att deras fysik har blivit sämre av att till exempel sätta sig i en kall bil och åka 
in till Urkraft och några har helt enkelt sagt att ekonomin inte tillåter resor in till praktik 
platsen då man bor flera mil från Skellefteå.  
 
Relativt ofta har vi valt att ha grupper som inte så snabbt går ut i praktik utan behöver 
fortsätta sin teori, i första hand eftersom de inte går på heltid. När deltagarna kommit från 
Arbetsförmedlingen har de kunnat vara inskrivna i 6 månader och sedan har det varit slut. 
Kommer man däremot från Försäkringskassan har denna regel inte funnits. Där har vi fört en 
dialog med handläggarna på Försäkringskassan om det finns skäl att fortsätta i Kom Med en 
längre tid beroende på hur individen har utvecklats. En del har behövt längre tid och har man 
varit utanför arbetsmarknaden i 10 år eller mer är det klokt att inte begränsa en fungerande 
verksamhet till ett visst antal månader. 
 
Det finns också en grupp som fortsätter pröva sin arbetsförmåga via Samverkan där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar. Samverkan upplever vi varit en stor 
hjälp i ambitionen att få våra deltagare att närma sig arbetsmarknaden. I takt med att projektet 
utvecklats har samarbetet blivit bättre mellan alla aktörer och det har blivit lättare att förklara 
att Samverkan är till för att underlätta för våra projektdeltagare och inte ett ”hot” som en del 
kan uppfatta det i första läget. 
 
Från början var det en större blandning av deltagare från Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Fördelarna med detta var att man får utgå från sig själv för att vi alla är så 
olika. Det skapar en tillåtande atmosfär att starta där man är. Det är också positivt att ha en 
blandning på åldrar och kön vilket vi har haft. Alla olikheter skapar en bra dynamik. Vissa har 
dock upplevt en stress att andra ”hinner före” – frågan är om den känslan inte skulle funnits 
hur som helst. En del från försäkringskassan upplevde att det var skönt att få fortsätta i en 
mindre grupp med färre deltagare efter att de andra gått ut i praktik. Skälet till att de mindre 
grupperna skapades var för att erbjuda de som gick deltid hela programmet. Under denna 
projekttid har det också funnits deltagare som av olika orsaker har haft en helt egen 
individuell planering samt en särskild grupp för unga med psykisk ohälsa. Denna grupp 
startade utifrån gruppens specifika behov. I vissa fall är renodlade grupper bra, som i detta fall 
där gruppen lyfte varje enskild individ. För alla bidrog det starkt till en ökad livskvalité.  Om 
inga specifika skäl föreligger ser vi mest fördelar med mixade grupper. 
 
Vi har under projektets gång sett fördelarna med att varje deltagare själv tar kontakt med 
företagen de är intresserade av. Här har vi arbetat med att coacha i de förberedande momenten 
och stötta i kontakten. Givetvis har vi också tagit kontakt med företag där vi redan har 
inarbetade kanaler och i de fall deltagare så har önskat. Vi utvecklar vårt företagsnätverk 
alltefter deltagarnas intresse. Vi tycker det är viktigt att varje praktik/arbetsträning är specifikt 
matchad för maximalt engagemang och resultat – det vinner alla på i längden. 

2.3 Resultat och effekter 
Har projektet nått fastställda mål 
Under hela projekttiden har 11 grupper startats med sammanlagt 159 deltagare. Grupperna har 
”omlappat” varandra så det har hela tiden varit 30 deltagare i aktivitet i projektet vilket ingick 
i uppdraget. 
 
94 st (59 %)deltagare har kommit från Arbetsförmedlingen,  
51 st (32 %)deltagare har kommit från Försäkringskassan  
14 st (9 %)deltagare har kommit från Skellefteå kommun. 
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Av de 159 deltagarna är 84 kvinnor och 75 män och deltagarna har en snittålder på 41,5 år. En 
tredjedel av alla deltagare i Kom Med är över 50 år.  
 
Efter avslut av projektet har deltagarna gått vidare till följande:  
41 st till arbete 
8 st till utbildning 
13 st till samverkan 
53 st åter arbetsförmedlingen 
19 st åter försäkringskassan 
22 st har gått till annat * 
3 st avbrutit och gått till annat* 
 
(*Exempel på annat: Graviditet, Invandrare som slutat p.g.a. för dålig svenska, 
flyttat från orten hastigt och lustigt, blivit häktad/anhållen, gått i pension, slutat att komma, 
inte vill göra något avslut och förmodligen gått tillbaka till försörjningsstöd.) 
 
Det sammanlagda resultatet ger 49 personer som totalt gått vidare till arbete eller studier efter 
deltagande i Kom Med. Det blir 31 % av totalt antal deltagare i arbete eller studier. Detta 
innebär att förväntat resultat för deltagande myndigheter ej är uppfyllt där minst 70% av 
deltagarna som är arbetslösa vid projektstarten skulle gå till arbete eller studier. Minst 60% av 
deltagarna med tidsbegränsad sjuk- och/aktivitetsersättning skulle ej behöva 
förlängningsbeslut. Det har under projekttiden varit 26 deltagare med sjuk- och 
aktivitetsersättning från försäkringskassan. Av dessa har 4 st (15%) varaktig sjukersättning, 
15 st (58%) har fått förlängt beslut på samma nivå, 7 st (27%) har fått lägre nivå på ersättning 
eller helt avslag på sjuk- och aktivitetsersättning. Här kan flera orsaker finnas till ett beslut om 
lägre nivå eller avslag. Men det som påverkar mest vid prövning av sjukersättning är de 
medicinska underlagen.    
 
Det övergripande syftet med Kom Med projektet enligt uppdragsavtalet är att utveckla ett nytt 
och effektivare sätt att utreda och förbättra den enskildes arbetsförmåga genom att stärka varje 
deltagares möjlighet att finna sina friska och starka sidor samt aktivera, stödja, och handleda 
varje deltagare i valet av lämpligt arbetsområde. I uppdraget ska även ingå att anskaffa 
lämplig arbetslivspraktik samt utforma individuellt anpassat stöd på arbetsplatsen.  
Detta övergripande syfte anses vara uppfyllt i och med de metoder och arbetssätt som Urkraft 
utvecklat genom Kom Med.   
 
Förväntade resultat för individen som finns dokumenterade i uppdragsavtalet anses uppfyllda 
till största delen. Att den enskildes arbetsförmåga ökat för personer med sjukskrivning och 
/eller sjuk/aktivitetsersättning har uppfyllts i en del fall. Bedömningen är att upplevelsen av 
anställningsbarhet ökat i större utsträckning.  
 
Tittar man på SUS-utvärderingen ser vi att deltagarna gett projektet ett gott betyg. Deltagarna 
(119 st har svarat) har i utvärderingen gett projektet ett genomsnittsvärde på: 8 av 10 
De 3 områden som undersökts är: 
* Hade individen små eller stora möjligheter att påverka insatsen. 7,7  
* Vilket betyg gav individen insatsen.  8,3  
* Har individen upplevt att insatsen medfört att livssituationen försämrats el. förbättrats. 8,0 
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Den övervägande majoriteten skattar att deras livssituation förbättrats. I några fall har 
livssituationen försämrats på grund av att deltagarna blivit sjukare och inte orkat med, trots en 
stark önskan att delta. Individen har getts möjlighet att påverka sitt eget innehåll i Kom Med. 
Teoridelen har ett tydligt innehåll och tydlig struktur men där det också funnits möjlighet till 
alternativ vilket vi upplever som en viktig del i KASAM (Känsla av sammanhang). Vi har 
varit medvetna om att många har gått liknande utbildningar, man har gjort flera CV:s och så 
vidare och därför insåg vi vikten av att ha alternativ och utrymme att välja bort och ersätta 
med något annat. 
 

3. Personalen 

3.1 Personalens förutsättningar 
Beskrivning av personalen 
De som har arbetat med deltagarna i Kom Med projektet från Urkraft under projekttiden är 
Katrin Lundmark, Mats Lindström, Christina Wiklund, Olof Palm och Fredrik Bäckman. Alla 
har anställning på Urkraft. 

3.2 Genomförande och process 
Personalens arbetssätt och metoder 
De flesta lektionerna har fördelats mellan personalen, men det har också tagits in externa 
föreläsare efter behov. Efter varje vecka sker en gemensam utvärdering av den vecka som 
gått. Erfarenheterna används för att utveckla verksamheten. Fortlöpande utbildning har skett 
av personalen under hela projekttiden. 
 
Företagsnätverk: Urkrafts företagsnätverk har upparbetas under flera års tid och består idag 
av ungefär 250 företag och som vi underhåller genom personliga möten, frukostmöten, 
nyhetsbrev och inbjudningar till våra föreläsningar och konferenser. Genom Urkrafts F-SALT 
projekt (Företagens Sociala Ansvar för Lönsam tillväxtfaktor) har relationerna utvecklats med 
företagen. Inte bara som ett samarbete med hjälp av praktikplatser utan det har även handlat 
om att ta reda på vad en arbetsgivare verkligen efterfrågar för kompetenser när de anställer 
och hur vi kan förändra vårt utbildningsinnehåll så att det matchar dessa önskemål. Dessutom 
håller Urkraft på att utveckla ett utbildningsmaterial där vi tänker utbilda handledare på olika 
arbetsplatser som är positiva till att ta emot praktikanter. Att handleda dessa är inte lätt alla 
gånger och därför svarar vi upp emot ett önskemål som företag i vårt nätverk önskat. Denna 
dialog har övergått till ett gemensamt synsätt som har förankrats genom OCN modellen som 
bland annat innebär att en panel av branschfolk har godkänt de kursmoduler vi utvecklat. 
Dessa ska ligga till grund för en kvalitetshöjning när det gäller praktik och förhoppningsvis 
anställning. 
 
Under projekttiden har resonemanget förts på Urkraft när det gäller vårt ansvar för enskilda 
individer. Hur långt vi ska gå i vårt engagemang för att lösa problem, hitta samtalskontakter, 
hjälpa med ekonomiska frågor, relations problem med mera. Detta tar mycket energi och 
framförallt tid av andra deltagare som behöver stöd med frågor som handlar om vårt projekt 
det vill säga att komma närmare arbetsmarknaden. 
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3.3 Resultat och effekter 
Vad blev resultatet för personalen 
Urkrafts personal har fått följa flera deltagare under de år Kom Med har funnits. Flera 
deltagare har haft en ganska enkel resa där man utan större bekymmer har gått från 
utanförskap till arbete. Sedan har vi gruppen som kommit med sjukersättning eller 
sjukpenning och ibland fått kämpa med myndigheters regelverk. Flera av dessa har velat ha 
med oss i denna process eftersom de känt sig ensamma och osäkra. Vi har därför fått möta 
alla personer som kan vara involverade i denna kedja av möten, träffar och beslut och 
självklart har vi lärt oss mycket av detta. En lärdom har blivit att det är uppenbart att det är 
flera regelverk som påverkar beslut om ersättning med mera och att enskilda tjänstemän ska 
hantera detta på bästa sätt. Tyvärr, upplever Urkrafts personal, att vissa hamnar i kläm i denna 
process. 
 
Vår lärdom av rehabprocessen är att ett teamarbete med samtliga myndigheter och instanser 
inblandade som arbetar med deltagaren i centrum är den bästa grunden för en god 
rehabprocess. Individen känner då lugn och kan fokusera på sin egen rehabilitering och 
arbetsåtergång. Vi har också lärt oss att stötta och lotsa individen där individen är. Det går 
inte att hoppa över ett steg, utan det är nödvändigt att ta itu med de hinder som finns. Vår 
uppgift är inte att lösa allt utan att guida och stötta till egen hjälp att ta de kontakter som 
behövs för att undanröja hinder i arbetssökandet.  Vi upplever att samtliga myndigheter har 
stor respekt för individen och att detta samarbete fungerat mycket bra. Vi har även fått mycket 
positiv respons från deltagarna gällande detta samarbete mellan myndigheterna. 

4. Deltagande organisationer 

4.1 Deltagande organisationers förutsättningar 
Beskrivning av organisationen 
Kom Med projektet har utförts av en extern aktör, Urkraft. De har varit utövare av projektet 
och haft hand om dagliga kontakten med deltagarna. Detta har medfört att de fyra 
myndigheterna inte är gemensamt inblandade i det dagliga arbetet. Myndigheten står för att 
remittera deltagare till projektet. Det gemensamma arbetet mellan myndigheterna under 
projekttiden har skett genom möten med Projektgruppen, där deltagare från de fyra 
myndigheterna finns representerade samt en medbedömare. Gruppen har träffats ungefär en 
gång i månaden under hela projekttiden. Där har frågeställningar, problem och resultat följts 
upp successivt. Gruppens deltagare är nyckeln in till deras organisation och har många gånger 
fört information och synpunkter vidare där de hör hemma.   
 
När det handlar om arbetet med deltagarna har handläggare på respektive myndighet deltagit i 
möten under projekttiden för just för sin deltagare.   

4.2 Genomförande och process 
Samordning och samverkan med andra aktörer 
Många deltagare upplever att dialogen mellan olika myndigheter i projektet har fungerat bra. 
Under projekttiden har nätverksmöten genomförts tillsammans med olika berörda personer i 
ärendet. Dessa möten har varit lätta att få till och har varit uppskattade och konstruktiva. 
Samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen upplever deltagarna i flesta fall 
som en god övergångsfas – en genomtänkt förberedelse är bra. Den snabba återkopplingen 
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runt frågor är också något deltagarna uppskattat. Många av deltagarna kan uppleva en rädsla i 
en övergångsfas och där är det viktigt att finnas som stöd i processen. 
 
Handlingsplaner: En viktig rutin har varit dialogen med handläggarna från respektive 
myndighet under resans gång. Dessutom har en självklar regel varit att ingen skrivs ut utan 
någon fortsatt planering. Därför avslutas alla med ett trepartssamtal där vi förankrar nästa steg 
hos alla parter, förklarar vad som händer dagen efter sista dag på Kom Med och målsättning 
med nästa 6 månader. Detta tror vi ökar deltagarens uppfattning om att myndigheter och 
utbildningssamordnare samverkar. 

4.3 Resultat och effekter  
Vad blev resultatet för organisationerna 
I uppdragsavtalet är förväntat resultat för deltagande myndigheter bland annat att berörd 
personal hos respektive myndighet upplever att det finns en etablerad, systematisk samverkan 
mellan samtliga samverkansparter och att berörd personal hos respektive myndighet upplever 
att deras kompetens för att arbeta med målgruppen har ökat som ett resultat av projektet. De 
som är att betrakta som ”berörd personal” på varje myndighet är de som deltar i 
projektgruppen samt även handläggare för deltagarna på myndigheten. Projektgruppens 
samverkan och arbete har fungerat mycket bra under projekttiden. De enskilda handläggarna 
upplever att samarbetet mellan myndigheterna fungerar bra där det har behövts ett samarbete.  
Angående kompetenshöjning hos berörd personal hos respektive myndighet som ett resultat 
av projektet så anses den huvudsakliga kompetensen för att arbeta med målgruppen, på det 
sätt man gör i projektet, besittas av Urkraft och dess personal.  
 
I uppdragsavtalet är också det förväntade resultatet att berörd personal hos respektive 
myndighet upplever att det finns en ökad samsyn om rehabiliteringsprocessen. Detta är svårt 
att bedöma. Men upplevelsen hos den personal från myndigheterna som deltagit i 
projektgruppen är att man fått en inblick i rehabiliteringsprocessen genom redovisning om 
arbetets gång i Kom Med. Om det sedan lett till en ökad samsyn går inte att bedöma. 
Detsamma gäller handläggare på myndigheterna.  
 
Försäkringskassans kontaktperson Anneli Edvinsson tycker att Kom Med har varit ett bra 
alternativ när personer varit sjuka och borta från arbetslivet en längre tid och behöver komma 
igång i någon aktivitet. Det kan vara svårt som handläggare att motivera och starta upp 
processen åter i arbete. Kom Med har haft kunskapen och verktygen att starta upp denna 
process. Under projektets gång har antalet deltagare från Försäkringskassan minskat i takt 
med att det ökat från Arbetsförmedlingen. Orsaken till detta kan vara regelförändringar i 
sjukförsäkringen och att antalet personer med tidsbegränsad sjukersättning minskat drastiskt 
jämfört med vid projektets start 2007.  

Skellefteå kommuns kontaktperson Karin Dahlgren uppger att deltagarna från Socialtjänsten 
inte alltid gått över till någon annan typ av försörjning. Där får man se den största vinsten att 
det har hänt saker på det inre planet som givetvis påverkar det yttre. Det förbättrade måendet 
är den största vinsten. Synpunkter från socialtjänstens handläggare som haft deltagare i Kom 
Med är att det kan vara så att om man har en lång rehabiliteringsperiod invaggas i en trygghet. 
De ser hellre att det är korta beslut med möjlighet till förlängning. 

Västerbottens läns landstings kontaktpersoner Margaretha Carlstedt och Jan Sundström 
beskriver att när det gäller de deltagare som har kontakt på psykkliniken så tänker de att 
deltagande i projektet kan ha haft stor betydelse i de enskilda fallen. Men eftersom det finns 
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ett stort antal patienter på kliniken och kontakterna i huvudsak är av enskild natur så är det 
svårt att ha en god överblick över detta utan att utifrån namn kunna göra uppföljningar i de 
enskilda fallen. Patienter som är med i projektet kan ha kontakt med andra kliniker ifall det 
föreligger en somatisk grund till arbetsnedsättningen. Kontaktpersonerna uppger att de av 
naturliga skäl har lite kännedom om den kategorin. 
 
Arbetsförmedlingens kontaktperson Patrik Hultman upplever att Urkraft har varit en resurs till 
Arbetsförmedlingen utifrån att deras förmåga att engagera och motivera deltagarna i deras 
jobbsökeri. Tack vare Urkrafts goda kontakter med näringslivet har de varit duktiga på att ta 
fram lämpliga praktikplatser åt deltagarna. 

4.4 Förutsättningar för implementering  
Beskriv nuläget vad gäller att implementera verksamheten i den ordinarie verksamheten. 
 
Det har i tidigare rapporter gällande projektet redovisats de olika myndigheternas ståndpunkt 
gällande implementering av projektet i ordinarie verksamhet. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att ingen enskild myndighet har uttryckt möjlighet till implementering i sin 
verksamhet. I och med detta har Urkraft ansökt och fått beviljat pengar av EU. Urkraft 
kommer att under våren 2010 genomföra en förstudie och ansöka om vidare medel att driva 
något liknande projekt vidare därefter.  

5. Aktiviteter 
 
Aktiviteter genomförda 090701-091231,  
övriga aktiviteter under projekttiden finns redovisade i 
tidigare rapporter.  

Start Slut 

   
Halvårsrapport föredras i lokala samverkansgruppen 090821  
Halvårsrapport föredras i Samordningsförbundets styrelse 090901  
   
Projektgruppsmöte 090825  
” 091026  
” 091214  
   
Grupp 10  090915  
Grupp 11 091104  
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6. Faktaruta  
 
 Ålder Kön Utfall  
Antal deltagare efter projektstart (158 st) 18-30 Män 24 
 18-30 Kvinnor 13 
 31-65 Män 48 
 31-65 Kvinnor 73 
Antal i arbete efter projektstart 18-30 Män 3 
 18-30 Kvinnor 5 
 31-65 Män 15 
 31-65 Kvinnor 18 
Kommentar    
    
    
    
    
    
Antal i studier efter projektstart (2) 18-30 Män 4 
 18-30 Kvinnor 2 
 31-65 Män 0 
 31-65 Kvinnor 2 
Kommentar    
    
    
    
    
Antal som avbrutit planerat efter projektstart (3) 18-30 Män 1 
 18-30 Kvinnor 1 
 31-65 Män 0 
 31-65 Kvinnor 2 
Antal som avbrutit oplanerat efter projektstart (4) 18-30 Män 2 
 18-30 Kvinnor 1 
 31-65 Män 0 
 31-65 Kvinnor 0 
Antal kvar i projektet 18-30 Män 0 
 18-30 Kvinnor 0 
 31-65 Män 0 
 31-65 Kvinnor 0 
    
Hade individen små eller stora möjligheter att påverka insatsen. Ange 
genomsnittspoäng. (5)  (119 st har svarat) 

18-65 Alla 7,7 

    
Vilket betyg gav individen insatsen. Ange genomsnittspoäng. (5) (119 st har svarat) 18-65 Alla 8,3 
Har individen upplevt att insatsen medfört att livssituationen försämrats eller 
förbättrats. Ange genomsnittspoäng. (5) (119 st har svarat) 

18-65 Alla 8,0 

 
1. Definition på i arbete är: Anställd med eller utan bidrag minst 17 timmar/vecka.  
2. Definition på studier är: Komvux, högskoleutbildning, KY-utbildning, Folkhögskoleutbildning 
3. Detta gäller individer som avbrutit insatsen planerat. D.v.s. insatsen har ej lett till önskat resultat i form av 
arbete, studier eller att man gått vidare till annan insats. 
4. Detta gäller individer som av olika skäl ”hoppat av” insatsen. Detta kan vara pga. att man avvikit, ej uppfyllt 
krav som ställs, ej haft intresse av att fullfölja etc. 
 5. Dessa uppgifter tas från SUS (M2 deltagare) och det ni ska skriva in är medelvärdet av de som svarat.  
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7. Slutsatser/Avvikelser  
 
Förväntade resultat: De förväntade målen hölls i princip i början av projektet. När sedan 
lågkonjunkturen kom förändrades förutsättningarna. Målet att 70 % av deltagarna från 
Arbetsförmedlingen och 60% av deltagarna från Försäkringskassan skulle gå till arbete eller 
utbildning har varit orealistiska. Ingen kunde ana hur omständigheterna ute i världen skulle 
utvecklas. Vi upplever en dramatisk skillnad när det gäller att få ut deltagare i praktik och 
jobb om man jämför de första grupperna med de sista i Kom Med. I takt med att varsel och 
uppsägningar ökat har de blivit svårare för att inte säga omöjligt i vissa branscher att hitta 
praktikplatser. Detta har våra deltagare haft stor förståelse för. Därför har tyngdpunkten lagts 
på de fördelar och vinster som finns när det gäller att lära sig tekniken att söka jobb, inventera 
de utbildningsalternativ som finns, jobba med att stärka sitt självförtroende, hur man jobbar 
för att stärka sitt eget varumärke, att våga byta spår och titta på alternativ som kan ge jobb i 
framtiden när högkonjunktur är på väg och så vidare.  
 
Urkraftsmodellen: Många gånger har vi hänvisat till den när vi ska förklara 
framgångsfaktorn i projektet. Den är svår att förklara men innehåller vissa bitar som är 
viktigare än andra. Vi påstår absolut inte att vi är ensamma om dessa men vi har noterat hur 
viktiga de är och försökt medvetet att utveckla dem. Mötet med människan är viktig. 
Kombinationen individuella samtal och grupp – är för oss en viktig bas där vi kan erbjuda en 
bredd. I de individuella samtalen får man möjlighet att fokusera på det som är vikigt för just 
den deltagaren - i gruppen får man möjlighet att se saker ur andras perspektiv och dela sina 
upplevelser och utvecklingstankar. 
 
Bemötandet - vi möter människor där de är, inte där vi tycker att de borde vara. Vi ser varje 
människa, alla lokaler är gemensamma för personal och deltagare.  Vi söker aktivt att hitta 
gemensamma mötespunkter som fika, morgonsamling, hälsofrukost och friskvårdaktiviteter 
med mera. Det är ”Högt i tak”. Ett mål har varit att hela Urkraft ska lära sig namnen på 
deltagarna och ge praktisk hjälp att skriva sina CV:s och söka jobb. Detta innebär stor 
flexibilitet av personal där ju många jobbar med helt andra saker. Dessutom har vi en frihet 
som handläggare på myndigheter inte har. De är styrda av regelverk och föreskrifter vilket 
förstås begränsar deras rörelsefrihet till skillnad mot oss där vi ibland kan hitta 
okonventionella lösningar på hinder som dyker upp.  

Det har varit viktigt att hitta individuella lösningar på innehållet. Ett välkänt problem har ju 
varit att många har gått liknande utbildningar i stor omfattning och många uttrycker oro att det 
ska bli gammal skåpmat som presenteras. Därför har vi erbjudit flera olika utbildningsinslag 
som ska stärka målsättningen att hitta jobb, där deltagaren fritt kan välja vad de önskar. Detta 
har varit personal och tidskrävande men vinsterna har varit uppenbara och därför värt 
ansträngningen. En viktig justering har varit vårt tänkesätt kring deltagarens ansvar över sin 
egen jobbsökning. Vi har arbetat mycket med att de ska hitta en trygg plattform att stå på, en 
bas som de kan jobba vidare ifrån. De måste själv jobba med sitt eget varumärke, sin 
praktikplats, sitt yrkesval, sina kontakter men med stöd, hjälp och inspiration av oss. Vi finns 
ju inte alltid för dem och därför måste projektet mynna ut i en egen plan hur de tänker 
framtiden. 
 
Vårt material - vi har under åren arbetat fram ett material som utgår från individen och 
verkligen är anpassad till arbetssökande idag. Eftersom det är vårt material kan vi hela tiden 
uppdatera och utveckla utifrån nya behov och inspiration när det gäller arbetssökande. Vi 
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analyserar och utvärderar ständigt det vi gör och alltid öppna för att utveckla och följa med i 
processer. Dessutom har en viktig del varit att allt vårt material har varit OCN-godkänt. Det 
innebär att människor med god insyn och kunskap har gått igenom och granskat innehållet 
och kvalitetssäkrat det. Det är personer utanför Urkraft som objektivt granskat detta. Det ger 
en tillfredsställande känsla att veta att vårt utbildningsmaterial håller god kvalitet vilket vi är 
övertygade att våra deltagare känner av. 

 
Vidareutbildning – vi ser det som mycket viktigt att fortbilda oss själva genom kurser, läsa 
nytt material och föra resonemang med kollegor inom liknade områden. Vi tycker också att 
det är viktigt ständigt föra en kommunikation med våra samarbetspartners för att vi 
gemensamt skall kunna maximera innehållet för varje deltagare. 

 
Vårt lösningsfokuserade förhållningssätt – ligger i grunden för allt vårt arbete och vår 
människosyn. 

Slutkommentar från Mats Lindström: Som Urkrafts representant upplever jag en stor 
tillfredsställelse med att fått jobba i detta projekt. Målgruppen finns och blir större för var dag 
och mötet med deltagarna bekräftar hur viktigt det är att det finns idéer och aktörer som 
jobbar med dessa. Även om målen inte riktigt uppfylldes tror jag alla berörda har förståelse 
varför det blev så. När vi utvärderar dessa år får vi bekräftelse att det har varit framgångsrikt 
genom alla de som uttryckt tacksamhet för att kommit närmare ett jobb, för den kunskap de 
inhämtat och ibland bara genom att de fått hjälp att bryta isoleringen hemma, stärkt sin 
självkänsla eller helt enkelt genom att de fått nya vänner och kamrater. I och med att Urkraft 
fått förstudiepengar visar EU att det finns skäl att utveckla och förädla nya idéer kring denna 
målgrupp. Detta tänker Urkraft göra och det gärna tillsammans med Samordningsförbundet 
Skellefteå. 
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