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Sammanfattning

Verksamheten i projektet Tänk Om har främjat integration och social sammanhållning. 

En mellanstation, liknande Tänk Om projektets jobb- och praktikverkstäder, fyller ett 

viktigt behov i dagens samhälle. 

•	 En mötesplats som utgår fram att olikhet berikar, som bygger på interkulturell kom-

munikation och kunskap och som ger plats för personlig utveckling. 

•	 En verksamhet som ger ett socialt sammanhang, som har en social medlingsfunktion 

och som arbetar både med att inventera och utveckla yrkeskompetenser med sikte 

mot en varaktig etablering i arbetslivet. 

•	 En verksamhet som finansieras gemensamt av myndigheter och som byggs i samver-

kan med den sociala ekonomins aktörer. Där ideella organisationer, bostadsbolag, 

och studieförbund inkluderas. 

Mellanstationer bör - utifrån projektets erfarenhet - etableras lokalt, i bostadsområden 

där målgruppen känner sig hemma. Verksamheten får då både direkt och indirekt på-

verkan i arbetet med områdesutveckling. Ett lokalt engagemang stimuleras och enskildas 

isolering bryts. 

Projektet samspelade i sitt genomförande med de satsningar på områdesutveckling som 

Linköpings- och Norrköpings kommuner genomfört. Projektet omfattade fyra bostads-

områden, Skäggetorp, Ryd, Klockaretorpet och Ringdansen. I var och en etablerades, 

inom ramen för projektet, en jobb- och praktikverkstad. Med detta som grund skulle 

sedan Tänk Om projektet ta fram metoder för att få fler personer i arbete, studier eller 

eget företag. I uppdraget inkluderades även utveckling av socialt företagande och kon-

ceptet social medling. Ett viktigt verktyg och uppdrag för att nå projektets syfte och mål 

var samverkan i olika former. 

I projektet har vi bidragit i det lokala utvecklingsarbetet genom konkreta aktiviteter. I 

Ringdansen och Ryd arrangerades möten för att svara på frågorna ”Hur skapar vi hållba-

ra stadsdelar?” och ”Vad kan vi tillsammans göra för en levande stadsdel” . Formen dia-

logmöten med hjälp av metoden Open Space innebar att sammanlagt 175 personer fick 
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tillfälle att mötas och gemensamt finna både frågor, svar och lösningar kring dessa te-

man. Det mest konkreta resultatet var bildandet av en stadsdelsförening i Ryd. I Klocka-

retorpet arrangerades en temadag kring ”Socialt företagande”. Inom Tänk Om-projektet 

fanns en målsättning att utveckla socialt företagande. I Linköping omformulerades 

detta till att stödja och samverkan med de två lokala kooperativen. I Ringdansen läm-

nade deltagarna in ett anbud (som inte antogs) för att i kooperativ form driva Vrinnevi 

motionscentrum och i Klockaretorpet bidrog projektet till att utveckla ett föreningsdri-

vet café till socialt företag. Efter genomförandet av Tänk Om kan vi konstatera att både 

stadsdels-/områdesutvecklarna och processledarna i sina roller och med sin kompetens, i 

praktiken har haft arbetsuppgifter som sociala medlare. Dessa stämmer väl överens med 

de framgångsfaktorer som ligger till grund för satsningar på social medling i Frankrike. 

En av dessa uppgifter har varit att förklara och finna lösningar i det ingenmansland som 

för målgruppen uppstår mellan det individuella behovet och myndigheternas uppdrag. 

Ett processinriktat arbetssätt har lyft fram innovativa lösningar i gruppverksamheten, 

i det individuella samtalet och i arbetsgruppens egen utveckling och lärande. Att lyfta 

fram deltagarnas och processledarnas tidigare kunskaper och erfarenheter var positivt och 

den gemensamma kunskap som utvecklats utgick därmed från ett mångkulturellt per-

spektiv. När olikhet fick prägla lärandet i gruppen fick alla ifrågasätta sin egen sanning, 

sitt eget sätt att lära ut och lära in. Exempelvis kom metaforer, liknelser och retoriska 

frågor många gånger att komplicera istället för att förenkla. Samtidigt var detta en viktig 

del i lärandet. Inom ramen för projektet har metoder för att komplettera och utveckla 

deltagarnas kompetenser via utbildningsinsatser och validering ingått. I projektet gavs 

under det sista verksamhetsåret 2010/2011 möjlighet till OCN certifiering inom bland 

annat arbetsmarknadskunskap.  

Blandningen i grupperna, framförallt gällande analfabeter och högskoleutbildade hade 

krävt fler anställda. Uppdraget som handlade om coaching och praktikplatsanskaffning 

för fler i arbete utvecklades i grunden positivt men även innebar bristen på anställda att 

alla deltagare inte fick önskat stöd. Bristen på personal blev en konsekvens av de ekono-

miska regelverk som omger socialfondsprojekt. Beviljade medel kräver medfinansiering. 

Medfinansiering sker främst i form av deltagarnas ekonomiska ersättning i form av eko-

nomiskt bistånd, arbetslöshetsersättning eller sjukersättning. I projektet Tänk Om har 

deltagarna haft mycket låga ersättningsnivåer samtidigt som behovet av stöd varit stort. 

Projektet återlämnade xx
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I den beviljade ansökan framgår att projektet Tänk Om i första hand skulle utveckla och 

pröva metoder och modeller för att få fler i arbete, studier eller eget företag. 

Viktigt var att göra detta lokalt så att den personliga utvecklingen för deltagarna även 

berikade de bostadsområden där jobb- och praktikverkstäder etablerades. 

Definitionen av metod kan uttryckas som ett tillvägagångssätt, strategi eller teknik för att 

gå från en punkt till en annan. Medel/metod i projektsammanhang handlar oftast om de 

olika sätt som gör att målet uppnås. En modell kan istället beskrivas som en uppsättning 

objekt som kan ha vissa egenskaper och inbördes relationer. En modell beskrivs ofta med 

hjälp av ett modellspråk som talar om hur modellen kan tolkas. Att ställa upp en modell 

innebär nästan alltid att antaganden eller förenklingar måste göras. Modeller är därför i 

allmänhet förenklade beskrivningar av verkligheten, som tagits fram i ett visst syfte, till 

exempel för att fokusera på vissa aspekter av en frågeställning. I Tänk Om kan vi sägas 

ha prövat jobb- och praktikverkstäder som modell för att få fler i arbete. Inom ramen för 

denna modell utvecklades olika metoder alltså tillvägagångssätt, strategier eller tekniker 

för att få deltagarna att gå från en punkt i tillvaron till en annan.

Modellen som prövades inom projektet utgår från och kretsar kring aktiviteter i fyra 

lokala jobb- och praktikverkstäder. Namnet jobb- och praktikverkstad associerar till en 

grundläggande tanke i form av ett mellansteg där praktiskt arbete skulle utföras som för-

beredelse inför deltagarens praktik i näringsliv eller i sociala företag. Namnet består men 

innehållet i jobb- och praktikverkstäderna kom att förändras.

Utgångspunkten i modellen står att finna i följande citat från ansökan

”En jobb- och praktikverkstad ska syfta till att deltagarna får sysselsättning, 

utvecklar sina sociala nätverk samt når ökat självförtroende. Via jobb och 

praktikverkstaden ska projektet öka deltagarnas sociala kompetens, språk-

utveckling och samhörighetskänsla. Den huvudsakliga verksamheten ska 

utgöras av kombinationen utbildning och praktik. I projektet ska delta-

garna få möjlighet till individuell utveckling. Verksamheten ska inkludera 
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gemensamma studiebesök hos företag, arbetsplatser, muséer och liknande. 

Coaching och matchning mot arbetslivet ska vara viktiga inslag och ordet 

empowerment ska omsättas i handling.” 

Historia

Samhälls- 
information

Demokrati

OCN

Socialt 
företagan-
de

OCN
Vad jag kan

Hälsa och vardagsliv

SAMVERKAN FÖR LOKAL UTVECKLING

Vad jag vill Vad arbets- 
marknaden vill ha

Modellen ovan ska tolkas så att arbetet i jobb- och praktikverkstäder som utgår från 

figuren i mitten och innehåller de delar som är blåfärgade leder till personlig utveckling 

mot arbete samt bidrar till en samverkan för lokal utveckling. Genom att bygga model-

len med detta innehåll antar vi att deltagarna efter projektets slut går vidare till arbete, 

studier eller eget företagande. Vi antar att det finns en koppling mellan personlig utveck-

ling och ett lokalt utvecklingsarbete. Vidare antas samverkan mellan projektets aktörer, 

med den sociala ekonomin och näringslivet ska kunna utvecklas. Samverkan ska i första 

hand inriktat mot den enskilde i dess strävan att inträda i arbetslivet. 

Med denna modell som utgångspunkt kommer vi i följande skrift att redogöra för upp-

byggnaden, strukturen och metodutvecklingen i de fyra jobb- och praktikverkstäderna. 

Vi relaterar detta till det lokala utvecklingsarbetet. Vi redogör i vissa fall för våra tolk-

ningar av ansökan, våra antaganden om vad deltagarna behöver för att nå projektets mål, 

vilka tillvägagångssätt, strategier och tekniker som prövades för att nå dessa och vilka er-

farenheter vi kan dra av vårt arbete. Avslutningsvis ger vi en bild av i vilken utsträckning 

modellen vi prövat har fungerat samt reflekterar kring om syftet med projektet uppnåtts. 
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Tänk Om-projektet syfte – utdrag ur ansökan:

•	 Projektet ska prioritera att skapa förutsättningar för tillgänglighet i samhällets alla 

delar för att underlätta anställbarhet av människor med olika etniska bakgrunder, 

nationella minoriteter, ungdomar, och personer med funktionsnedsättning. Detta 

ska uppnås genom nya innovativa metoder av arbete, personella resurser, individuellt 

stöd och rehabiliteringsinitiativ. 

•	 Kommuninvånare med olika etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar, trosuppfatt-

ning och/eller kön som står närmare arbetsmarkanden ska ges möjlighet att utveckla 

och få användning för sin yrkeskompetens samt var i reguljärt arbete eller studier 

inom 12 månader. 

•	 Praktik/jobbverkstad ska testas som metod för att stadsdelsfokuserat arbeta med 

målgruppen som är mest diskriminerad från arbetsmarknaden i berörda kommuner. 

•	 Arbetet i Tänk Om ska underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 

att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom innovativa socioekonomiska 

insatser, entreprenörskap samt samverkan mellan myndigheter och det civila samhäl-

let. Arbetet ska även förebygga långtidssjukskrivningar och underlätta en återgång ill 

arbete för personer som är utanför den reguljära arbetsmarkanden genom innovativa 

praktikinsatser.
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I både Linköping och Norrköping pågår ett aktivt arbete för att stärka olika bostadsom-

råden i städerna. Arbetet kopplas samman med ett hållbart välfärdsarbete. Hållbarhet är 

ett begrepp som inkluderar allt från hälsa, integration, demokrati och en jämn fördel-

ning av samhällets resurser. Dessa tankar finns både lokalt i kommunerna och nationellt. 

Inom ramen för Tänk Om skulle dessa lokala satsningar förstärkas genom ett individin-

riktat arbetsmarknadsprojekt för fler i arbete delfinansierat via Europeiska Socialfonden. 

En viktig faktor i genomförandet var samverkan med utgångspunkt i individens behov 

av stöd.  

3. 1 Områdesutveckling – statligt uppdrag och kommunalt  
åtagande 

Den 1 juli 2008 trädde förordningen om urbant utvecklingsarbete (2008:348) i kraft. 

I förordningen identifieras de frågor som står i fokus för statens och kommunernas 

gemensamma arbete med urban utveckling. Den tydliggör också vilket ansvar som stat 

respektive kommun har för olika frågor i arbetet. I november 2010 fattade regeringen 

beslut om att förordningen ska gälla även 2011. 

I förordningen framgår att det urbana utvecklingsarbetet ska bidra till att identifiera 

samverkansformer för ett långsiktigt förändringsarbete i stadsdelar som har ett utbrett 

utanförskap. Grunden för den lokala samverkan läggs framför allt genom lokala utveck-

lingsavtal. I Linköping och Norrköping inramas arbetet i Skäggetorp och Klockaretorpet 

av urbana utvecklingsavtal. Ett krav i arbetet är bildandet av lokala utvecklingspartner-

skap där kommunerna som ansvarig part ska inkludera arbetsförmedlingen, polisen och 

försäkringskassan som myndigheter samtidigt som övriga lokala intressenter kan ingå. 

I Linköping ingår det urbana utvecklingsarbetet, eller stadsdelstutveckling som det be-

nämns i programmet Social hållbarhet, som antogs 2011. Den övergripande och långsik-

tiga visionen i Linköping är att ”stadsdelarna har utvecklats från att vara bostadsområden 

till att vara just stadsdelar där människor finner goda bostäder, arbetstillfällen, en trygg 

och stimulerande uppväxtmiljö för barn och ungdomar, tillgång till privat, ideell och of-
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fentlig service, skapar och konsumerar ett blomstrade kulturutbud och har en menings-

full fritid” prioriterade stadsdelar är Skäggetorp, Ryd och Berga. Arbetet i Skäggetorp 

startade år 2007 och bedrivs enligt kommunens avtal med regeringen, befintlig strategisk 

stadsdelsplan och avtal mellan kommunen och Coompanion Östergötland. Arbetet i 

Ryd startade år 2006 och bedrivs utifrån kommunstyrelsens övergripande handlingsplan 

för hållbar utveckling i Linköpings stadsdelar och Stångåstadens måldokument ”Ett ak-

tivt Ryd” samt avtal mellan kommunen och Stångåstaden. Årliga mål och prioriteringar 

fastställs i en för kommunen och Stångåstaden gemensam verksamhetsplan. 

Samverkan ska i alla stadsdelar ske med den sociala ekonomin/civilsamhällets organisa-

tioner som t ex stadsdelsföreningar och idrottsföreningar med flera, lokala samverkans-

råd, trygghetsråd, bostadsföretag och andra fastighetsägare samt näringslivet. Arbetet ska 

också förankras direkt bland invånarna i respektive stadsdel. (Utvecklingsplan kommun-

ledningruppen 2011)

Organisatoriskt är områdesutvecklingsarbetet i Norrköpings kommun överlag en del 

i programmet Välfärd och hållbar utveckling. Ett politiskt strävansprogram som lyfter 

fram fem olika områden: delaktighet och inflytande, trygghet, integration och mångfald, 

resurshushållning och resursanvändning, livsstil och hälsa. 

Norrköpings kommunen lyfte fram och tecknade samverkansavtal med staten för områ-

det Klockaretorpet. Kommun har arbetat aktivt med områdesutveckling i flera år och på 

flera olika sätt inkluderade olika ekonomiska satsningar. År 2004 anställdes en områdes-

utvecklare vars tjänst idag är kopplad till kommunstyrelsens kontor inom Kommunser-

vice. Uppdraget uttrycks som:

 ”Områdesarbetet fokuserar på medborgaren i centrum och att ge effekter bland an-

nat för demokrati och integration, ökad folkhälsa och delaktighet i samhällsfrågor. Det 

samlade målet för alla parter är att Navestad utvecklas till en välmående stadsdel som 

människor vill besöka, flytta till, bo kvar i och verka i.”

 Alla parter i detta fall syftar främst på Hyresbostäder AB som har både engagemang och 

uppdrag knutna till området. 

Under våren 2010 har det funnits ett politiskt uppdrag att arbeta fram en riktlinje för 
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framtida kommunala satsningar gällande områdesutveckling. Riktlinjerna som besluta-

des den 7 juni 2011 tar sin utgångspunkt i samlade erfarenheter som förutom satsning-

arna på Navestad och det urbana utvecklingsavtalet gällande Klockaretorpet även inklu-

derar tidigare projektsatsningar. Den mest omfattande genomfördes i Hageby mellan 

åren 2003 – 2009 och inkluderade ett partnerskaparbete mellan kommunerna Helsing-

borg, Västerås och Örebro. 

3. 2 Vad är sociala ekonomin

Sociala ekonomin är ett begrepp som återkommer i denna rapport. Med social ekonomi 

avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demo-

kratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa 

sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 

stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har 

allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

3. 3 Europeiska socialfonden som medfinansiär 

ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som förvaltar 

Integrationsfonden och Socialfonden i Sverige. Europeiska socialfonden är EUs verktyg 

för att skapa fler jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kom-

petensutveckling och motverkar utanförskap. År 2007-2013 satsades över 12 miljarder 

kronor varav Tänk Om-projektet beviljades 18,3 miljoner år 2008. Den formella ansö-

kan om att bedriva projektet lämnades in första kvartalet 2008, ett beviljande mottogs 

andra kvartalet 2008 och projektet startade sin verksamhet tredje kvartalet 2008.

3. 4 Tänk Om-projektets organisation

Projektet löpte under tiden 2008-07-01—2011-06-30. Projektägare var Norrköpings 

kommun. Tänk Om låg organisatoriskt under Linköpings- och Norrköpings respektive 

kommunstyrelses administration. Då projektet inkluderade integrations-, arbetsmark-

nads- och utbildningsområdet, samtidigt som det var en del av det urbana utvecklings-

arbetet, fanns en politisk vilja att följa projektet. Resultatet blev två styrgrupper – en 

politisk och en verkställande. 
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I den politiska styrgruppen ingick respektive kommunstyrelses arbetsutskott, tillsam-

mans med suppleanter. Den upplöstes i samband med valet. Ingen ny grupp övertog 

uppdraget. Istället har respektive kommunstyrelse efterfrågat och fått rapporter om 

projektets resultat. I den verkställiga styrgruppen ingick förutom Linköpings- och Norr-

köpings kommuner, arbetsförmedlingen (AF), försäkringskassan (FK) och samordnings-

förbunden (Samordningsförbunden inkluderar kommunerna, AF, FK, och Landstinget 

och styrs politiskt) samt Coompanion i Östergötland och Industrikompetens AB, vilka 

representerade den sociala ekonomin respektive näringslivet. Inom styrgruppen har ett 

arbetsutskott verkat. I detta ingick en tjänsteman för respektive kommun samt en före-

trädare för Coompanion i Östergötland och projektledaren. 

Organisatoriskt har en projektledare varit ansvarig för helheten. Till projektledningen 

har även en ekonomiansvarig kopplats samt en ansvarig tjänsteman på Norrköpings 

kommun. Som gemensam resurs har även en coach- och näringslivsansvarig funnits. 

Denna resurs har haft huvudansvar för praktikanskaffning och samverkan med näringsli-

vet. Resursen skulle även ge coaching till samtliga deltagare. Ansvariga för administration 

och ledning i jobb- och praktikverkstäderna var fyra processledare. Knutna till projektet 

var stadsdelsutvecklarna vars verksamhet skulle genomföras parallellt med verksamheten 

i projektet. 

I projektet kom vi därmed att samverkan med två stadsdelsutvecklare i Linköping vilka 

hade olika arbetsgivare, det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden AB och Coom-

panion i Östergötland. Bägge får sina uppdrag formulerade av Linköpings kommun. I 

Norrköping hade vi två områdesutvecklare med ytterligare två arbetsgivare, det kommu-

nala bostadsbolaget Hyresbostäder AB och Norrköpings kommun. Som en sammanhål-

lande part, dvs projektet, kan vi konstatera att dessa fyra skilde sig åt gällande mål och 

uppdrag. Gemensamt för alla fyra var att de i sina roller var ensamma och hade ett stort 

mått av självstyre och för alla fanns en grupp eller organisation till vilken verksamheten 

rapporterades.
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Målsättningen sattes till att 60% av deltagarna inom 12 månader skulle komma ut i 

arbete som anställd eller som företagare alternativt påbörja studier. 

Totalt skulle;

•	 Minst 300 personer omfattas av projektets verksamhet. 

•	 Minst 180 personer 90 dagar efter sin tid i projektet vara i arbete, vidarestudier eller 
företagande. 

•	 Minst 85 % av deltagarna uppleva att möjligheten att få arbete genom projektet 
ökat.

•	 65% av deltagarna vara utrikes födda.

•	 15% av deltagarna vara ungdomar.

•	 Sammanlagt antal deltagare i projektet, uppdelat på respektive kommun, indelade 

efter kvinnor och män samt med utländsk bakgrund.

Antal pers. varav utl.födda

318

182

136

205

123

82

Antal deltagare

Varav kvinnor

Varav män

161

104

57

105

70

35

Antal deltagare

Varav kvinnor

Varav män

157

78

79

100

53

47

Antal deltagare

Varav kvinnor

Varav män

Lkpg+Nkpg

Nkpg

Lkpg

Som framgår har vi haft 318 enskilda deltagare. Könsfördelningen i hela projektet har 

fördelat sig på 57 % kvinnor och 43 % män. I Linköping var fördelningen jämn. I Norr-

köping deltog fler kvinnor än män. 
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Andelen utrikes födda har totalt varit 64 %. Uppdelat på kvinnor och män bli fördel-

ningen 68 % kvinnor och 60 % män. Denna fördelning gäller i det närmaste även vid 

särredovisning av de två kommunerna. Skillnaderna är marginella.  

4. 1 Aktivitet efter avslut av projektet, Linköping och Norrköping

Orsak Avslut pers % pers % per % pers % pers %

Arbete 61 19 % 34 19 % 27 20 % 15 12 % 19 23 %

Studier 26 8 % 16 9 % 10 7 % 13 11 % 9 11 %

Övriga orsaker 55 17 % 32 18 % 23 17 % 21 17 % 13 16 %

Fullföljd proj.tid 176 55 % 100 55 % 76 56 % 74 60 % 41 50 %

Summa 318 100 % 182 100 % 136 100 % 123 100 % 82 100 %

Alla, Lkpg+Nkgp Varav kvinnor/män Varav utrikes födda

Kvinnor Män Kvinnor Män

Målsättningen var att 180 personer skulle gå vidare till studier eller arbete. I Tänk Om-

projektet gick 62 personer till arbete och 26 personer påbörjade studier, vilket ger ett 

slutresultat på 88 personer. Det innebär att målsättningen inte uppnåtts. Projektet skrevs 

och designades i en högkonjunktur och genomfördes i en lågkonjunktur vilket klart 

påverkat både genomförandet och resultat. Ett konkret exempel är Industikompetens AB 

som gick in i projektet med ambitionen att finna arbetskraft till industrin. Under projek-

tet kom de istället för rekrytering enbart att arbeta med omställning och uppsägning. 

Visionen om att inom ramen för jobb- och praktikverkstäderna stimulera och utveckla 

sociala företag vilka efter projektets slut skulle kunna leva kvar med ett antal deltagare 

som anställda, uppfylldes inte så som tänkt. Enbart i Klockartorpet utvecklades ett soci-

alt företag där två personer anställts.  

Projektets styrgrupp har trots detta upplevt att projektet haft ett bra resultat. Andelen 

som gått vidare till arbete eller studier relaterat till de deltagare som anvisats har varit 

god.  

Den procentuella fördelningen på personer med avslutningskoden ”övrig orsak” skiljer 

sig mycket lite mellan kvinnor och män, och även mellan ursprungssvensk och utrikes-
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födda. Exempel på orsaker att man avslutade projektet under denna kod var; flytt till 

annan kommun, fick annan Fas 3-plats, ville ej delta, barnafödsel, avstängd pga hot av 

personal, drogrehabilitering, medicinska orsaker, sjukskriven, för friske enligt Försäk-

ringskassans bedömning, dålig svenska, pension, svartjobb.

Antal personer som avslutats med denna kod, har genomfört hela sin anvisade tid i 

projektet utan avbrott. I samband med avslut träffade deltagaren sin handläggare till-

sammans med Tänk Om-projektets processledare, för att föra över kunskaper och nya 

erfarenheter i syfte att kunna gå vidare med sitt liv utanför Tänk Om.

4.1.1 Aktivitet efter avslut av projektet, Linköping

Orsak Avslut pers % pers % per % pers % pers %

Arbete 36 23 % 19 24 % 17 22 % 7 13 % 11 23 %

Studier 17 11 % 10 13 % 7 9 % 8 15 % 6 13 %

Övriga orsaker 22 14 % 10 13 % 12 15 % 8 15 % 9 19 %

Fullföljd proj.tid 82 52 % 39 50 % 43 54 % 30 57 % 21 45 %

Summa 157 100 % 78 100 % 79 100 % 53 100 % 47 100 %

Alla, Linköping Varav kvinnor/män Varav utrikes födda

Kvinnor Män Kvinnor Män

I Linköping har sammanlagt 34 % av deltagarna gått vidare till arbete eller studier. 

Ungefär lika många kvinnor som män har erhållit arbete. Färre utrikesfödda kvinnor 

har fått arbete jämfört med ursprungssvenskar. För männen i respektive grupp är fördel-

ningen relativt jämn. 

27 personer av 37 fick anställning med någon form av anställningsstöd. Av dessa var 15 

personer utrikes födda. 

När det gäller studier är det främst utrikes födda som påbörjat studier. Många har valt 

att fortsätta med studier i svenska. 

I Linköping hade totalt 81 personer, eller 52 % av totala antalet deltagare fullföljt sin 

tid i projektet. Dessa deltagare återgår till de ordinarie systemen, förhoppningsvis med 

bättre självkänsla, och i ett bättre personligt skick än innan de började i projektet. 
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4.1.2 Aktivitet efter avslut av projektet, Norrköping

Orsak Avslut pers % pers % per % pers % pers %

Arbete 25 16 % 15 14 % 10 18 % 8 11 % 8 23 %

Studier 9 6 % 6 6 % 3 5 % 5 7 % 3 9 %

Övriga orsaker 33 20 % 22 21 % 11 19 % 13 19 % 4 11 %

Fullföljd proj.tid 94 58 % 61 59 % 33 58 % 44 63 % 20 57 %

Summa 161 100 % 104 100 % 57 100 % 70 100 % 35 100 %

Alla, Norrköping Varav kvinnor/män Varav utrikes födda

Kvinnor Män Kvinnor Män

I Norrköping har sammanlagt 21 % av deltagarna gått vidare till arbete eller studier. Fler 

kvinnor än män har fått arbete vilket stämmer överens med den kvinnodominans som 

fanns i Norrköpingsgruppen. 80 % av de män som fått arbete var utrikesfödda, att jäm-

föra med deras andel totalt som var 61 %. Här bryter Tänk Om-projektet ett mönster, 

då det generellt är ursprungssvenska män som i högre grad får arbete.

15 personer av 25 fick anställning med någon form av anställningsstöd. Av dessa var 10 

personer utrikes födda. 

När det gäller studier är det, precis som i Linköping, främst utrikes födda som gått ut i 

studier. Många har valt att fortsätta med studier i svenska.  

Den största orsaken till avslut med kod övriga orsaker var i Norrköping sjukdom eller 

missbruk. 56 % avslutade projektet till följd av sjukdom eller missbruk. Hela 77 % av 

dessa var kvinnor. 

I Norrköping har totalt 94 personer, eller 58 % av totala antalet deltagare fullföljt sin 

tid i projektet. Dessa deltagare återgår till de ordinarie systemen, förhoppningsvis med 

bättre självkänsla, och i ett bättre personligt skick än innan de började i projektet. Vi 

vet att många av deltagarna i Norrköping som anvisades från kommunen kom från den 

grupp som har bedöms stå allra längst från arbetsmarkanden. Gruppen behövde ytterli-

gare förstärkning varvid vi i Norrköping kompletterade med satsningen på kognitiv bete-
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endeterapi för att hantera den smärta och ångest som många gav uttryck för. Satsningen 

riktades enbart till gruppen utrikes födda.

4. 2 Övriga fakta om deltagarna

Medelåldern på projektets deltagare var ungefär 44 år. I snitt var deltagarna inskrivna i 

jobb- och praktikverkstäderna under 228 dagar. Verksamheten skulle vara max 12 må-

nader men för 21 deltagare gjordes undantag, och de var inskrivna längre än ett år. En 

person har varit inskriven från det första rekryteringsseminariet den 10 november 2008 

fram till den 31 mars 2011 då jobb- och praktikverkstäderna stängdes. Den som snab-

bast fick arbete slutade efter 58 dagar. Den andra ytterligheten, personen som var inskri-

ven längst och fick arbete, hade 605 dagar i vår verksamhet. Den äldsta personen som 

fick arbete var 64 år och den yngsta 30 år. Medelåldern på kvinnorna som fått jobb är 

47 år och för männen 49 år. Skillnaden om man särredovisar utrikes födda är ett år äldre 

för både kvinnor och män. Ett fåtal personer av dem som erhållit arbete under projektets 

gång har gått den gängse vägen, det vill säga sänt in en ansökningshandling och erhållit 

anställning. Majoriteten har erhållit anställning i anslutning till en praktikperiod. 

4. 3 Har möjligheter att få jobb ökat?

Minst 85 % av deltagarna skulle uppleva att möjligheten att få arbete genom projektet 

ökat. Tyvärr fick vi inte formaliserat någon utvärderingsmall för detta. Därför vet vi inte 

hur många som efter projektet upplevt att möjligheten till arbete ökat.Vi får nöja oss 

med att redovisa det vi vet om hur deltagarna upplevt projektet.

Vi vet att på våra uppföljningsträffar ansåg 97 av 100 deltagare att de genom sitt delta-

gande i projektet ändrat på något i sitt liv. Vidare har vi den externa utvärderingen att re-

latera till. En delrapport bygger på intervjuer av våra deltagare. Här framgår att i princip 

alla intervjuade lyfter fram CV-skrivandet som något viktig som man lärt sig i projektet. 

Det tycks som om majoriteten av deltagarna har fått ut mer av själva CV-skrivandet 

inom ramen för projektet än i övriga sammanhang när de kommit i kontakt med mot-

svarande övningar. Det som lyfts fram var möjligheten att under handledning få tänka 

igenom vad mina förmågor och erfarenheter är. Något som vävs samman med den egna 

processen som innebär att påminna sig om vem man är vilket enligt flera deltagare bidrar 

till att återupprätta självkänslan. Deltagarna framhåller även processledarens engagemang 



SIDA  
20

Slutrapport Tänk Om 2008-2011

och intresse för var och en. 

Utvärderaren reflekterar även kring att i stort sett alla deltagare beskriver projektet som 

något unikt och speciellt. En av de faktorer som tycks skapa denna bild är en närhet mel-

lan deltagare och processledare. Verksamhetens upplägg, att erbjuda ett sammanhang 

och aktiviteter varje dag, i förhållandevis små grupper gör att varje deltagare känner sig 

sedd. Likaså lyfter deltagarna fram processledarnas tålamod som en framgångsfaktor. 

Detta beskrivs både som att förklara saker för enskilda individer och att hantera olika 

uttryck för negativitet eller konflikter i gruppen. 

En annan framgångsfaktor som deltagarna lyfter fram är att de fått ta del av det förtro-

ende hos arbetsgivare vilka projektets anställda haft. Projektet beskrivs av deltagarna som 

lyckat. I intervjuerna pratar de om den positiva stämningen och många är det fram-

gångssagor som återges.

På frågan vad man tar med sig från Tänk Om poängterar många den sociala samvaron, 

andra säger att de blivit öppnare som människor, några anser att de har fått en ändrad 

inställning till världen, ny erfarenhet och verktyg. Utvärderaren drar slutsatsen att detta 

torde vara sådant som kommer att finnas kvar när projektet är slut. 

4. 4 Ett socioekonomiskt bokslut

Coompanion i Östergötland, via styrgruppsrepresentanten Kjell Eriksson, bidrog till 

att ta fram ett socioekonomiskt bokslut för 10 slumpvis utvalda deltagare i projektet (8 

kvinnor och 2 män) vilka hade fått anställning någon gång från projektets start hösten 

2008 och fram till hösten 2009. Detta socioekonomiska bokslut bygger på national-

ekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs modell. Det beskriver de samhälls-

ekonomiska effekterna av att personer kommer bort från, eller minskar sin välfärds-

konsumtion (bidragsberoende) och istället går in i ett sammanhang, en anställning. 

Utgångspunkten var djupintervjuer för att få fram den tydligaste och mest rättvisande 

bilden av samhällets kostnader och individernas nytta utifrån deras personliga berättelser.
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Deltagarnas personliga synpunkter i sammanfattning

Projektet har upplevts som viktigt utifrån individernas sociala utveckling, att bli star-

kare som individ. Ett bra projekt för arbetslösa säger flera. En annan del som poängte-

ras är den ökade kunskapen om det Svenska samhället, datakunskap, lära sig söka jobb 

och skriva sitt CV. Vad gäller kost och motion anser deltagare att man promenerar lite 

mer än tidigare, annars ingen påverkan från projektet. Deltagarna lyfter fram besök på 

arbetsplatser och få mer information samt att praktisera. Viktigt och utvecklande har det 

även varit att resurspersoner kommer på besök till projektet. Att umgås i en miljö som 

präglas av mångfald uppges som utvecklande och stimulerande, det finns exempel på att 

man under sitt deltagande återträffat gamla ”förlorade” landsmän. Att komma i tid och 

bli mer aktiv poängteras. Någon deltagare har själv tagit kontakt med sin handläggare för 

att få komma till projektet. Slutligen lyfts tillgången till ett personligt stöd fram - någon 

som lyssnar och lotsar vidare. Projektet har inneburit en väg till arbete och hjälp med 

jobbsökande.

4.4.1 Några citat från intervjuer - hur ser man på sin framtid

•	 ”Jag trivs bra på arbetsplatsen och vill försöka jobba kvar, jag vill inte bli företagare.”

•	 ”Jobbet är viktigt för mej – centralt för framtiden.”

•	 ”Vill gärna till ett arbetskooperativ och bli handledare, en roll som jag lite tänkt mej 

tidigare.”

•	 ”Det ser ljust ut”.

•	 ”Att bli bra i arm och rygg vilket är problem idag.”

•	 ”Att kanske starta eget”

4.4.2 Bokslutskalkyl 

Sammanställningen omfattar 10 personer, varav 8 kvinnor från verksamheterna i Linkö-

ping och Norrköping. Bokslutet innebär att man inventerat varje persons kostnader ur 

ett samhällsperspektiv året innan anställning och sedan sett på kostnaderna under de år 

man haft anställning. 



SIDA  
22

Slutrapport Tänk Om 2008-2011

Sammanställning  

Arbetsförmedlingen 874 800 1 166 560 -291 760 

Försäkringskassan 354 000 108 000 246 000

Kommunen 64 800 0 64 800

Landstinget 1 101 600 6 600 1 095 000

Arbetsgivaren 0 499 820 -499 820

Summa 2 395 200 1 780 980

året före (12 mån) 12 mån. på jobbet Resultat

Kommentarer

Detta bokslut ger en ögonblicksbild. Den stora vinnaren i detta bokslut är Landstinget/

sjukvården. Arbetsförmedlingens ökade kostnader förklaras av att flera anställningar varit 

subventionerade. Subventionerade löner beräknas till 80% statlig kostnad och 20% som 

arbetsgivares kostnad. I arbetsgivarens lönekostnad ingår två tjänster utan subvention 

vilket innebär 249 600 kr av arbetsgivarens redovisade kostnad i resultatet. 

I sammanställningen har arbetsgivaravgifter inte tagits med. Den beräknade intäkten av 

källskatten för kommunen utifrån lönesumman (1 708 300) torde ligga på ca: 427 075 

kr. Individernas köpkraft har ökat med 360 785 kr efter skatt (beräknad till 25 %) vilket 

torde innebära påverkan på lokalt näringsliv utifrån ökad köpkraft.

4.4.3 Reflektion, tankeexempel ur ett kommunperspektiv

Utifrån Kjell Erikssons socioekonomiska bokslut skulle kommunerna utifrån dessa tio 

individer som där ingick följande extrapolering kunna göras. Köpkraften för 10 personer 

skulle för en person i arbete innebära 36 078 kronor i ökad köpkraft. Då det är samman-

lagt 61 personer som erhållit anställning inom Tänk Om projektet skulle det sammanta-

get ge en ökad köpkraft på ungefär 2,2 miljoner kronor

Då lönenivån för målgruppen ligger relativt lika skulle motsvarande extrapolering av 

källskatten innebära att kommunerna via dessa deltagare ökat sina intäkter 42 707 

gånger 61 personer det vill säga med ungefär 2,6 miljoner kronor. 

Om dessa tio även skulle vara representativa sett ur en försörjnings situation så ska även 

de 64 500 räknas in vilket motsvaras av 400 000 kr i minskade utgifter för ekonomiskt 
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bistånd. En i sammanhanget relativt liten summa då vi vet att flertalet av våra deltagare 

enbart haft ekonomiskt bistånd som försörjningskälla.

På detta sätt skulle man kunna anta att Tänk Om projektet inneburit 400 000 kronor i 

minskade utgifter och 2,6 miljoner i ökade intäkter alltså en ”vinst” i form av ungefär 3 

miljoner. Samt en lokal köpkraft som ökat med 2,2 miljoner. Detta visar resultatet för 

61 personer under ett år.
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Gemensamt lärande

Viktigt i utvecklingen av projektet och dess verksamhet var att skapa förutsättningar för 

lärande. Lärandet har utgått både från en formell utvärdering som Centrum för Kom-

munstrategiska studier fick i uppdrag att utföra och en mer informell som baserat sig på 

ett processinriktat arbete bland anställda och styrgruppen. Det finns i ansökan även en 

tanke om att gemensamt lärande även främjar samverkan. 

Ett projekt som ska verka i två kommuner och fyra lokala områden måste vara till-

räckligt likt för att kunna ses som en verksamhet samtidigt som det måste anpassas till 

lokala förutsättningar. Basen i den gemensamma strukturen kom att utgöras av projek-

tets anställda och deras samverkan med respektive områdes/stadsdelsutvecklare och de 

myndigheter som ska anvisa deltagare det vill säga respektive kommun, arbetsförmedling 

och försäkringskassa. De lokala olikheterna baserades både på respektive områdes lokala 

förutsättningar och deltagarnas behov och delaktighet. 

Olika sätt att arbeta med kunskapsöverföring mellan de olika aktörerna för att möjliggö-

ra ett gemensamt lärande blev viktigt. I projektet har vi från start, i genomförandet och 

avslutningsvis medvetet använt resurser till att reflektera verksamheten och de metoder 

som prövats. Grunden i detta arbete har skett inom arbetsgruppen, genom träffar med 

stadsdelsutvecklarna och i styrgruppen. 

5. 1 Intern kompetens

Projektets anställda har medvetet försökt att nyttja sin samlade kompetens. En kompe-

tens som varit både bred och varierad. I genomförandet hade projektet en relativt stor 

personalomsättning totalt har vi haft tillgång till två statsvetare, en folkhälsovetare, tre 

beteendevetare, en antropolog, en person som gått utbildning till gestaltterapeut, en 

person som gått högskoleutbildningen inom social omsorg, och tre fritidsledare. Av 

projektets anställda har en eget företag, en har varit egen företagare, två lever med egna 

företagare och en har arbetat på arbetsförmedlingen med utredningar och beslut kring 

starta eget bidrag. Sammanlagt har två personer arbetat på arbetsförmedlingen, en har 

arbetat på försäkringskassan, två på privata förmedlingar, två har arbetat som socialsekre-

terare, två har haft erfarenhet av ledarskapsutveckling och två har arbetat speciellt med 
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jobbsökeriaktiviteter under ett par år. Genom att som anställda återkommande träffas en 

gång i veckan och en gång i halvåret har projektets anställda bistått varandra i vardagen 

samt gemensamt utvärderat och utvecklat verksamheten. 

5. 2 Jobb- och praktikverkstäderna som lärande mötesplatser.

Viktigt blev att både i gruppen och i det individuella mötet utgå från och bygga vidare 

på det som fungerar. Processledarna hade som strävan att möta den enskilde, det innebar 

i praktiken både att låta deltagare vara synliga och osynliga över tid. Att kunna dämpa 

den som över tid kanske tog för stor plats och att lyfta fram den som inte alls tog plats.   

Då vi under genomförandet hade löpande intag och därmed även löpande avslut kom 

det att bli en utmaning i sig att hantera grupper som var i konstant förändring. Vi kom 

att utveckla olika tekniker och övningar som förstärker en positiv utveckling i grupper-

na. I alla möten har vi försökt att nyttja gruppens samlade resurser för att få den enskilde 

att växa. När den enskilde har hittar trygghet i gruppen kompletterades med individuell 

coahing. I detta steg vidare blev praktik i arbetslivet ett viktigt redskap. 

Gemensamt kom projektets anställda att arbeta fram ett förhållningssätt som balanserade 

mellan personligt och professionellt. I sammanhanget bör även noteras att vi som projekt 

inte var myndighetsutövare utan uppdragsgivare till anvisande myndigheter. I denna roll 

var det viktigt att finna en balans och en tydlighet mellan vad som sades i förtroende och 

vilken information som behövdes föras vidare till ordinarie organisationer.

I rollerna som processledare och coach har det handlat om att träna och utmana delta-

garna i att tänka nytt - att ifrågasätta invanda mönster. Både i gruppverksamheten och 

i det enskilda samtalet har vi mött många frågor och ifrågasättanden. Vi har haft ambi-

tionen att utgå från ett coachande förhållningssätt och nyttja öppna frågor likväl som 

upprepning samtidigt som vi hela tiden återkommit till det grundläggande temat att få 

arbete. En svårighet har gällt att hitta nivån på utmaningen. Samtalet/coachingen får 

inte leda till konflikt eller överskrida den enskildes förmåga. Arbetet kan liknas vid en 

balansakt.

5. 3 Interaktion med stadsdelsutvecklarna

Regelbundna träffar har skett med gruppen stadsdelsutvecklare. Anställda och stads-
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delsutvecklarna har försökt att ha gemensamma träffar minst en gång i halvåret och vid 

behov oftare. Det handlade om att tillsammans med respektive områdes- eller stadsdels-

utvecklare finna vägar för hur projektets verksamhet skulle kunna bidra i deras arbete 

och därmed förstärka satsningen på områdesutveckling. I alla stadsdelar tog respektive 

områdes- stadsdelsutvecklare ansvar för att introducera projektets anställda. De första 

veckorna fick processledarna följa med i det dagliga arbetet. 

De första månaderna var dialogen intensiv och den kontaktskapande verksamheten 

dominerande. Denna mer intensiva kontakt pågick under hela 2008 och första halvåret 

2009 och minskade sedan i omfattning i takt med att projektets egen verksamhet kom 

igång. Under projektets genomförande blev kontakten med områdesutvecklarna av prak-

tiska skäl annorlunda. Att som processledare organisera och driva en verksamhet med 

mellan 20 och 40 deltagare gav begränsat utrymme för att på ett konkret och direkt sätt 

bidra i områdesutvecklarnas arbete. Istället blev utmaningen för områdesutvecklarna att 

nyttja och bidra i den praktiska verksamheten och för processledarna att i verksamheten 

knyta an till det pågående lokala utvecklingsarbetet.

5. 4 Samverkan med styrgruppen och dess organisationer

Den tjänstemannamässiga styrgruppen har träffats en gång i månaden och där – i första 

hand via projektledaren - fått rapporter om verksamhetens fortskridande. Vid dessa 

möten har även inriktningsbeslut kunnat fattas gällande projektets verksamhet. Ungefär 

ett möte per år har varit förlängt och syftat till en fördjupad dialog. Det första handlade 

om att införliva projektet och dess mål med hjälp av en workshop. Det andra handlade 

om interkulturell kommunikation och här hade vi bjudit in professor Anders Törnvall. 

Det tredje handlade om projektets erfarenheter och resultat gällande målgruppen. Vid 

detta sista tillfälle var det projektets anställda som med hjälp av teater skapade diskussion 

kring bland annat samverkan utifrån ett problemidentifierande och lösningsfokuserat 

arbetssätt.  

5.4.1 Interaktionen mellan projektet och handläggare

Projektets sätt att låta en verksamhet växa fram och utvecklas runt deltagarnas behov 

har varit en hörnsten som vi uppfattat även varit grundläggande för att skapa tillit och 

utveckling både i arbetet med deltagare och i arbetet med att utveckla projektet som hel-

het. Denna intention - att verksamheten ska utföras med egenmaktsperspektivet i fokus 
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- blev en utmaning. Att inte kunna beskriva hur projektet skulle arbete och vilka akti-

viteter som skulle ingå skapade en skepsis utifrån befintliga organisationers traditionella 

syn på, och behov av tydlighet vilket resulterade i en osäkerhet hos handläggarna i alla 

anvisande organisationer. 

Kanske hade samverkan med styrgruppens organisationer kunnat fördjupas ytterligare 

om varje organisation haft en kontaktperson på handläggarnivå som vi hade kunnat 

arbeta mer nära projektet. En person som deltagit i de arrangemang och utbildningar vi 

anordnat, som vi hade kunnat reflektera projektets resultat tillsammans med för att på så 

sätt fått till fler diskussioner och även en person som kunnat föra fram tankar och idéer 

som rör metodutveckling och mötet med deltagaren. Ett sådant förfaringssätt hade gett 

ökad legitimitet åt projektets processledare och kanske hade de gånger då sekretessfrågor 

(ex medicinering, misstankar om missbruk och olika diagnoser) skapat begränsningar i 

informationen mellan ordinarie verksamhet och Tänk Om blivit färre. Kanske hade det-

ta även kunnat öka möjligheten för myndigheterna att pröva på ett mer områdesspecifikt 

engagemang. För samverkan med och mellan myndigheter är enbart individinriktat och 

inte på något sätt områdesrelaterat. Eftersom man i Skäggetorp har etablerat en filial till 

jobbtorget, är samverkan på kommunal nivå i Linköping något mer områdesinriktat än i 

Norrköping.  

5. 5 Interkulturell kommunikation 

Tidigt i projektet blev det tydligt att vi som anställda behövde kunskaper i interkulturell 

kommunikation. Vi tog kontakt med professor Anders Törnvall och kunde involvera 

honom i projektets olika diskussioner kring hur både kulturell bakgrund och trosupp-

fattning påverkade vår gruppverksamhet och våra möten med enskilda. Sammantaget 

har han varit återkommande anlitad både i gruppverksamheten som föreläsare och hjälp 

till processledarna men även i framtagandet av en utbildning i interkulturell kommuni-

kation för oss i projektet. En utbildning som även erbjöds handläggare i styrgruppens 

organisationer. Projektet tog fram ett koncept som skulle kunna spridas och användas av 

ordinarie system. 

Genom våra satsningar på kunskapsbildning i interkulturella kommunikation fick vi 

som projekt ökade kunskaper som underlättade vår egen förståelse för mötet med andra. 

Vi fick syn på grundläggande frågeställningar som påverkar den egna logiken och som 
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därmed på ett djupare plan påverkar både oss själva och deltagarna i mötet. Exempelvis 

lyftes frågeställningar om individen kontra kollektivet. När vi möter någon som aldrig 

tidigare identifierat sig som individ med sig själv i fokus utan alltid sett sig själv som en 

del i kollektivet uppstår med självklarhet konflikter i form av oförståelse i mötet. För att 

nå förståelse måste vi möta denna person utifrån hans eller hennes egna förståelse. I den 

kan vi sedan finna drivkrafter och motiv till förändring. Om man som deltagare inte 

förstår sammanhanget vet man heller inte vad som förväntas i olika situationer. En ökad 

kunskap är avgörande för att nå ömsesidighet i mötet och nå en mer konstruktiv kom-

munikation. 

5. 6 Extern utvärdering

En processliknande extern utvärdering har genomförts av Susanne Urban. Susanne har 

på uppdrag av Centrum för Kommunstrategiska studier (CKS) planerat och ansvarat för 

helheten och i detta även organiserat och samordnat sammanlagt fyra olika utvärderings-

insatser. En inriktades mot integration, en kring samverkan, en riktad mot deltagare och 

en omfattar utvecklingen av metoden Open College Network inom Tänk Om. Susanne 

har haft sammanlagt fyra redovisningar av utvärderingen vilken förlagts till styrgrupp-

smöten dit även anställda bjudits in att delta. Även detta har varit ett sätt att lära gemen-

samt under genomförandet av projektet. 

5.6.1 Utvärderarens slutsatser

Rapporten är en del i CKS skriftserie och kan där läsas i sin helhet. 

I rapporten framgår bland annat att Tänk Om bidragit till att bygga viktiga broar mellan 

deltagare, och mellan deltagare och samhälle men att broarna i styrgruppens organisa-

tioner redan var byggda. Projektet har förflyttat sin inriktning från betoning på område 

och kollektiv till ett individperspektiv. Utvärderaren anser att om mer tid av den dagliga 

verksamheten hade lagts på att försöka lösa problem i området, på ett samordnat mot-

stånd av diskriminering på arbetsmarknaden, på stöd till lokala sociala rörelse, företag 

och företagsnätverk så hade projektet nått mycket längre sett ur ett lokalt utvecklings-

perspektiv. Utvärderarens retoriska fråga i detta sammanhang blir om det är möjligt att 

stötta social mobilisering inom ramen för kommunalt arbete? 
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Utvärderaren anser även att styrgruppen intagit en relativt passiv roll och inte visat på en 

ambition att genomföra förändringar i sina egna organisationer. Vidare konstateras att 

det inte blev några nya arbetsplatser i lokalområdet med ”mellanpraktik” så som beskrevs 

i ansökan och att det därmed inte finns ett bestående positivt arrangemang för områdets 

utveckling. Verksamheten utformade istället som en mellanstation i gränslandet mellan 

kommuner, arbetsförmedling, försäkringskassa, social ekonomi och arbetsmarknaden. I 

detta gränsland finns en fara för att man som projekt tar över uppgifter som borde utfö-

ras av systemen själva. I utvärdingen framgår att Tänk Om istället kommit att bistå med 

samhällsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Vidare konstaterar hon att trots det 

angelägna arbetet som utförts endast finns små möjligheter för Tänk Om att bidra till 

strukturell påverkan. Det positiva som lyfts fram är att den verksamhet som genomförs 

gett önskade effekter för deltagarna. 
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Jobb- och praktikverkstädernas organisering och 
innehåll

På olika sätt har projektet försökt att omsätta ansökans intentioner i praktiken så att 

verksamheten skulle ge förutsättningar för egenmakt, underifrånperspektiv och delaktig-

het. Liksom att deltagarnas behov skulle styra innehållet samt att jämställdhet, tillgäng-

lighet och trosuppfattning skulle beaktas. Verksamheten i de fyra jobb- och praktikverk-

städerna ramades in av gruppaktiviteter på förmiddagarna och mer individinriktad 

verksamhet på eftermiddagarna. Utöver detta genomfördes heldagsaktiviteter i form av 

studiebesök. Under genomförandet togs ett koncept för att ge deltagarna kunskaper i att 

söka arbete fram. Med koncept menar vi ett sammanhängande sätt att hantera ämnet. 

6. 1 Förmiddagens gruppaktiviteter

Gemensamt beslutades om gruppverksamhet på förmiddagarna. Upplägget innebär att 

grupperna om 20-40 deltagare gemensamt skulle ges möjlighet att lära om de ämnen 

som utifrån ansökans intentioner identifierats som viktiga. Som framgår av modellen 

blev det historia, demokrati, samhällskunskap samt hälsa och vardagsliv, Förutom detta 

tillkom de för socialfonden viktiga horisontella frågorna jämställdhet, trosuppfattning 

och tillgänglighet

6.1.1 Demokrati, historia, samhällskunskap samt hälsa och vardagsliv

Då projektet hade som ambition att aktiviteterna skulle fastställas gemensamt i respekti-

ve grupp blev demokrati och beslutsfattande en självklar utgångspunkt. I grupperna blev 

ämnet praktiskt prövat på olika sätt bland annat i vardagen med omröstning om vad och 

vilka ämnen och aktiviteter som verksamheten skulle innehålla. 

För att illustrera vårt arbetssätt ges ett exempel på hur processledarna arbetade med 

demokratifrågor. Tänk er att vi börja med en föreläsning om det svenska demokratiska 

systemet. I samtalen tar vi sedan upp likheter och olikheter med andra länder. Nästa 

gång får några av deltagarna förbereda och berätta om de demokratiska processerna i 

sina hemländer. Jämförelserna av de olika systemen och diskussioner följer på detta. Då 

många deltagare hade sitt ursprung utanför Europa blev det naturligt att som nästa steg 
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berätta om hur den europeiska gemenskapen fungerar och så vidare. Ett annat spår med 

demokrati som grund är att samtala om föreningslivet eller hur vi styr oss själva och vår 

familj. I allt har vi utgått från olikheten i gruppen genom att lyfta fram den samlade 

erfarenheten som underlag för diskussioner, för att ge utrymme för olika perspektiv och 

därmed bygga ett gemensamt lärande. 

När det handlat om kunskaper om vårt samhälle har historien fått ta plats. Vi har lagt 

vikt vid att titta både på samhällets historia och på olika yrkens historia. Samtidigt har 

vi arbetat med den egna historien. En viktig nyckel för att förstå dagen idag har varit 

att titta på hur vägen dit såg ut även i ett personligt perspektiv. Inom detta område lyfte 

projektet även fram kunskapen om sociala välfärssystemen, dess uppbyggnad och struk-

tur samt hur de olika delarna förhåller sig till varandra. Inom detta område låg även 

kunskapen om arbetslivet i stort. I projektet fanns fokus både på att vara anställd och att 

driva företag – själv eller tillsammans med andra. Förutom vår egen kunskap i ämnet har 

projektet även använt sig av fackförbund, av företagare och av organisationer som stöttar 

den som vill starta företag. 

I fallet med hälsa och vardagsliv fokuserades på kost och motion. Processledarna har lyft 

fram vikten av att röra på sig och på hur kosten påverkar hälsan. I verksamheten försökte 

projektet visa på hur den egna och familjens hälsa påverkar oss på många skilda plan. 

Här har vi även omsatt samtalet i praktisk verksamhet genom att gå ut och gå. En viktig 

upptäckt som vi delar med flera andra socialfonsprojekt är hur samtalet kan vidgas i 

andra situationer än i ett kontorsrum. ”Walk and talk” kan med värme rekommenderas 

som samtalsform.  I Norrköping genomfördes två studiecirklar på temat ”det goda livet” 

och i Linköping en. Programmet för detta är framtaget som ett regionalt folkhälsoma-

terial. Inom temaområde kom även kunskapen om kroppsspråket och dess betydelse in. 

Här tog projektet återkommande hjälp av en amatörskådespelare. Sist men inte minst 

härrör vi arbetet med värderingar till detta temaområde. 

6.1.2 Jämställdhet, trosuppfattning och tillgänglighet

Olikheten bland våra deltagare och upplägget med att diskutera samhälleliga frågor var 

grunden för lärandet men även en grund för konflikter. Relativt omgående blev det up-

penbart att många frågor på teman som jämställdhet, diskriminering, sexuell läggning, 

och trosuppfattning var potentiella konflikthärdar. Gemensamt tog vi ett beslut om att 
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utmana både oss själva och våra deltagare i att hantera detta och låta det bli en viktig 

del i verksamheten. Dessa frågeställningar blev mindre explosiva under tidens gång men 

dessa ämnen har hela tiden resulterat i många känsloyttringar. 

Vi bestämde oss initialt för att lyfta fram hur den egna synen på jämställdhet och tros-

uppfattning påverkar integrationen i samhället likväl som det kan vara ett hinder för 

att komma ut på arbetsmarknaden. När det gäller jämställdhet har vi haft ambitionen 

att kontinuerligt ställa retoriska eller direkta frågor. Med det menar vi personliga värde-

ringar, ställningstaganden eller antaganden oavsett om det rör demokrati, hälsa, studier, 

yrkesval, eller hemmasysslor. Tro och trosuppfattning påverkar ett projekt som Tänk Om 

i större omfattning än vad vi, i det sekulariserade Sverige, är vana vid. Religionen har en 

avgörande roll och ges en stor plats i många människors liv Deltagarna i våra grupper 

har framförallt haft olika kristna och muslimska trosuppfattningar. 

När det gäller tillgänglighet hade vi initialt ambitionen att våra lokaler skulle vara till-

gängliga och en mental förberedelse kring att flera av våra deltagare skulle ha en bräcklig 

psykisk hälsa. Det vi inte hade räknat med var en relativt stor grupp deltagare med neu-

ropsykiatriska utmaningar. Inte heller hade vi sett framför oss den relativt stora grupp 

med smärta och ångestproblematik som vi kom att ha i genomförandet. 

6.1.3 Kunskaper om arbetslivet - företag på besök hos oss och vi på besök på 
företag

Mer övergripande har projektet genomfört studiebesök, dels gemensamt för alla, men 

också riktat mot mindre grupper och enskilt. Studiebesöken har haft olika betydelse för 

olika deltagare. För den som aldrig varit på en arbetsplats i Sverige blev den ett första 

möte med arbetslivet. För den som inte arbetat på 10-15 år ett kärt återseende och en 

plats som man fortsättningsvis kunde relatera till. För någon blev den ett utmärkt sätt att 

marknadsföra sin egen kompetens på och för andra blev det bara en utflykt. I dessa sam-

manhang har vi efteråt i grupperna samtalat kring kulturen på olika arbetsplatser likväl 

som det personliga agerande. Exempelvis fördes diskussioner kring att det är oartigt att 

ha på mobilen, att småprata när någon annan har ordet, att hur man sitter – dvs kropps-

språket spelar roll, att om du inte handhälsar så kan det uppfattas som provokativt. 

I projektet hade vi besök från många olika företag. Allt från företrädare för större kon-

cerner så som Sparbanken och Huawei till ensamföretagaren. När bemanningsföretaget 
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VMP group var på besök bokade många deltagare in personliga besök och när hem-

tjänstföretaget Hemfrid berättade om att man någon vecka innan sitt besök hos oss - 

mitt i lågkonjunkturen - just anställt ett antal personer gav det hopp.

6. 2 Eftermiddagarnas individinriktade aktiviteter

Ett coachande förhållningssätt; att vara närvarande, lyssna samt visa intresse i mötet med 

deltagaren var tänkt att bli kännetecknande för arbetet i jobb- och praktikverkstäderna 

som helhet. I mötet med deltagarna har ”att vara närvarande” för oss inneburit att vi 

som anställda försökt skala bort de egna förutfattade meningarna. Förutfattade meningar 

som handlade om personens förmåga och måsten likväl som egna mål eller idéer om vad 

som vore rätt för den personen. Att vara närvarande har även handlat om att kunna sätta 

sig själv, som coach eller processledare, åt sidan för att i stunden finnas till för, och ge 

uppmärksamhet åt, deltagaren. Att lyssna, i det coachande förhållningssättet vi använt 

oss av, betyder att blanda aktivt lyssnande med lyhördhet. Att visa intresse innebär att tro 

på individens egen förmåga och att vara övertygad om att förmågan finns där. En vilja 

att följa individen på sin resa genom att visa tålamod, utmana och inspirera utan att styra 

med sina egna mål. Detta har varit vår ambition. Det är varken enkelt eller självklart att i 

alla sammanhang verkligen agera så som idealet ger vid handen.

6.2.1 Kartläggningssamtal 

I ett inledande kartläggningssamtal ställde processledaren de första frågorna kring kom-

petens och önskemål gällande arbete och praktik. Här fick man berätta om sig själv och 

sin ge sin bild av vad man hade för förväntningar på projektet. Målsättningen var att 

varje deltagare skulle få ett samtal inom de första två veckorna. 

6.2.2 Individuella coachande samtal

I de coachande samtalen, som från start utgick från tanken att förbereda inför praktiken, 

framkom en rad olika ”spärrar” som våra deltagare burit runt på och som ingen tidigare 

kunnat eller velat hjälpa dem med. För att möta detta behov och hinder kom vi att ge 

tid och plats för ett socialt arbete inkluderande medvetna livscoachande samtal. 

Det gemensamma för de deltagare som hade behov av mer livscoachande samtal var att 

de hade svårt att formulera sig kring praktikönskemål. Vad som helst och jag vet inte 
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var vanligt förekommande. Efter ett tag framkom praktiska sociala omständigheter som 

var och en behövde ta tag i innan, praktik, arbete eller studier var aktuellt. Exempel på 

sociala behov som tar kraft och energi kan exemplifieras av bostad, skuldsanering och 

tandvård. 

I samtalen framkom behov av att ta till sig samhälleliga och/eller familjerelaterade alter-

nativt personliga förändringar så som att lära sig betala räkningar via nätet eller frågor 

som berör familjelivet så som vårdnaden om barnen, behov av personligt ombud eller 

fysiska eller psykosociala utredningar. 

I samtalen framkom även att många hade fastnat i en sorg, en känsla av oförrätt eller 

bara en uppgivenhet över att inget blev så som det en gång var tänkt. De vi kan konsta-

tera är att oavsett om orsaken till alla dessa olika händelser i andras ögon värderas som 

stora eller små så har det för den enskilde upplevts som avgörande episoder som gjort 

att livet hakat upp sig. I det lilla visade det sig att någon deltagare blivit tvingad till en 

praktik/en roll man inte vill ha men för det stora flertalet har det handlat om mer omväl-

vande händelser exempelvis sorgen över att ha blivit uppsagd av anledningar som man 

inte förstått eller sorgen av att ha mist en nära anhörig. 

6.2.3 Trepartssamtal

Benämningen trepartssamtal innebär att deltagaren, handläggaren och processledaren 

alternativt coach- och näringslivsansvarig träffas gemensamt. Trepartsamtalen blev en 

hörnsten i arbetet så att aktiviteter inom Tänk Om både utgår från deltagarnas nuva-

rande behov och samtidig ska ge underlag för en framtida aktivitet. Resultatet i de fall 

där tiden i projektet inte har lett till arbete, studier eller eget företagande ska följa med in 

i respektive myndighets vidare handlingsplan.

6.2.4 Utbildningsinsatser 

I gruppverksamheten blev det tydligt att många helt saknade eller hade bristfälliga 

datakunskaper. Under projektets gång har projektet dels köpt in mycket grundläggande 

datautbildning för en målgrupp som aldrig suttit framför en dator. I detta fall har det 

handlat om att lära sig vad skifttangenten är, skillnaden mellan stora och små bokstäver 

med syfte att man vid kursens slut ska kunna sända och ta emot mail. 
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Den andra nivån innebar att man hade en grundläggande kunskap men man kunde inte 

använda datorn i syfte att söka arbete, här blev målsättningen att skaffa var och en egen 

digital brevlåda och att använda datorn för att aktivt kunna finna och söka arbete via 

nätet.  

Det blev även tydligt att många, även de som gått igenom hela SFI programmet och 

skrivit godkänt, behövde träna sig att kommunicera på svenska språket. Vi köpte konti-

nuerligt in kurser i konversationssvenska. Dessa kurser fick komplettera projektets egen 

ambition att i vardagen föra samtal på svenska.  

6.2.5 Praktikgrupper

 I grupperna samtalades om allt från vilka arbetsuppgifter man kan förväntas ha på en 

praktikplats, förhållningssätt och bemötande samt olika branschers särart. I grupperna 

dryftades även relationen kvinnor och män inom olika yrken, om det fanns övervägande 

del kvinnor eller män i branschen, skäl som kunde finnas bakom olikheten och vad som 

skulle behövas för att bryta mönster och om deltagarna själva upplevde ett hinder eller 

såg en möjlighet att bryta en traditionell mans- eller kvinnoroll. 

En erfarenhet i arbetet med dessa grupper, som bestod av 5-7 personer, var att deltagarna 

lärde känna varandra närmare och på så vis kom att stötta varandra, bland några få kon-

stellationer av ”par” växte förmågan att ”coacha varandra”. 

Man fick helt enkelt egen träning, via gruppen och den individuella coachingen så att 

man själv övade upp förmågan att uppmuntra, ställa frågor, ge förslag på företag och rol-

ler som kunde passa kompisen. 

6. 3 Personlig utveckling mot arbete – kunskap i att söka jobb 

För att kunna få arbete krävs idag en förmåga att kunna presentera sig själv och sin kom-

petens på ett för mottagaren bra sätt. Kraven på en formell ansökan ser olika ut i olika 

branscher och för små och stora företag. Deltagarna i Tänk Om har haft mycket olika 

bakgrund och kompetensnivå vilket gjort att våra gruppvisa söka jobb aktiviteter och 

den personliga ambitions nivå för varje deltagare inom detta område har fått vara flexi-

bel. En analfabet och en högutbildad akademiker har så olika förutsättningar att likhet 

vare sig i metod eller resultat kan förväntas. Erfarenheten visar dock att blandningen på 
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våra deltagare har berikat då vi upplevt att deltagarna hjälpt och inspirerat varandra. Den 

viktigaste kunskapen vi vill lyfta fram är att deltagarna, oavsett utbildnings och kompe-

tensnivå, behöver få insikt om varför det är viktigt och vad i den egna kompetensen som 

kan och bör lyftas fram. 

Ansvarig för att utveckla konceptet kring söka jobb aktiviteter blev Coach- och Närings-

livsansvarig. Under den första tiden i projektet innebar detta att själv hålla föreläsningar 

och aktivt dela sin tid mellan Linköping och Norrköping. Från start gavs föreläsningar 

lokalt tillsammans med de fyra processledarna men ganska snabbt beslutades att grup-

perna kunde slås samma för att nå en ökad rationalitet. I nästa steg kom deltagarnas 

behov av praktik att ta allt mer tid i anspråk varvid ansvaret för jobbsökeriaktiviteterna 

allt mer fördes över på processledarna. Under hela genomförandet har projektet valt att 

låta coach och näringslivsansvarige ha kvar ett uppdrag att delta i gruppaktiviteterna. 

Under projektets gång har denna ”tid” kommit att bli ett begrepp. Vikten av någon som 

kommer utifrån och ändå kontinuerligt bidrar i gruppens aktiviteter var framgångsrikt. 

Detta sätt att arbete kom att bryta den påverkan som respektive processledare har i grup-

pen. För processledaren i sitt ensamarbete blev det en trygghet som minskade känslan av 

att ensam ha ansvar för alla deltagare. Genom att gemensamt möta gruppen kunde alla 

parter, inklusive deltagarna, utmana varandra lite mer.   

I praktiken har vårt tillvägagångssätt inneburit att vi blandade beprövade tekniker med 

nyskapande metoder och övningar inom alla traditionella jobbsökeriaktiviteterna så som 

personligt brev, CV, meritförteckning, inventera och beskriva sina personliga egenskaper 

och styrkor, träna på telefonsamtal och anställningsintervjuer, intresseanmälningar samt 

att kartlägga, utöka och bearbeta/använda sig av sitt nätverk. 

6. 4 Reflektion – behovet av att identifiera sig 

De fyra jobb- och praktikverkstäderna tog formen av lärande mötesplatser vilka öppnat 

upp för diskussioner kring livet och samhället i stort som smått. Något som blev tydligt 

var hur många deltagare som upplever sig som objekt för åtgärder istället för som subjekt 

i sitt eget liv. Deltagarna i Tänk Om har i hög grad haft behov av att validera sig själva 

som människor, sätta sina egna mål. Det sätt att mötas som vi utvecklade gav förutsätt-

ningar för en personlig utveckling utifrån egna förutsättningar med den egna kompe-

tensen som grund. Genom att stöta och blöta värderingsfrågor – antingen de berörde 
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socialfondens fokusområden jämställdhet, tillgänglighet och trosuppfattning – eller 

inställningen till arbete har det gett förutsättningar för och lagt en grund till integration 

likväl som förståelse för andra. 

För vår målgrupp som generellt – på grund av okunskap om både samhället och språ-

ket – har en bristande egenmakt har vi även sett bristande drivkraft och motivation. Det 

kan finnas många orsaker till att deltagarnas egen drivkraft att komma närmare en egen 

försörjning av oss upplevts som relativt svag. Vi tror att språket är en faktor. Flertalet har 

varit så språksvaga att de haft svårt att tillgodogöra sig den information som getts. En an-

nan orsak rör framtidstron, eller snarare bristen på den. 

Vi kan även se att en grundläggande problematik och samkorrelation med de två delarna 

egenförsörjning och upplevd smärta. Vi tror att det fokus som många deltagare har på 

hinder i form av värk och psykisk ohälsa ibland är ett uttryck för att bevara den egen 

värdigheten och självkänslan. Kanske är det till och med så att det blir det egna uttrycket 

för egenmakt. Via smärtan finns en väg till tryggad försörjning vilket skulle innebära att 

den oron i vardagen som kan bidra till både smärta och psykisk ohälsa skulle minska i 

omfattning.      
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Verktygslådan - tekniker och exempel på   
övningar

I de tekniker och övningar som projektet använde låg i stort sett alltid en värdering. Vad 

är det vi ser, tänker och uppfattar. Vilken inställning har vi och vilka tidigare erfarenhe-

ter bygger var och en sin åsikt på. I detta finns alltid uppfattningar om rätt och fel samt 

bra och dåligt. Vi har försökt att undvika termer som rätt och fel. 

De kulturella olikheter som funnits har inneburit att merparten av deltagarna upplevt 

och tyckt olika i nästan alla frågor. Att respektera andras åsikter och lära sig om de nor-

mer som finns i vårt samhälle blev en målsättning. Genom att tydliggöra hur, när och 

varför den egna inställningen och uppfattningen skiljer sig, förklaras även många av de 

krockar och missförstånd  som uppstår för många av deltagarna. Detta gällde i hög grad 

för nysvenskar, men också för fler ursprungssvenskar än vad vi anställda förväntat oss.

7. 1 Se och reflektera tillsammans med andra 

Övningarna under denna rubrik är allmänt vedertagna när det gäller olika typer av ut-

bildning/kurser som handlar om personlig utveckling inom tex ledarutbildningar.

7.1.1 Playback teater 

Playback teater använde vi som ”final” på ett antal övningar och arbetet inom ramen för 

söka jobb-aktiviteterna. Anställningsintervjun och telefonsamtalet har varit i fokus. Vi 

har arbetat med kroppsspråk, språk och tonfall. Playbackteater innebär att deltagarna får 

olika scener uppspelade för sig. Efter ett stopp får gruppen tycka till och ändra scenen 

som sedan spelas om. Detta sätt att arbeta har varit mycket uppskattat. 

7.1.2 Fyra hörn 

Övningen Fyra hörn är ett sätt att i olika frågor ge fyra svarsalternativ där varje deltagare 

får ta ställning. Genom att använda sig själv och sin kropp och aktivt promenera till sitt 

alternativ, bidrar till att man övar på ”att ta ställning”. Att sedan motivera varför, ger 

träning i att uttrycka sin åsikt, att lyssna på hur andra resonerar ger perspektiv på frå-
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gan. Som avslut på en övning har vi låtit alla som velat få möjligheten att ändra sig. Vi 

anser att om man tränar sig i att ta ställning, motivera sig, lyssna på andras åsikter och 

sedan antingen stå fast vid sin åsikt eller ändra sig, så tränas också den egna förmågan att 

reflektera och att kunna förändra. 

7.1.3 Vernissage

Collage eller skrivna punkter har använts som redovisning av olika gruppaktiviteter. 

Sedan har deltagarna gått gå på vernissage, och fått höra grupper berätta om hur man 

tänkt. Det har gett möjlighet att vidga sin egen syn och tolkning av ämnet i fråga. 

7. 2 Presentationsteknik – att kunna presentera sig själv i olika sam-
manhang

Här kom vi att nyttja det löpande intaget som gav en naturlig plats åt att återkommande 

presentera sig själv. Eftersom det blev en ständig upprepning kunde var och en även 

utveckla och pröva sig fram. Om presentationen första gången bestod av en mening 

kunde det efter ett par månader bli en lite berättelse. Att presentera sig själv utvecklades 

även med övningar kring vem jag är. Inom detta område hade projektet även interaktiva 

föredragningar där var och en fick berätta om egna intressen, yrken och så vidare både 

för att ge andra kunskap men även för att träna sig att söka information, reflektera och 

omvandla den till kunskap som delades med övriga i gruppen. Här har vi även låtit öv-

riga reflektera kring hur det berättades, vilka tankar som kom när man lyssnat, vad som 

blev tydligt och vad som skulle kunna förbättras. Längden på vars och ens föredrag eller 

presentation har varierat och hela tiden utgått från den egna förmågan och även viljan. 

Som komplement har vi i vissa fall köpt in extern coaching. I det flesta fall har detta 

skett inför en intervjusituation på en arbetsplats. I andra fall har vi använt oss av denna 

möjlighet för att förstärka ett budskap till en deltagare, det har handlat om både per-

sonliga egenskaper och kanske att det egna kroppsspråket ger signaler som man inte är 

medveten om. Vi har även använt kollegor som inte är kända för att skapa anspänningen 

som en anställningsintervju innebär
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7. 3 Identifiera sin egen kompetens, förmåga och drivkraft 

Oavsett om ett arbete söks via annons eller erhålls genom praktik måste en förståelse för 

de egna personliga egenskaperna, attityder och värderingar finnas. Ett exempel på hur 

integration kan försvåras på grund av olika normer och värderingar är kvinnan vars enda 

dröm var att få använda sin kompetens som hotellreceptionist. Hon hade lång erfarenhet 

från sitt hemland. Väl ute på en praktikplats som hotellreceptionist kom feedback rela-

tivt omgående från handledaren; ”hon är alldeles för blyg och tar för lite egna initiativ”. 

Denna bild stämde inte överens med de intryck kvinna gjort i projektet, varför ett samtal 

mellan arbetsgivaren, coach och näringslivsansvarig och kvinnan genomfördes. Kvinnan 

förklarade att hon betedde sig som hon gjorde för att ”så gör man när man bara praktise-

rar, det är respektlöst mot dem som arbetar där att göra något som de inte sagt till mig”. 

I detta fall använde vi oss av JOHARI fönster för att se och diskutera tillsammans. Hon 

förstod att det hon gjorde av respekt mot arbetsplatsen, uppfattades på ett helt annat sätt 

än vad hon hade avsett.  Även handledaren på hotellet fick ett och annat att fundera på. 

Kvinnan agerade efter detta på annat sätt med mer initiativ och framåtanda. 

För att veta hur den egna kompetensen kan användas i olika sammanhang är det viktigt 

att ha definierat den för sig själv. I detta arbete har vi fokuserat på frågorna Vem är jag, 

Vad kan jag ochVad vill jag. Vi har sedan på olika sätt kopplat detta till hur arbetslivet 

ser ut och funderat och reflekterat kring vad var och en skulle behöva i form av studier, 

praktik eller annat för att nå dit. JOHARIs fönster är ett av de verktyg vi använt. Denna 

övning var svår för de av våra deltagare som var analfabeter. För övriga gick den att för-

klara och ta sig igenom med varierande grad av dialog och stöd. När övningen var slut-

förd och man fått kläm på sina personliga egenskaper sträckte i stort sett alla deltagare på 

sig, man blev glad och nöjd med sig själv och en del började faktiskt prata om sig själv 

på ett annat vis, sundare och mer positivt. Vid ett par tillfällen började deltagare gråta av 

glädje och stolthet över den feedback man fått kring sina personliga egenskaper. 

Alla har även fått arbeta med livslinjen och olika skalor. Hur har livet sett ut, var mådde 

jag bra och var mådde jag dåligt, hur såg livet ut när jag hade det gott. Här gällde det 

att beskriva både i stort och smått. Hur tänkte jag då, och hur tänkte jag de perioder jag 

inte haft det lika bra. Hur skulle jag vilja må i framtiden, vad kan jag påverka själv och 

när är jag beroende av andra.  
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7. 4 Kunskap kring kommunikation och lärande 

När vi använt metaforer och liknelser i syfte att förenkla, har vi märkt att det istället 

blivit mer komplicerat. Som när den retoriska frågan Vem styr i ditt liv? illustreras med 

en bil landar i diskussionen på temat ”jag har inget körkort”. Metaforer och liknelser har 

fungerar mindre bra på stora delar av vår målgrupp. Det kan ibland ta mycket tid i an-

språk att förklara än att finna andra sätt att säga det man vill ha sagt. Det blev i verksam-

heten tydligt hur ofta vi använder detta sätt att uttrycka oss både språkligt och i samhäl-

let överlag. Detta gällde inte enbart för gruppen språksvaga nysvenskar utan omfattade 

även en hel del ursprungssvenskar. Just därför har vi envisats med att använda metaforer 

och liknelser ändå, och när vi använt dem tagit tiden att förklara, prata runt dem och 

skratta tillsammans. 

Språkliga missförstånd har i projektet varit vanligt förekommande och detta gäller för 

gruppen nysvenskar. Språkliga missförstånd är något att vara observant på. Ett enkelt 

och oförargligt exempel är när processledaren i telefon säger ”Jag hoppas du är på bätt-

ringsvägen” och personer svarar ”Nej, nej, jag är hemma på Rydsvägen”. 

Vi har även sett att den informella tolken kan krångla till redan komplicerade sam-

manhang som i samtalen om arbetsrätt och OB-tillägg, där detta med självklarhet blev 

översatt till ÖB alltså Överskottbolaget. Det kanske mest fatala misstaget vi stött på är 

kunskapen att alla företag som har AB i sitt namn kräver AB körkort. Med denna kun-

skap minskar arbetsmarkanden dramatiskt. 

7. 5 Reflektion - Den pedagogiska utmaningen i ett interkulturellt 
samhälle underskattas

Under genomförandet av Tänk Om blev det tydligt att vi som genomförare var och är 

produkter av vår tid. Vårt sätt att lära, det svenska sättet att bygga kunskap och peda-

gogiskt försöka omvandla information till kunskap är mer specifik än någon av oss som 

arbetat i projektet från början trodde. I våra mångkulturella grupper blev detta mycket 

tydligt. Vi har försökt tänka nytt men trots det fastnat i det gamla. Utmaningen, att 

på andra sätt än vi gör idag, möta människor utifrån deras behov, deras logik och deras 

uppfattning om rätt och fel är starkt kopplad till integration och till förmågan att eta-

blera sig i det svenska samhället.
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Tillvägagångssätt för att lära, reflektera och utvecklas 
i det omgivande samhället 

Inom projektet har vi, för att nå våra mål använt oss av och skapat aktiviteter utanför 

den egna jobb- och praktikverkstaden. Först och främst har det handlat om att finna 

former för samverkan kring praktik, utbildnings- och valideringsinsatser. Vi tog även 

fram ett mentorskapsprogram och under sista året investerade vi tid och pengar på att 

vidareutveckla våra erfarenheter inom OCN metodikens ramverk. 

8. 1 Praktik

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att vi utvecklade ett koncept som handlade 

om att coacha, stötta och handleda både deltagare och praktikplats. Vi har metodiskt 

arbetat med kortare och längre praktikperioder främst i näringslivet men även i kommu-

nal och statlig regi. Utifrån ansökan är praktiken ett verktyg för att matcha deltagarnas 

kompetenser mot arbetslivets behov av arbetskraft. I projektdesignen fanns en tjänst 

avsatt för detta arbete. En tjänst vi valt att benämna coach- och näringslivsansvarig. 

Uppdraget inom projektet var att ta ett strategiskt ansvar för att Tänk Om-projektets roll 

som medlare i samspelet mellan arbetsgivares behov och efterfrågan på arbetskraft och 

deltagarens behov och efterfråga på arbete.  

En praktikplats kan ha många syften, ibland är den vägledande och då handlar det om 

att se hur en arbetsplats fungerar eller vad och hur olika yrken faktiskt utövas. Praktik 

kan även vara yrkesspecifik och då riktas in mot att etablera sig, få referenser eller som 

nysvensk få kunskap om hur det egna yrket utövas i vårt land. Inom projektet har vi ut-

gått från deltagarnas egna förutsättningar i utformningen och målsättningen med prakti-

ken. Det var viktigt för oss att klargöra målsättningen med praktiken både för deltagaren 

och för arbetsgivaren. Det är i första hand via praktikplatser som projektets deltagare fått 

arbete. I ett antal av dessa fall har projektet även som del i kontakten med arbetsgivaren 

fått information om att särskilda behov finns för att en anställning ska komma till stånd. 

I dessa fall har vi kunnat köpa in kortare yrkes- eller språkutbildningar och i ett par fall 

även handledning för att stärka den enskilde.   
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8.1.1 Inställning och förväntan

Flertalet av alla deltagare har vid ankomst till Tänk Om haft en genuin motvilja mot 

praktik, man har varit full av besvikelse, av leda, av känslan att ha blivit utnyttjad i tidi-

gare praktiksituationer. Inom projektet har en lång, och ibland mödosam, process för att 

finna deltagarens motivation inletts. En del har relativt snabbt fattat förtroende för vårt 

sätt att arbeta med praktiken som verktyg medan andra tagit längre tid på sig och några 

deltagare har aldrig velat se eller nyttja möjligheten till en praktik. Likaså blev det viktigt 

för oss att aldrig, under några som helst omständigheter, ”forcera ut” någon deltagare 

på praktik. Det förberedande arbetet inför att en deltagare skulle ut i praktik tog som 

tidigare nämnts avstamp i aktiviteter så som praktikgrupper.  

8.1.2 Praktiklistan

Ett viktigt moment inför praktiken var att arbeta fram en ”praktiklista”. Syftet med lis-

tan var för deltagaren att ringa in och bestämma sig för vad och var man faktiskt önskade 

praktik. Listan var även ett sätt att både rationalisera och personifiera arbetet med att 

anskaffa praktikplatser. Inför praktiken och det enskilda samtalet med coach- och nä-

ringslivsansvarig var grundtanken att praktiklistan och det personliga brevet skulle vara 

färdigställda. Deltagarna upplevde dessa kriterier som hårda. För många kom vi att göra 

undantag och anpassa kravet till den enskilde. Generellt kan sägas att de som haft låg 

grad av motivation har haft mycket svårt att ta fram listor och färdigställa ett personligt 

brev och de med högre grad av motivation har genom att skriva ner och formulera sina 

önskemål och presentera sig själva fått fart och börjat tro på en framtid och möjligheten 

att faktiskt få ett jobb. Viktigt i samanhanget är att de med låg grad av motivation för 

jobb har karaktäriserats av att begränsa sig och enbart velat uttrycka sig i ord och i ter-

mer av ”jag kan ta vad som helst” eller ”jag vill vara i en affär”. För dessa deltagare kom 

vi, som tidigare nämnts, att erbjuda ytterligare stöd i form av mer livscoachande samtal 

för att se var svårigheten att formulera önskemål, motviljan mot praktik eller i vissa fall 

den uttryckt låga motivationen att arbeta består av. I hög grad kom projektets stora ton-

vikt på socialt arbete att utgå från dessa samtal. 

8.1.3 Reflektion – stödet till arbetsgivaren är lika viktigt som stödet till den 
enskilde

När vi som anställda i projektet reflekterat tror vi att det personliga engagemanget, att vi 

månat om och både deltagarna och arbetsgivaren har varit en framgångsfaktor. 
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Vi ser även att den grupp som varit utanför arbetsmarkanden under så lång tid som 

merparten av våra deltagare har behov av ett konkret stöd både i processen innan praktik 

är aktuell, under praktiktiden och i steget efter för att kunna omvandla praktiken till ett 

arbete. Vi konstaterar även att just funktionen coach- och näringslivsansvarig varit för 

liten relaterat till det sätt som projektet kom att utföra sitt uppdrag på och relaterat till 

den verklighet - av lågkonjuktur och satsningar på ungas praktikmöjligheter. Det finns 

deltagare som upplevt att de fått vänta för lång tid på praktik och det finns deltagare där 

vi aldrig riktigt fick tid att arbeta mot praktik. 

I den verklighet som blev vår när en person skulle utföra detta uppdrag för 100 deltagare 

på 4 olika platser så föll tyvärr några igenom vilket innebar att vi som projekt inte lycka-

des med vårt uppdrag och vår ambition. Under ett halvår hade vi möjlighet att förstärka 

resursen men för att nå framgång skulle varje processledare lokalt behövt ha en coach- 

och näringingslivsansvarig vid sin sida. 

8. 2 Mentorskapsprogam

I ansökan formuleras ett uppdrag att finna innovativa former för samverkan mellan 

företrädare för den sociala ekonomi och näringslivet vilka samtidigt påverkar våra delta-

gare på ett positivt sätt. Projektet Tänk Om valde att ta fram ett mentorskaps-program 

tillsammans med Svenska Juniorhandelskammaren. Denna idé – att koppla samman 

en ideell organisation och använda medlemmarnas yrkesmässiga ambition och vilja att 

utvecklas tror vi är både ny och innovativ. 

I första hand utvecklades programmet för de av våra deltagare som var välutbildade. Vi 

ville, till de mer grundläggande föreläsningarna, erbjuda något extra så att även denna 

grupp skulle få en ökad motivation och ytterligare en plattform att utvecklas från. Syftet 

med att erbjuda våra deltagare en mentors relation var dels att man skulle få möjlighet 

att breda sitt nätverk, dels att man ytterligare skulle vidga synen på dagens arbetsliv och 

arbetsmarknad samt att man skulle få utmana sig själv i sin personliga utveckling. För 

mentorerna var motsvarande syfte att utvecklas som ledare eller i sin yrkesroll och att för 

sin organisations räkning utveckla och kunna lyfta fram en sätt att metodiskt, i samver-

kan med andra, arbeta med integration.  

Under de två och ett halvt år som mentorskaps programmet pågått har vi haft sju fung-

erande relationer. För dem som valt att vara adepter har information delgivits vid två till-
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fällen det första mer allmänna för att skapa intresse. Om ett intresse för att veta mer fun-

nits har ett personligt och förberedande möte kring innebörden av att vara adept. Viktigt 

vara att den inte innebär någon ekonomisk ersättning men heller inte någon utgift samt 

att den är tänkt att fortlöpa under ett år oavsett om adepten är kvar som deltagare i Tänk 

Om eller inte. Efter ett positivt beslut har en dialog med deltagaren kring önskemål/pro-

fil och förväntningar skett, en matchning för rätt mentor och sen ett första möte.  

I första hand deltagarna hade behov av att efter första träffen fundera över om man 

verkligen ville gå vidare och påbörja relationen. Mentorerna har samtliga varit mycket 

entusiastiska från start. De deltagare, vilket är förvånande få, som ville prova på en men-

tor var samtliga skeptiska. Även om det inte uttrycktes i ord vart det tydligt att det för 

några fanns en underliggande förhoppning om att finna ytterligare en vän. Efter avslut 

blev det även - vid sista samtalet – tydligt att åtminstone två av adepterna hade gått in i 

relationen med en förhoppning om att mentorn skulle agera jobbfinnare. 

De deltagare som avböjde gjorde det säkert av flera anledningar. Orsaker som framför-

des var att man inte orkade en relation till – man tog inte till sig informationen om vad 

mentorskapet innebar utan trodde att mentorn skulle ha en roll liknande psykologens, 

handläggarens eller coachens. Några deltagare kunde inte förstå varför någon, som var 

lyckad i sitt jobb, skulle ta sin tid och ork att lyssna på och finnas till för dem. De kunde 

inte se att en mentorn skulle tycka det var intressant och lärorikt i mötet. 

Vid positivt beslut har mentor och adept påbörjat sina träffar på egen hand. Efter sex 

månader hade vi som projekt ett uppföljningsmöte och efter ett år skulle vi ha ett avslu-

tande möte. Endast en relation höll ett helt år. Ett par av deltagarna fick under pågående 

relation anställning och ville därmed avsluta. 

8.2.1 Reflektion

Något som blev tydligt även om det inte sades i ord var deltagarnas känsla av underläg-

senhet. Kanske var det just det att mentorn i detta fall hade en anställning, flera av dem 

som säljare, produktionschef eller annan typ av ledarroll och våra deltagare uppfattade 

den socioekonomiska klyftan som ett hinder. Tydligt blev även att deltagarna inte tog 

till sig grunden i mentor/adeptrelationen då de vid projektets slut genast ville avsluta 

trots att samtal fördes kring den förmån det generellt anses vara i arbetslivet. Ansvarig för 
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utformning och upplägg av detta program har upplevt att just mentors/adeptrelationen 

i grunden var positiv. En lärdom är att den sociala faktorn påverkade i högre grad än 

förväntat. Vid ett omtag skulle istället mentorerna sökas inom yrkesroller där adepten 

har en önskan att yrkesmässigt etablera sig. 

8. 3 Utbildning och validering

Inom projektet har vi förutom de generella utbildningsinsatserna i hälsa, data, svenska 

och socialt företagande kunnat bistå med individinriktade insatser. Det har handlat om 

ett par personer där vi köpt kortare yrkesspecifika utbildningar vilka anpassas mot en 

arbetsuppgift. Inom projektet köptes utbildningsinsatser i samband med praktik och en 

möjlighet till anställning. Detta sätt att arbeta hade kunnat utvecklats än mer om vi haft 

personella resurser och en högre grad av medfinansiering. 

Inom ramen för TänkOm – kopplat till utbildningsinslag och praktik – hade vi möjlig-

het att vid behov erbjuda deltagare en fördjupad kompetenskartläggning. Ambitionen 

var även att för enstaka personer bidra till kompetensbedömning för intyg och bevis. 

Tillsammans med det regionala projektet Kompetens för företagare (KFF) genomfördes 

detta för fyra deltagare i Linköping. Dessa fyra hade tydlig yrkesidentitet från annat land 

än Sverige. Inom ramen för vuxenutbildningen validerades en undersköterska. Hon kom 

även in på och genomförde den kommunala vuxenutbildningen på vård- och omsorg-

sprogrammet. Inom projektet har vi även bidragit till att en läkare fått sin praktik på 

Universitetssjukhuset för att idag ha erhållit sin läkarlegitimation och anställning på en 

vårdcentral. För att nå framgång i detta fall nyttjade vi våra egna kontakter. Att gå förbi 

och via omvägar och det egna nätverket hitta lösningar har för projektet varit en viktig 

framgångsfaktor. 

8.3.1 Reflektion

Den kommunala vuxenutbildningen är uppbyggd på ett sätt som i grunden prioriterar 

flertalet av de deltagare projektet kom att omfatta. Försörjningen ligger dock på den 

enskilde och det är inte självklart att få behålla det ekonomiska biståndet vid studier. Det 

är heller inte givet att som äldre vilja ta eller bli beviljad studiemedel från Centrala Stu-

diestödsnämnden (CSN). Åldern påverkar även inställningen till studier. Kortare kurser 

upplevs som mer relevanta än längre och helt nya yrkesinriktningar. Projektet som helhet 
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återlämnar fem beviljade miljoner och dessa hade, med gott resultat, kunnat investeras 

inom detta område samt kopplats samman med valideringsinsatser för att under en prak-

tik mer formellt kartlägga den enskildes kompetens. 

Validering har i Sverige framförallt utvecklats inom och mot gymnasieutbildningar, vissa 

högskoleutbildningar och i mindre omfattning mot den kvalificerade yrkesutbildningen. 

Ju mer certifieringsinriktat ett yrke är ju lättare är det att validera kunskaper inhämtade 

på annat sätt. En större utmaning gäller allmänkunskap och kunskaper kring mindre 

specifika yrken inom exempelvis tjänstesektorn. Alternativa former för validering utveck-

las bland annat inom ramen för OCN (Open College Network). Behovet av alternativa 

former av validering är stort för Tänk Om-projektets målgrupper varvid vi i en revide-

ringsansökan äskade och beviljades medel för att utveckla ett OCN program. 

8. 4 Open College Network (OCN) 

Genom OCN ville vi formalisera våra erfarenheter och få ett redskap för att kommuni-

cera delar av de lärande som pågick inom Tänk Om-projektet. Vi antog att deltagarna 

genom OCN-poäng stärks i sin personliga utveckling samt att de genom OCN-poäng 

kan leda mer kunskap i bevis och därmed öka sina möjligheter att erhålla arbete. Vidare 

hoppades vi att systemet med OCN-poäng skulle innebära ett mer bestående bevis för 

lärandet i projektet. För de deltagare som hamnar i ett nytt projekt eller en ny åtgärd, 

antog vi att OCN skulle utgöra ett verktyg för att fortsätta det lärande som påbörjats. Vi 

begränsade oss till de ämnesområden som vi valt att arbete med i våra jobb- och prak-

tikverkstäder och avstod mer yrkesinriktade former av valideringar. Den som vill veta 

mer om OCN kan gå in på www.ocn.se

8.4.1 Framtagandet och godkännandet av ett OCN program

Innan ett program kan genomföras krävs utbildningsinsatser och OCN-poäng som visar 

på att den som ska leda arbetet behärskar metoden. Under utbildningen arbetas även 

själva programmet fram. Tillsammans med OCN Sverige testas och godkänns program-

met av en panel. En panel sätts samman av aktörer som bedöms kunna ge relevant 

feedback och genom sitt godkännande kvalitetssäkra den kompetens som det framtagna 

programmet ska ge. I vårt fall var det ett antal företagare, ett fackförbund, ett studieför-

bund, arbetsförmedlingen och Coompanion i Östergötland som fanns med. I grundor-

ganisationer finns under hela tiden en extern kvalitetssäkrare anställd vid OCN Sverige 
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delaktig både som stödjare och granskare. Viktigt för oss blev att hela tiden processa 

framväxten, genomförandet och kvalitetssäkringen av våra moduler. Som grupp använde 

vi oss av våra måndagsmöten likväl som att vi avsatte ett av våra återkommande reflek-

tionsmöten till att metodiskt förbereda starten. Vi har även haft hjälp av de två följe-

forskare vid Linköpings universitet som dokumenterat processen och i detta arbete ställt 

många och konstruktiva frågor till oss. 

Efter första modulens genomförande konstaterade vi att processledarna/handledarna 

var för sig inte hade den generella och jämförbara kunskapen som behövdes. Slutsatsen 

gjorde att vi tillsatte en ansvarig för utformning av övningar och bevis för varje modul. I 

uppdraget ingick att förankra förslag i gruppen och att säkerställa likhet även där olik-

het krävdes utifrån gruppernas sammansättning. Vi tillsatte även en processledare som 

på heltid fick arbeta med genomförandet av OCN, och därmed ge stöd i att systematiskt 

lägga upp arbetet lokalt. Det OCN program vi tog fram under våren 2010 utgörs av 

sex moduler. Moduler som utgår från och ramar in våra aktiviteter i enlighet med den 

modell projektet prövade.  

8.4.2 Att marknadsföra sig själv mot arbetsmarknaden

Beviset för lärandet utgick från att var och en ska ha kunskaper om hur man i dagens 

samhälle söker arbete på ett formellt sätt. Vi tog avstamp i det koncept som tidigare re-

dogjorts för. Tanken var att kunna leda kunskapen i bevis så att den kan kommuniceras 

i första hand till myndigheter så att en nästa söka jobb aktivitet kan bygga vidare på den 

kunskap våra deltagare skaffat sig. De personliga samtalen inför OCN beviset blev även 

en del av den handlingsplan som kommuniceras med respektive handläggare i kommu-

nen, på arbetsförmedling eller försäkringskassan. 

8.4.3 Arbetsmarknadskunskap

Här försökte vi formalisera och systematisera kunskaper kring hur arbetsmarknaden ser 

ut. Vi utgick från våra övningar med tidslinjer och valde dessa som bevis för lärandet. 

Varje deltagare skulle lämna in tre olika tidslinjer för tre olika branscher. Deltagarna fick 

även välja ett specifikt yrke och sedan presentera detta yrke och berätta om den utveck-

ling som yrket genomgått de senaste hundra åren. Minst tre för yrket avgörande händel-

ser skulle ingå. Detta sätt att arbete fungerade bra. Flertalet tyckte det var roligt att både 

lyssna och själv berätta. De som inte ville föreläsa för gruppen fick som alternativ berätta 

om sitt yrke för processledaren. 
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Den stora utmaningen i denna kursmodul var att vi som anställda inte hade tillräckligt 

med kunskaper för att leda våra deltagares kunskaper i bevis. Vi löste detta både genom 

att förkovra oss själva inom vård, handel, industri, turism och utbildningsväsendet. 

Samt genom att köpa eller bjuda in kompetens till våra jobb- och praktikverkstäder. En 

viktig part i arbetet blev fackförbundet SKTF, som fick i uppdrag att föreläsa om arbets-

marknadens lagar och förordningar; vad ett kollektivavtal innebär och vilka rättigheter/ 

skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har. Ytterligare aktiviteter kopplade till denna 

modul har varit studiebesök på Arbetets museum och Stadsmuseet i Norrköping. Under 

dessa besök hade deltagarna i uppdrag att söka och få mer kunskap om de olika hant-

verksyrken som fanns för 100 år sedan. 

I Linköping prövades även en variant på studiecirkel under hösten 2010. Vi köpte denna 

tjänst från ABF och upplägget följde vår kursmodul. Grunden i upplägget fungerade 

men vi skulle behövt ha mer tid i genomförandet. I efterhand kan vi konstatera att när 

tiden vart kort och begränsad påverkade det antalet studiebesök och antalet fackförbund 

som involverades. Vi fick inte med någon arbetsgivarorganisation, inte heller fick vi till 

besök av anställda på olika företag som föreläsare/berättare och diskussionsparter i grup-

perna. Det blev även tydligt att bevisföring som inkluderade muntliga presentationer 

behöver dokumenteras varvid teknisk utrustning krävs.

8.4.4 Praktik – arbetsmarknadsintegrerat lärande

Via OCN försökte vi ta fram en arbetsbok med syfte att bedöma det lärande som skett 

för praktik som har ett vägledande syfte, alltså utifrån en mer generell kompetens.  

Arbetsboken inkluderar fyra läranderesultat; att ta instruktioner, initiativförmåga, arbets-

tempo och informell kompetens. Arbetsboken utformades för att fyllas med kommen-

tarer från både deltagaren och handledaren under och efter praktikens genomförande. 

Under praktiktiden var även tänkt att de uppföljningssamtal som genomförs skulle an-

tecknas. Dessa tillfällen skulle i ett mer omfattande genomförande även kunna ligga till 

grund för diskussioner kring hur deltagaren eller handledaren uppfattar olika situationer 

som uppkommer under praktiken. När praktikperioden är avslutad var tanken att den 

ifyllda arbetsboken lämnas in och blir grunden för bevis som resulterar i OCN poäng. 

Många har haft praktik inom ramen för Tänk Om. Tyvärr har vi inte haft möjlighet att 

gå tillbaka och OCN certifiera dessa. Erbjudandet om att certifiera kunskaper i denna 
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modul gavs till en handfull deltagare som fanns inskrivna i projektet under våren 2011 

alltså i slutskedet av projektet. Detta innebär att denna modul egentligen inte kom att 

implementeras och prövas i någon större utsträckning. I ett fortsatt arbete skulle vi 

använt arbetsboken som arbetsmaterial i våra praktikgrupper. Arbetsboken skulle då 

vara en del i det förberedelsearbete vi identifierat som mycket viktigt att varje deltagare 

får tillgång till inför praktiken. Erfarenheterna efter att ha använt handboken är att den 

behöver förtydligas gällande bevisformerna. Den behöver även kompletteras med ett 

avsnitt som ger utrymme för deltagarens egen bild av praktiken. Denna skulle för den 

språksvaga kunna fyllas i som ett handledarbevis.  

8.4.5 Personlig utveckling

I denna kursmodul har vi i certifieringsmomentet arbetat med enskilda samtal där 

deltagare fått berätta om sina drivkrafter och karriärmål och steget vidare för fortsatt 

utveckling mot självförsörjning. Samtalet har dokumenterats genom att den enskilde 

eller processledaren under samtalets gång fyllt i en färdig mall utifrån lärandekriterierna i 

kursmodulen.

Övningar och bevis utformades utifrån våra samlade erfarenheter och i samband med en 

intern omorganisation fick en processledare i uppdrag att under hösten 2010 en gång i 

veckan föreläsa för var och en av projektets fyra grupper. Temat var drivkrafter, karriär-

mål och vägen dit. Processledarna i respektive stadsdel följde upp med diskussioner och 

kompletterande övningar. Övningar som tog fasta på målfokusering och att metodiskt 

upprätta egna handlingsplaner på kort och lång sikt. 

På grund av skiftande intressen och vissa deltagares språksvaghet blev detta en svår mo-

dul. Om denna modul ska återanvändas i annat projekt eller i verksamhet så bör anting-

en målgruppen anpassas till kursmodulen eller så måste arbetet med att nå målen få ta 

mer tid. Tid som handlar om personliga samtal och coaching för varje deltagare. Kanske 

skulle den individuella handlingsplanen som upprättas kunna vara ett mer aktivt verktyg 

och komplement. 

8.4.6 Samhällsinformation 

Modulen kom att genomföras i samband med valet 2010 vilket gjorde att vi i både 

föreläsningar och övningar använde oss av lokala politikers vilja att komma ut och prata 
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liksom de valstugor fulla med material och personer som fanns tillgängliga. Vi hade även 

en mycket uppskattad övning som innebar att deltagarna fick starta partier, välja valma-

nifest, gå ut och övertyga om det egna partiets förträfflighet för att slutligen rösta. Mo-

dulen var den första som genomfördes och därmed den som vi kanske lärde oss mest av. 

I denna modul blev testet utformat som ett traditionellt prov. Tre av fyra grupper gjorde 

testet samtidigt, den fjärde gruppen la sitt tillfälle ett par veckor senare. Vid genom-

gången av testet resonerade vi kring resultaten och hur vi skulle hantera det faktum att 

vi gått in i ett mycket traditionellt sätt att mäta lärande, ett sätt som vi faktiskt från start 

tänkt undvika. Vi ville inte att deltagarna skulle jämföra antal rätt utan istället fortsätta 

en dialog som blev till lärande och därmed till komplettringar för att nå fram till OCN 

certifiering. Gemensamt beslutade vi oss för att komplettera bland annat med fyrahörn-

övningar och enskilda kompletteringar. 

Generellt insåg vi att vi måste minska antalet ord, förenkla språket ytterligare och både 

formalisera mer samtidigt som vi till nästa gång från start måste tänka på olika väger som 

kan fungera som kompletteringsalternativ. 

8.4.7 Socialt företagande och styrelsearbete

Modulen utgör en grund för fortsatt arbete och vi hoppas att den i någon form och i nå-

got sammanhang kan utvecklas vidare. Erbjudandet om att certifiera kunskaper i denna 

modul gavs till deltagare som fanns inskrivna i Norrköping under hösten 2010. Process-

ledaren i Klockaretorpet fick uppdraget att tillsammans med Kjell Ericsson på Coompa-

nion i Östergötland ta fram kursmodulens övningar och test som matchar våra lärande-

resultat. Föreläsningar har omfattat vad som kännetecknar ett socialt företag, vilka regler 

som gäller vid start av ekonomisk förening och övningar som handlar om demokrati och 

styrelsearbete. I arbetet har även studiebesök på ett socialt företag genomförts. Övning-

arna som kopplades till modulen har varit utvecklande och uppskattade av deltagarna. 

Det har handlat om allt från att agera styrelse till att i smågrupper arbeta med att i teorin 

starta företag, att tänka företagsmässigt och att förstå de olika juridiska formerna som 

företag i Sverige kan bedrivas i. Då flera deltagare är nysvenskar har svårigheter med att 

förstå de ganska komplexa begrepp som förekommer i kursmodulen översattes vissa delar 

av både test och grundkunskaper till arabiska. Testet delades upp i fyra moment och 

genomfördes vid flera tillfällen. 
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8.4.8 Reflektion - OCN som ett alternativ att erkänna kunskap och kompetens

Vi hoppas att respektive kommun efter avslutat projekt drar nytta av Tänk Om-projek-

tets erfarenheter samt att man på olika sätt funderar över om och i så fall hur OCN som 

metod kan användas som en aktiv åtgärd för de medborgare som – liksom de deltagare 

som anvisas till ”Tänk Om” - har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden idag. 

För projektet blev OCN ett redskap som hjälpte oss att strukturera och paketera delar av 

vårt arbetssätt. Vi hoppades därmed att vi på ett tydligare sätt skulle kunna visa berörda 

organisationer vad och hur vi arbetat vilket även skulle kunna underlätta för implemen-

tering. OCN programmet inom Tänk Om-projektet blev inriktat på att inhämta och 

omvandla kunskaper om sig själv och relatera dem till arbetsmarknaden av idag. I en 

utvecklad form tror vi att programmet borde kompletteras med en mer yrkesinriktad 

del. Denna del skulle behöva vara både yrkesorienterande och kunna riktas mot tidigare 

yrkeserfarenheter. I arbetet med att utveckla och genomföra ett OCN program komplet-

terat med de utbildnings och valideringsinsatser som i övrigt genomfördes fick vi en för-

djupad kunskap om den pedagogiska utmaningen vårt interkulturella samhälle står inför.  

Att generellt avsätta en person som kommunicerar och hjälper de olika handledarna i 

sitt genomförande har varit framgångsrikt och något vi kan rekommendera till andra. 

Denna insats ska inte ersätta ett aktivt arbete av den interna kvalitetssäkraren utan 

snarare fungera som ett komplement. I Tänk Om blev projektledaren även den interna 

kvalitetssäkraren och för att fullfölja detta uppdrag hade mer tid behövt läggas på det 

praktiska genomförandet. Mer tid hade även vår coach- och näringslivsansvarig behövt 

lägga för att optimera resultatet. Tyvärr har vi inte kunnat disponera vår samlade person 

tid på detta sätt. Tillsammans med företrädare för OCN centralt konstaterade vi även att 

vårt programutbud kom att innehålla betydligt mer omfattande verksamhet än de antal 

poäng som varje modul gav.  
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Kognitiv beteendeterapi som komplement - ett pro-
jekt i projektet i samverkan med Samordningsförbun-
det i Norrköping

Inom projektet Tänk Om identifierade vi en grupp deltagare som utifrån sina egna upp-

levelser av värk och sjukdom inte kom ut i arbetslivet. Den värk och den sjukdom som 

deltagarna gav uttryck för var och är ur samhällets synvinkel inte tillräcklig för sjukskriv-

ning eller sjukersättning. De aktiviteter i grupp och de enskilda samtal som Tänk Om 

erbjudit var för alla inte tillräckliga för att bryta mönster. Av denna anledning ville vi 

pröva med att förstärka projektets koncept med kompetens som tog avstamp i kognitiv 

beteendeterapi. Samordningsförbundet som part i styrgruppen för Tänk Om gick in 

både som medaktör och medfinansiär. Ett avtal – som i huvudsak följer upphandlings-

underlaget - tecknades med Thormo AB. Satsningen med KBT inom projektet Tänk 

Om påbörjades i juni 2010 och avslutades i december samma år.

Projektet i projektet hade som syfte att prova kognitiv beteendeterapi tillsammans med 

coachande samtal kring arbete och arbetsliv och praktik för att se om deltagarna kan få 

ökade förutsättningar för att närma sig arbetslivet. 

Målsättningen var att deltagarna ska gå från att se sig som personer som inte kan ta 

arbete på grund av värk och sjukdom till att se sig som personer som trots sin värk och 

sjukdom kan bidra och arbeta utifrån sina förutsättningar. 

Målgruppen vart personer som upplever att värk och sjukdom begränsar deras arbetsut-

bud där förtur ges till personer med annan etnisk bakgrund- utrikes födda.

Sammanlagt påbörjade 19 personer delprojektet, en avslutade sin tid direkt, två deltagare 

avbröt efter fyra månader. Deras sammanlagda anvisning till Tänk Om hade då varat i 

sex månader och arbetsförmedlingen valde att inte förlänga tiden i åtgärd ytterligare för 

att avsluta detta projekt i projektet. Det har varit 15 kvinnor och 4 män.  12 stycken 

var kristna och 7 stycken muslimer. Utbildningsbakgrunden varierade stort från de som 

saknar skolgång till universitetsnivå. Likaså varierade deras svenska kunskaper. Alla var 

utlandsfödda, merparten kom från Irak och har varit mellan fyra och tjugoett år i Sve-

rige. Alla har fysiska och/eller psykiska hinder som gör att de har en oklar arbetsförmåga.  
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9. 1 Trosuppfattning och den personliga ekonomin påverkade ge-
nomförandet 

Högtider som fastan – Ramadan - har pågått under projekttiden och det har påverkat 

på olika sätt. En del deltagare har varit märkbart tröttare då de varken dricker eller äter 

under dagen trots fysisk ansträngning. Men fastan påverkar också smärtupplevelsen till 

det bättre för en del deltagare. Religiösa oroligheter i gruppen kan även relateras till det 

som under projektgenomförandet händer i världen. 

Vidare påverkar det faktum att när många deltagare lagt beslut som berör merparten av 

livets alla delar hos sin gud så upplever de inte alltid att de kan påverka sin situation med 

den egna tanken och handlingen. Många har även på grund av sin tro begränsningar i 

studier och yrkesval. 

Ekonomi är en av de största stressfaktorer vi kan utsättas för enligt stressmottagningens 

forskning på Karolinska sjukhuset. Deltagarna lever i de flesta fall på ekonomiskt bistånd 

från försörjningsstödskontoret. De lever på existensminimum. Dessa människor befinner 

sig på de första stegen på Maslows behovs/motivationstrappa och kämpar för basala be-

hov som mat, ekonomi och boende. Kommer inte försörjningsstödet enligt planeringen 

så de kan betala hyra mm så har det tagit massor av energi och kraft från våra samtal.

9. 2 Metoder som prövades och erfarenheter

Det har skett individuella samtal för att kartlägga deltagarnas livssituation hälsa och pro-

blem som de vill arbeta med i samtalen. I flera fall användes värdekompassen som finns 

i Dahl Lundgrens bok Släpp taget om smärtan. Diskussioner har skett rund olika värde 

områden och så har deltagarna fått skatta mellan 1-10 hur nöjda de är idag och hur 

nöjda de vill bli i framtiden. Tyngdpunkten har legat på områdena arbete och hälsa. Alla 

deltagare har inte kunnat tillgodogöra sig de individuella samtalen då de har för stora 

språksvårigheter. Under projektet hade vi inte möjlighet att arbeta med tolk. Att jobba 

med KBT innebär att man arbetar i ett jämställt samarbete med klienten där klienten 

kan sin historia och terapeuten kan genom olika tekniker hjälpa klienten mot ett uppsatt 

mål som de önskar förändra. Vi har i samtalen då fått diskutera olika ämnen som ex. 

smärta och stress och utifrån det se om de vill och tror sig kunna påverka det på något 

sätt. En del i gruppen har uppgett att de har klara diagnoser som ex diskbråck med rest-
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tillstånd som inte ändras över tid och då kan vi arbeta med deras tanke och upplevelse av 

smärtan. Men flera har både fysisk och psykisk smärta som inte alltid finns diagnostise-

rad. Det är flera i gruppen som sagt att smärtan började eller ökade när de kom till Sve-

rige. Många av deltagarna letar efter svaret på sina besvär i den traditionella sjukvården 

och vill få olika fysiska undersökningar till stånd. I vissa fall skulle detta vara önskvärt 

och antagligen framgångsrikt så för denna grupp skulle det i en framtida verksamhet vara 

av stort värde att samarbeta med behandlande läkare. 

I gruppsamtalen låg fokus på att få kunskap om stress och smärta och hur det påverkar 

oss och som människor samt hur var och en kan påverka dessa upplevelser. Diskussioner 

kring hur man bygger upp mål för att minska smärta och stress och få en ökad arbetsför-

måga var viktiga. Viktigt blev även samtal om självkännedom och att ge och ta feedback. 

I gruppträffarna låg även fokus på motivation och drivkrafter samt på de förväntningar 

som fanns kring att komma till Sverige. En återkommande frågar var även, inom vilka 

områden deltagarna upplever att de idag har egen kontroll på. 

9.2.1 Locus of control (Rotter 1966)

I samtalen har vi diskuterat förväntningar och tankar om Sverige innan de kom hit. 

Många pratade om Olof Palme och frihet och trygghet. I hemlandet har det levt under 

rädsla och gjort vad som förväntas av dem. När de nu kommit till Sverige har de fått 

vänta på uppehållstillstånd och i väntan på nästa steg har de gjort det de blir tillsagda 

för att inte hamna utanför systemet. Det är kanske en trygghet men inte frihet då de står 

under krav från olika myndigheter som försörjningsstöd, arbetsförmedling, försäkrings-

kassan mm.  De upplever inte att de har kontroll i form av möjlighet att påverka. Många 

i gruppen har barn som idag studerar på universitetet. Flera beskriver att de själva är en 

förlorad generation som offrat sig för barnens trygghet.

Vi har träffat några av dessa barn som står väldigt nära svenska samhället och som kan se 

föräldrarnas svårigheter men trots detta inte förmår påverka. Enligt våra deltagare finns 

det barn som blir irriterade när de försöker prata svenska för det går så dåligt och det 

finns barn som inte vill ha deras hemlagade mat utan de vill ha svensk mat. Det är tufft 

att bli ifrågasatt för det man gör. De flesta kvinnorna i gruppen lagar flera maträtter/

dag. De gör det med stolthet och i deras matlagning, hushållsorganisation (städning) och 

barnuppfostran så har de inre locus of control. Kontroll finns då inom dem och de kan 
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själva styra och påverka sin situation. Likaså är det när det gäller odling och trädgård. 

Flera deltagare har en kolonilott där de odlar frukt och grönsaker.

9.2.2 Massagefåtölj

På Thormo finns en massagefåtölj  som inte var tänkt att ingå i detta projekt men delta-

garna har flitigt använt den vilket kan både stimulera deras oxitocinpåslag och lösa upp 

spänningar och stress. 

9.2.3 EFT Emotional freedom techniques.

Energipsykologi som är en blandning mellan mindfulness och akupressur. Istället för att 

fokusera på problemet och verbalisera dem så fokuserar man på den känsla det väcker i 

kroppen samtidigt som man knackar eller masserar på olika akupressurpunkter. Metoden 

är vanlig i USA men kommer mer och mer inom traumapsykologin.  

9.2.4 Grön rehabilitering 

Deltagarna har fått vara i Thormos växthus och jobbat med praktiska göromål. Som att 

så frön, skörda, de har gjort egna arbetspärmar genom att marmorera eget papper och 

bygga pärmarna från grunden. Här har de också fått det varvat med samtal och avslapp-

ningsövningar

9.2.5 Arbetsträning i form av praktik

Processledaren i Tänk Om som arbetat med deltagarna parallellt med Thormo AB kon-

staterar att det var svårt att få till arbetsträning för deltagarna. Problematiken baserade 

sig både i den egna inställningen och på språknivån. För några fanns varken motivation 

eller önskan om praktik för andra var det svårt att hitta en arbetsgivare som ville ta emot 

en praktikant som hade svårt att uttrycka sig eller göra sig förstådd med sin svenska. To-

talt kom 9 personer av 16 att genomföra arbetsträning utanför Thormos egen verksam-

het (Växthuset). Av dessa fullföljde 7 personer sin praktik. Arbetsträningen pågick under 

två till sex veckor. Ingen fick anställning på sin praktikplats men en person avslutade sin 

tid i delprojektet med anställning i form av ”komjobb”. 
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9.2.6 Erfarenheter

Majoriteten i gruppen var kvinnor blandat med några män. Medelåldern var relativt 

hög. Diskussionerna har omfattat könsroller, religion och kultur samt förändring i syfte 

att lättare klara av sin smärta i ett yrkesliv. Alla deltagare har varit utlandsfödda och en 

del har haft stora språksvårigheter. Även om de inte ska prata sitt hemspråk som för alla 

utom en varit arabiska så är det lätt att falla in på hemspråket i en konversation. I ett 

framtida projekt skulle det ur språksynpunkt vara av värde att - som i Tänk Om som 

helhet - blanda med infödda svenskar som kan se till att konversationen främst förblir 

på svenska. Att arbeta med dokumentation och hemuppgifter har inte fungerat så bra i 

denna grupp. Få har gjort de hemuppgifter de fått. Att arbeta fysiskt i kombination med 

samtal har fungerat mycket bättre. Vi har då varit i växthuset eller lagat mat tillsammans. 

De har med glädje delgett sin kunskap och då öppnat upp för ett mer jämlikt förhållan-

de i vårt samarbete. Deltagarna har behov av att komma ut och träffa andra människor. 

Svenskar är inte så lätta att komma nära och deltagarna uppmuntrades att prova kon-

versation på svenska på bussen i affären mm. Vid ett tillfälle var delprojektet KBT med 

på den fest som arrangerades i Tänk Om-projektets verksamhet i Ringdansen. Festen ar-

rangerades av deltagarna själva i samband med Ramadans avslutning. Det var massor av 

mat dans och musik kl 11.00 på förmiddagen och alla deltog med glädje och lust i dans 

och fest. En reflektion blev att smärtan i kroppen ändå gav möjlighet till glädje i dansen. 

9. 3 Reflektion – det är viktigt att arbeta med beteendeförändring

Att arbeta med beteendeförändringar i denna grupp är viktigt men om det är KBT, Kog-

nitiv beteendeterapi fullt ut som fungerar bäst är oklart. Det har funnits stora språksvå-

righeter i gruppen vilket gjort att vi har kommunicerat med väldigt lätta ord, omformu-

lerat och förklarat och använt bilder och kroppsspråk för att förtydliga det vi pratar om. 

I de individuella samtalen skulle en tolk kunnat förtydliga och vidareutveckla samtalet 

men en tolk kan också vara ett hinder ifall det finns känsliga ämnen och rädslor hos den 

vi samtalar med. I gruppsamtalen har alla hjälpts åt att förklara och tolka till varandra 

vilket har fungerat bra då gruppen oftast inte varit större än 6 personer åt gången. I 

gruppsammanhang hade det inte fungerat med tolk.

Rent konkret utgick arbetet både i det enskilda och gruppsamtalen från en kognitiv 

samtalsstruktur där vi följt upp föregående veckas samtal, eventuella hemuppgifter, nya 
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händelser, tillfört kunskap, utvärderat samtalet och avslutat med EFT för avslappning. 

Vi upplevde att det praktiska arbetet i växthuset tillsammans med en sokratisk frågetek-

nik stärkte deltagarna. Deltagarna ger uttryck för att de vill komma ut och träffa andra 

för att inte bli sittande och grubbla i hemmet. De vill jobba, vilket flera gjort i hemlan-

det. Det finns samtidigt mycket rädsla för att komma ut i arbetslivet men det har varit 

positivt och förstärkande när flera deltagare som varit ute på praktik kommit och hälsat 

på i gruppen och berättat om sina upplevelser med stolthet och dessutom förändrat sig i 

utseende och klädsel. För att ge dessa deltagare kraft till förändring så ska vi kanske inte 

fråga vad de vill utan istället ge dem en struktur där de kan arbeta helst med uppgifter 

där de har en inre locus of control. De bör vara matlagning, hushållsskötsel eller träd-

gårdsuppgifter. De får då möjlighet att under trygga förhållanden ta sig in i arbetslivet 

och samtidigt bygga upp sitt språk och känna trygghet vad det gäller sin ekonomi mm. 

En del av deltagarna uppger positiva effekter av arbetspraktiken trots ökade smärtor. 

Frågor om genomförandet kan besvaras av Camilla Bergerfalk, Socionom Kognitiv tera-

peut steg 1, Thormogruppen AB.
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Socialt företagande - en bärande tanke i  
projektet

Vi kom att utveckla modellen jobb- och praktikverkstad med ett modifierat innehåll 

fortfarande med intentionen att få fler i arbete, studier eller eget företagande och fortfa-

rande med socialt företagande som en viktig del i verksamheten men inte lägre med syfte 

att vid projektets slut ha lagt grunden till fyra lokala sociala företag.

10. 1 Hantering av projektets idéer om socialt företagande

Jobb- och praktikverkstäder som utförare av enklare uppdrag eller hushållsnära tjänster, 

organiserade som arbetskooperativ, samtidigt som de är en del av projektet Tänk Om 

valdes bort. Efter diskussioner med Norrköpings kommun framkom att man inte kan 

ta juridiskt ansvar för Tänk Om-projektets räkning gentemot uppdragsgivande företag. 

Projektet som sådant är ingen egen juridisk person vilket innebär att Norrköpings Kom-

mun skulle behöva vara juridiskt ansvarig för den tänkta verksamheten antingen i form 

av legotillverkning eller hushållsnära tjänster och detta sågs från start inte som realistiskt. 

Alternativet att rent formellt starta kooperativ under pågående projekt skulle innebära 

att det inte lägre är Tänk Om/Norrköpings Kommun som bedriver verksamheten. Detta 

sätt att organisera verksamheten sågs från start inte heller som ett alternativ. 

En möjlig lösning som lades fram var att finna en alternativ huvudman som juridiskt tar 

ansvar för uppdragen men lägger utförandet på projektets jobb- och praktikverkstäder, 

till exempel ett annat kooperativ. Detta hade varit ett alternativ men vid projektets start 

september 2008 var vi inte lika kreativa som man senare var i det socialfonsfinansierade 

projektet Orangeriet. Inom Orangeriet kom att använda det sociala företaget Kooptjänst 

som organisatoriskt komplement. Kooptjänst som interaktiv part gällande det företags-

mässiga blev deras lösning på motsvarande utmaning som vi stod inför. 

Som ESF projekt upplevde vi samtidigt inte att det var självklart att kostnader för in-

vesteringar i verktyg och material kunnat finansieras av projektmedel då definitionen av 

”godkända kostnader” i ekonomihandledningen exkluderar investeringar. I samtal med 

vår kontaktperson på ESF rådet framkom inga lösningar på detta problem. Det fanns 

vid denna tidpunkt heller inga kommunala medel avsatta för motsvarande kostnader. 
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Ytterligare ett alternativ som beaktades var att vi till uppdragsgivare/företag skulle kunna 

erbjuda en tjänst där vi samtidigt vill ha kostnadstäckning för verktyg och material. 

Dock avstod vi detta då vi helt enkelt ansåg att vi för att sälja en tjänst på dessa premis-

ser skulle ta mer tid i anspråk än det skulle ge i form av arbetsuppgifter. I samband med 

att dessa frågor dryftades visade det sig att de lokaler som projektet erhöll – ett bibliotek, 

två samlingslokaler och en kontorslokal – inte på något sätt kunde ses som funktionella 

varken för ”legotillverkning” eller som bas för hushållsnära tjänster.  

När det gäller jobb- och praktikverkstäderna beslutade vi oss för att isärhålla de koopera-

tiva inslagen och den dagliga verksamhet som utvecklas. Parallellt med projektets igång-

sättning etablerades under våren 2009 två kooperativ lokalt i både Ryd och Skäggetorp. 

Linköpings kommun, som till del finansierade dessa kooperativ, önskade att vi inom 

ramen för Tänk Om skulle stödja befintlig verksamhet som alternativ till att verka för 

en utveckling av flera lokala sociala företag. Projektet Tänk Om -  i sitt genomförande 

– samarbetade alltså med de lokala kooperativen i Ryd och Skäggetorp vars verksamhet 

fick utgöra komplement till jobb- och praktikverkstädernas aktiviteter. Via Tänk Om 

prövades olika former för samverkan utifrån deltagarnas behov. Som projekt fick vi även 

ett uppdrag i att försöka sprida erfarenheterna från Linköping så att dessa kan ligga till 

grund för att se möjligheten att utveckla lokala arbetskooperativ i Norrköpings kom-

mun. 

10. 2 Coompanion i Östergötland – ett stöd i genomförandet

Coompanion i Östergötland var aktiva i processen med att ta fram lokala utvecklings-

behov vilka sedan formulerades i ansökan. Som organisation har man visat ett stort 

engagemang och stått för ett viktigt kunskapsstöd framförallt i alla de aspekter som gällt 

utveckling av sociala företag inom projektet. Intentionen var att deras engagemang skulle 

vara större än det de facto blev i genomförandet. Skälet till detta är i första hand den 

omsvängning och de vägval som gjordes gällande jobb- och praktikverkstädernas utform-

ning. 

Initialt fick projektets anställda en informell utbildning både i företagsformen ekono-

misk förening, i tankarna kring social ekonomi och i kooperationen och det sociala före-

tagets betingelser. Detta sätt att kunskapsbilda la en mycket viktig grund eftersom ingen 

av de som anställdes hade någon specifik kunskap inom området. 
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Coompanion har sedan under hela genomförandet funnits med och bidragit med sina 

kunskaper både i den praktiska verksamheten och i ledningen av projektet. I den praktis-

ka verksamheten tog man fram ledare och kunskapsmaterial till studiecirklarna i Norrkö-

ping. I arbetet med Vrinnevi motionsscentrum inriktades hjälpen både mot att processa 

idén och att ta fram stadgar. När det gäller Klockaretorpet har Coompanion varit en part 

i arbetet med att utveckla café rätt och slätt. Under år 2009 gjordes en större insats som 

innebar intervjuer med deltagarna och ett påföljande socialt bokslut vilket vi redogjort 

för i kapitel två. 

10. 3 Jobb- och praktikverkstädernas samverkan med kooperativen 
i Linköping 

För Tänk Om-projektet har först föreningen Ett aktivt Ryd och Arbetskooperativet 

i Ryd (AKR) varit organisationer och arbetsgivare som gett deltagarna möjlighet till 

praktik. Inom dess verksamhet utvecklades en samverkan kring var och en av dessa 

deltagare vilken inkluderade en riktad arbetsträning. Processledaren i Ryd upplevde det 

nära samarbetet som viktigt. Dels stod föreningen för våra lokaler och dels var det från 

start tänkt att den första lokalen skulle fungera som gemensam verkstad för monterings-

uppdrag. Tyvärr blev denna första lokal bedömd som otjänlig detta hände strax innan 

projektets beslut om inriktningsförändring. Samarbetet har även inneburit att förestån-

daren för AKR med regelbundenhet har berättat om hur de arbetar och hur deras vision 

ser ut. Projektets deltagare har i sin tur varit behjälpliga med att vid något tillfälle dela ut 

informationsblad. 

Under våren 2009 etablerades Koop S i Skäggetorp. Här fanns från start ingen förening 

utan initiativet till kooperativet kom från Bona Folkhögskola, ABF och stadsdelsutveck-

laren. Tankarna från start var att vi som projekt skulle arbeta mer integrerat än vad som 

blev fallet. Hur som så kom vi att etablera en god samverkan från start och ända fram till 

dess att KoopS gick i konkurs våren 2010. 

Det var svårt att nå förståelse för hur man i etableringen av kooperativet hade kun-

nat nyttja Tänk Om som en mer aktiv resurs. Relaterat till ansökan och de tankar och 

beskrivningar som där finns hade vi som projekt kunnat vara mycket mer delaktiga i den 

praktiska verksamheten. Detta skulle till exempel kunnat innefatta gemensamma grupp-

aktiviteter, handledning och utbildningsinsatser. Tyvärr lyckades vi inte kommunicera 
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detta med ledningen och därmed kom samverkan att bli mer traditionell. För projektet 

blev KoopS en viktig arbetsgivare som på ett generöst sätt tog emot praktikanter. På 

detta sätt blev kooperativet en testyta där flera av våra deltagare fick växa i sin egen takt 

och därmed på ett positivt sätt lära sig vad som förväntas av var och en på en arbetsplats. 

Samverkan kom att fokusera på enskilda individer och på samtalsstöd. Vi bekostade även 

separat handledning och extra språkstöd för några av praktikanterna. För sammanlagt tre 

personer blev resultatet av praktiken en anställning. 

10. 4 Jobb- och praktikverkstädernas arbete med socialt företagan-
de i Norrköping 

Arbetet och kunskapsbildningen var både berikande och frustrerande för processledarna, 

områdesutvecklarna och för deltagarna. I Ringdansen genomfördes den första studiecir-

keln i Socialt företagande. Strax därefter genomfördes motsvarande cirkel i Klockaretor-

pet. Studiecirklarna gav deltagarna visioner om ett arbete. Många såg möjligheter med 

det kooperativa företagandet men inte lika många såg sig själva som aktörer i att driva 

och ta fram idéer. 

Den generella inställningen blev att när ”ni” har etablerat ett socialt företag så vill ”jag” 

arbeta där. Insikten om att hela konceptet med att ta fram en företagsidé och omsätta 

den i praktisk verksamhet så som förutsättningarna var inom ramen för Tänk Om 

upplevdes som komplicerat, omfattande, för abstrakt och den byggde helt och fullt på 

deltagarnas egen drivkraft. En drivkraft och en förmåga som merparten av våra deltagare 

i Norrköping inte har haft. 

Med detta sagt vill vi i nästa andetag ändå berätta om det som blev och det som hände. 

Att deltagarna i projektet la i ett anbud på Vrinnevi motionscenter, att vi i det lilla om-

satte företagandet i praktiken, att vi stöttade utvecklingen i Café Rätt och slätt och att vi 

tog fram en modul kring socialt företagande inom ramen för OCN samt att vi slutligen 

försökte sprida våra erfarenheter genom att anordna en temadag kring socialt företa-

gande.

10.4.1 Vrinnevi motionscenter

Det hände sig att Vrinnevi motionscenter – som ligger alldeles i närheten av Ringdansen 

annonserades ut. Norrköpings kommun ville ha in anbud för drift.
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En av deltagarna blev eld och lågor och drev tillsammans med en mindre grupp i grup-

pen fram att detta är en möjlighet – vi kan och ska utveckla och driva denna verksamhet 

som ett kooperativ. Under två intensiva veckor ägnade deltagarna i Ringdansen tillsam-

mans med processledaren och områdesutvecklaren all sin tid åt att ta fram ett anbudsun-

derlag. Till hjälp fick man både styrgrupprespresentanten från Coompanion och projekt-

ledaren. Resultatet blev ett anbudsunderlag och stadgar till grund för en ideell förening. 

Anbudsunderlaget sändes in, respit för sista datum hade getts av rätt tjänsteman tyvärr 

utan att detta överensstämde med gängse regler. Svaret till oss blev att anbudet inte 

kunde beaktas då det inte inkommit i tid. Än idag, lite drygt två år senare, finns fortfa-

rande ingen verksamhet i dessa lokaler.  

10.4.2 Bland förkläden och fågelholkar – entreprenörskap i det lilla

I Ringdansen prövades som alternativ en praktisk verksamhet som utgick från trädgårds-

dagen 2010. Projektets deltagare tog tillsammans med processledaren och stadsdelsut-

vecklaren på sig att tillverka fågelholkar och förkläden som skulle omsätta deltagarnas 

behov av sysselsättning i ersättning. Det blev som ett projekt i projektet. De deltagare 

som engagerades fick planera inköp av material, planera tid och utifrån detta prissätta 

varan. De fick sälja och sedan summera och bokföra sina kostnader och jämföra dem 

med sina inkomster. Vinsten som blev ett par hundra kronor blev grunden till en delta-

garfest. En plan fanns att tillsammans med stadsdels- områdesutvecklaren lägga grunden 

till en syverkstad. Stadsdelsutvecklaren fick av ABF symaskiner och ordnade fram loka-

ler och övrig utrustning. En studiecirkel i sömnad planerades. Tyvärr fann man ingen 

cirkelledare varvid denna tanke inte utvecklades vidare. På motsvarande sätt arbetade 

processledaren i Klockaretorpet med inriktning på den lokala marknadsdagen 2010. Där 

vart det istället beslutat att var och en skulle baka samt att man genom pyssel och knåp 

skulle försälja egenhändigt målade koppar och smycken. Resultatet blev även här positivt 

såtillvida att erfarenhet av att omsätta en affärsidé i praktiken är lärorik dock blev vinsten 

även i detta fall marginell samtidigt som den egna festen som finansierades med dessa 

medel vart mycket uppskattad. 

10.4.3 Café Rätt och Slätt

I April 2009 förklarade den förening som i anslutning till lokalen Framtiden drev café 

att man inte ville fortsätta. I Maj bildades därmed den ideella föreningen Café 137:an 

vars café heter Rätt och Slätt. Coompanion fanns med i arbetet med att bilda förening-
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en, att skriva stadgar och att i detta första steg även fundera över steg två det vill säga att 

när den ekonomiska vinningen ökat omvandla verksamheten till en ekonomisk förening. 

Den ideella föreningens syfte och ändamål formulerades som att skapa en mötesplats för 

social, personlig och kulturell utveckling oavsett ålder eller kulturell bakgrund. Caféet 

ska även uttalat vara en del i utvecklingen av stadsdelen Klockaretorpet. Från bildandet 

och fram till Tänk Om-projektets slut har man inom föreningen haft 15 stycken prak-

tikanter. Av dessa har sex personer gått vidare till arbete och två stycken har påbörjat 

utbildning. Två personer har fått anställning i den ideella föreningen, båda på halvtid. 

De två har nyckelkompetenser i verksamhetens utförande den ena som kallskänk och 

den andra som administratör och arbetsledare. Föreningen har kommit att vara en fas 3 

anordnare vilket tillsammans med en ökad omsättning i verksamheten ligger till grund 

för den positiva utvecklingen. Idag är caféet även ett av Schenkers paktetutlämnings-

ställen, ett cateringföretag där man kan beställa smörgåstårtor och man planerar för att 

utveckla verksamheten med städ och trädgårdssysslor med hyresbostäder och boende 

som målgrupp. Utvecklingen och satsningarna utgår från det lokala perspektivet. 

10. 5 Temadag kring socialt företagande i Klockaretorpet  

Denna dag – den 7 oktober 2010 - samlades 60 personer för att både lära mer och själva 

diskutera det sociala företagandet i stort och smått. agen bjöd både på praktiska exempel 

från både Linköping och Norrköping. Berättelsen om Café föreningen Rättt och Slätt i 

Klockaretorpet blandades med en Ringdansens erfarenheter av entreprenörskap i det lilla 

på temat bland förkläden och fågelholkar. Carina Boberg reflekterade kring Kooperativet 

i Skäggetorp och dess framgång och fall och Christer Johansson delade med sig om hur 

Kooperativet i Ryd arbetar både med uppdrag och med sin personal. Lars Inge Arnell 

som för Regionförbundet Östsam genomfört en utredning kring socialt företagande 

redogjorde för denna. Titeln är Arbete för alla?  

I rapporten framgår att en kompletterande arbetsmarknad som bland annat stödjer 

framväxten av sociala företag är viktig. Det behövs för att skapa hållbara och därmed 

långsiktiga arbeten för fler. Det sociala företagandet skulle kunna dubblas under två år 

om ett systematiskt arbete organiserades. Coompanion i Östergötland via Kjell Eriksson 

konstaterade att den sociala ekonomin inte kan göra allt men mycket med rätt förut-

sättningar. För att sociala företag ska fungera på sikt finns behov av stöd och stöttning. 

Styrelsen är en strategisk resurs för utveckling av de här företagen och till dessa behövs 

människor från näringslivet och kopplingar till kommunen. 
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Många frågor diskuterades och det fanns gott om reflektioner både bland de politiker 

som valt att delta, hos de representanter från Stockholmskommunerna Nacka och Fisk-

sätra och hos företrädare för styrgruppens organisationer som deltog. Även Tänk Om-

projektets deltagare fanns på plats och gav sin syn på saken. Både i berättelsen om Café 

Rätt och Slätt samt i det lite mindre sammanhanget under fikat.  

10. 6 Reflektion – det sociala företaget behövs 

När det gäller de kooperativa inslagen och tankarna på att omvandla delar av Tänk Om-

projektets verksamhet till sociala företag kan vi konstatera att vi inte riktigt räckt till. 

En person på 20-40 deltagare med heltidsaktiviteter har inte gett tidsmässigt utrymmer 

att, i den utsträckning som ansökan beskriver, arbeta med frågan. Med detta sagt kan vi 

samtidigt konstatera att frågan präglat både oss som anställda samt våra deltagare i hög 

utsträckning. 

Sammantaget kan vi konstatera att de deltagare som kom att anvisas till projektet egent-

ligen aldrig varit tillräckligt många med gemensamma ambitioner och driv, på samma 

gång för att kunna fungera som grupp som arbetar fram ett koncept. Det närmaste vi 

kom i detta sammanhang var i Ringdansen när gruppen tillsammans med processle-

daren, stadsdelsutveckaren, Coompanion i Östergötland och projektledaren arbetade 

fram ett anbud på att driva Vrinnevi motionscentrum. Merparten av våra deltagare fick 

i samband med detta både hopp och tro vid tanken på ett socialt företag där man kunde 

få arbete. Många så att då – om ni startar – vill jag vara med. 

Deltagare som varit mer drivande kom istället för att inrikta sig mot sociala företag ut i 

praktik för att med hjälp av praktiken ta sig fram till arbete eller studier. 

En relevant fråga blir om vi genom att hålla fast vid grundtanken och själva skapat en 

motsvarighet till Kooptjänst hade fått en annorlunda målgrupp. Samtidigt med den låg-

konjunktur som projektet startade upp och drevs under så var styrgruppen helt enig om 

vilken målgrupp som man hade behov av åtgärder för och det var inte längre ”alla” sett 

utifrån nyligen arbetslös till långtidsarbetslös det vart istället ett ”alla” med inriktning 

mot begräsningar i förmågor och språk. Likaså var vi för få anställda relaterat till de krav 

på antal deltagare som socialfonden indirekt hade gällande medfinansiering. 



SIDA  
68

Slutrapport Tänk Om 2008-2011

Medfinansieringen innebar att den summan som deltagarna hade i ersättning från 

samhället, låg till grund för de driftsmedel som projektet erhöll från socialfonden. 60 

% medfinansiering gav 40% driftsmedel. För den målgrupp projektet kom att riktas 

mot, som haft lång tid utanför arbetsmarknaden, med låga ersättningsnivåer och i behov 

av stora insatser har relativt små medel kunnat erhållas. Projektet hade på grund av låg 

medfinansiering inte möjlighet att nyttja hela den summa som beviljades. Av de 18,4 

miljonerna nyttjades ungefär 13,2 miljoner.   
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 Aktiviteter kopplade till områdesutveckling och det 
lokala utvecklingsarbetet  

Lokal samverkan i praktiken kom från start att innebära marknadsföring av projektet 

och dess verksamhet samt att lära känna respektive bostadsområde och dess aktörer. Ge-

nom att vara ute och både ge och ta emot information la vi med hjälp av stadsdels/områ-

desutvecklarna en grund för samverkan som både skulle komma att ge oss deltagare och 

för att mer strategiskt finna samarbetspartners i genomförandet. Då projektets respektive 

stadsdels- /områdesutvecklare på olika sätt var kopplade till de kommunala bostadsbo-

lagen och våra jobb- och praktikverkstäder rent fysiskt låg mitt i de fyra bostadsområ-

derna kom lokala arrangemang i fokus för kopplingarna mellan projektet och det lokala 

utvecklingsarbetet. 

11. 1 Samverkan och lokala förutsättningar för de fyra jobb- och 
praktikverkstäderna 

11.1.1 Klockaretorpet

I Klockaretorpet hade lokalen Framtiden och Klockarn’s café under Agenda Klockaretor-

pets tid utvecklats till en lokal mötesplats för både föreningar och arbetsgrupper. Tänk 

Om samlokaliserades och därmed fick områdesutvecklaren och processledaren från start 

gemensamma lokaler. Från start kom deltagarna i hög grad att rekryteras genom områ-

desutvecklarens kontakter. Människor som på olika sätt hade varit involverade i de grup-

per och den verksamhet som växt fram tidigare blev även deltagare i Tänk Om. På detta 

sätt kom gruppen i sin utveckling att präglas både av tidigare verksamhet och av områ-

desutvecklarens visioner. Detta tillsammans med en hög personalomsättning av process-

ledare gjorde att verksamheten under 2008 och 2009 inte på samma sätt som i övriga 

tre jobb- och praktikverkstäder utvecklade det gemensamma konceptet. Klockaretorpet 

kom att utveckla en mer individinriktad metodik på bekostnad av gruppverksamheten. 

Den gruppverksamhet som utvecklades under denna tid handlade framförallt om sociala 

företag och söka jobb aktiviteter. I Klockaretorpet uppstod redan efter ett halvår en plan 

för att utveckla Klockarn´s Café till ett socialt företag. Ett arbete som fortgått även efter 

hösten 2009 då den person som hade rollen som områdesutvecklade slutade sin tjänst. 

Under sista verksamhetsåret kom även Klockaretorpet att arbete mer likt övriga tre jobb- 
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och praktikverkstäder. I Klockaretorpet finns en sammanslutning kallad Klockaretorpet i 

samverkan (KiS). Denna grupp har tagit på sig rollen som samordnare för föreningar och 

grupper i Klockaretorpet. Det är en öppen sammanslutning där bland annat Svenska och 

Syrianska kyrkan ingår liksom Hyresbostäder. Café föreningen Rätt och Slätt är aktiv 

liksom idrottsföreningarna. De personer som haft tjänsten som processledare i Klocka-

retorpet har alla deltagit i denna grupp. Gruppen har som fokus att arbeta med lokala 

arrangemang så som marknads- och trädgårdsdagar. 

11.1.2 Ringdansen

I Ringdansen delade områdesutvecklaren och processledaren lokal från start och genom 

hela projektet. Här utvecklades samverkan till att inkludera gemensamma aktiviteter. 

Framförallt kom de gemensamma aktiviteterna att handla om socialt företagande. Alltså 

det huvudområde som i ansökan lyfts fram och som även ligger nära de uppdrag som 

stadsdels-/områdesutvecklaren har. Det är tack vare detta engagemang som vi idag har en 

film som illustrerar det lokala arbetet med inriktning mot entreprenörskap. I Ringdansen 

samlokaliserades Tänk Om med den lokala biblioteksfilialen. En filial som avvecklades 

våren 2010 men från start och genom hela projekttiden har denna lokal ändå satt sin 

prägel på verksamheten. Från start fanns en ambition att hålla öppet biblioteket på Tänk 

Om tid. En ambition som föll på då någon lånemaskin aldrig införskaffades. Under 

bibliotekstiden fick i alla fall alla deltagare ett lånekort vid inskrivning i projektet och 

bibliotekarien deltog regelbundet i verksamheten och berättade om hur ett bibliotek 

är uppbyggt och om dess funktion och tjänster i samhället. Processledaren har i hela 

genomförandet varit medbjuden av områdesutvecklaren att delta i allehanda nätverk 

och samverkansgrupper. Det viktigaste nätverket i Ringdansen kom att bli gruppen 

BUS (Barn-Ungdomar-Samverkan) som består av representanter från bland annat skola, 

socialtjänst, polis, fritidsgård och kyrkan. Deltagandet i gruppen var från start ett sätt 

att marknadsföra Tänk Om i syfte att få deltagare. Företrädarna i gruppen hade kontakt 

med föräldrar och de visste vilka som saknade arbete och aktivitet. De förde på detta sätt 

information om projektet och dess möjligheter till föräldrar i behov av sysselsättnings-

åtgärder. BUS-gruppen gav även tillgång till praktikplatser på ett sätt som annars inte 

hade varit möjligt. Då organisationerna i BUS gruppen fick kunskap både om projektet 

och dess deltagare gav det oss tillgång till platser som inte anmäldes till kommunens 

egen praktikförmedling. Oftast beroende på att dessa organisationer generellt inte tog 

emot praktikanter. Den lokala samverkan innebar därmed att vi gick förbi Norrköpings 
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kommuns ordinarie praktiksystem vilket gav upphov till kritik samtidigt som vi uppfat-

tar denna lokala samverkan som en framgångsfaktor. Det mest lyckade exemplet är en 

kvinna som efter sin praktik på en skolcafeteria fick anställning. 

11.1.3 Ryd

I Ryd finns ett lokalt samverkansråd. Alla organisationer som vill kan engagera sig och 

delta. I rådet ingår en blandning av organisationer så som Stångåstaden AB, Polisen, Nä-

ringsidkare, Rektorer på skolorna och företrädare för ideella organisationer. Stadsdelsut-

vecklaren är med självklarhet engagerad. Processledaren har inbjudits att delta och under 

hela genomförandet har samverkansrådet, via stadsdelsutvecklaren eller processledaren, 

fått rapporter om Tänk Oms verksamhet. Samverkansrådet i Ryd har sitt fokus på barn- 

och ungdomar varvid projektet Tänk Om på ett sätt kompletterat dess verksamhet och 

agenda samtidigt som det inte riktigt passade in. En viktig aktör initialt var föreningen 

Ett aktivt Ryd. Ur denna förening bildades under projektets gång arbetskooperativet 

i Ryd (AKR). Både med föreningen och med arbetskooperativet utvecklades ett nära 

samarbete som främst utgick från deltagarnas behov av arbetsträning och praktik men 

som även har inkluderat föräldravandring och andra lokala aktiviteter. Ett aktivt Ryd 

som förening var betydelsefulla när vi skulle rekrytera de första deltagarna. Det var här 

vi fick förslag på personer som sedan kontaktades. Vi fick även en handfast hjälp med att 

transportera möbler. Specifikt för Ryd var att både stadsdelsutvecklaren och processleda-

ren var föräldralediga under hösten 2009 och våren 2010. Nya kontakter skapades som 

tog sig lite andra former. Dialogen med AKR fortgick som tidigare men den mer verk-

samhetsnära kopplingen till Stångåstaden och samverkansrådet minskade i omfattning. 

11.1.4 Skäggetorp

Även i Skäggetorp finns ett lokalt samverkansråd. Här är rådet även knutet till det ur-

bana utvecklingsarbetet. Här liksom i Ryd baseras engagemanget på frivillighet. Allt från 

rektorer på skolorna, polisen, företrädare för myndigheter, föreningar och bostadsbolag 

deltar. Stadsdelsutvecklaren har en självklar roll och tar aktivt del i arbetet. Av olika 

anledningar har vårt deltagande i denna grupp varierat. Dels har mötestillfällena legat på 

förmiddagar vilket inneburit svårigheter för processedarens aktiva deltagande. Som alter-

nativ lät vi vår coach- och näringslivsansvarige representera projektet. Samverkansgrup-

pen har varit viktig för oss som projekt. Den har varit en yta som både gett oss möjlig-

het att informera och integrera vår verksamhet i en helhet samtidigt har vi kunna hålla 
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oss uppdaterade både om aktiviteter och om lokala händelser som direkt och indirekt 

påverkat vår verksamhet. Gruppen fokuserar liksom i Ryd på barn och ungdomar. Ett 

försök att etablera en grupp i gruppen med fokus på äldre genomfördes på initiativ av 

Tänk Om. Sammankallande blev processledaren och deltog gjorde stadsdelsutvecklaren, 

ansvarig på Vårt Nygård och arbetsledaren på KoopS. Gruppen träffades sporadiskt un-

der 2009 men kom egentligen inte att utveckla någon gemensam verksamhet istället la 

den grund till samverkan. En samverkan som snarare kom att inkludera vår coach- och 

näringslivsansvarig. Till skillnad mot övriga verksamheter fanns genom hela projektet i 

Skäggetorp ett politiskt engagemang där ordföranden i det geografiska utskottet, Carina 

Boberg, kontinuerligt haft kontakt och informerat sig om projektets resultat liksom hon 

deltagit i projektets olika evenemang

11. 2 Lokala arrangemang 

I Norrköping inkluderades projektets verksamhet i att arrangera trädgårdsdagar, mark-

nadsdagar och kulturdagar. Områdesutvecklarna både i Ringdansen och i Klockaretorpet 

var involverade i detta arbete tillsammans med Hyresbostäder AB. 

I Ringdansen fördjupades samverkan ytterligare då Hyresbostäder dels kom på besök i 

grupperna och pratade om miljöarbetet och möjligheterna att få tillgång till trädgårds-

land. Som grupp kom man även att bli inbjuden till alla de aktiviteter som Hyresbos-

täder anordnade lokalt. Ett exempel får utgöras av de lokala föreläsningar om mat och 

tillsatser som genomfördes. Teman som gick in under Tänk Om-projektets verksamhet 

runt hälsa och vardagsliv. Tänk Om-projektets deltagare i Ringdansen kom även varje år 

att delta i den årliga tävlingen i att bygga pepparkakshus. 

I Linköping finns också motsvarande aktiviteter men där kom vi inte att engagera oss 

på samma sätt som i Norrköping andra aktiviteter kom att utvecklas istället.  I både Ryd 

och Skäggetorp kom deltagarna att engagera sig i föräldravandringar. Flera av Tänk Om-

projektets deltagare som bodde i Ryd men inte hade egna barn såg detta som ett sätt att 

bryta sin ensamhet och träffas utanför projektets ram. Främst gäller detta för deltagare 

under projektets första år alltså hösten 2008 och våren 2009. Det uppstod i Ryd ett 

lokalt engagemang kring omstruktureringar av området. En skola skulle läggas ner och 

frågan om vad som skulle hända med lokalen engagerade de boende och då även Tänk 

Om-projektets deltagare. Stadsdelsutvecklaren fångade upp ett önskemål om större sam-
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lingslokal. Tillsammans omvandlades en idé till en motion som gick in till kommunsty-

relsen i Linköping. Med 1000 insamlade namnunderskrifter ville man att skolan skulle 

kunna upplåtas som samlingslokal. Svaret blev negativt men det gick till en av deltagarna 

som sedan läste upp detta för hela gruppen. Det blev ett praktiskt sätt att visa på hur 

man som medborgare har möjlighet att påverka. I Skäggetorp finns ett medborgarkon-

tor. I samtal med dem framkom att allt fler av deras besökare efterfrågade kunskaper 

om hur man söker arbete. Under 2010 bestämde vi oss för att en eftermiddag i veckan 

finnas till hands för boende som ville har råd, stöd eller hjälp med jobbrelaterade frågor. 

Efterfrågan vart inte så stor och efter sommaren 2010 bestämdes att projektet inte skulle 

fortsätta med denna aktivitet. 

11.2.1 Open Space i Ringdansen - ”Hur skapar vi hållbara stadsdelar?” 

Sammanlagt var vi 98 personer som den 20 mars 2010 i Silverdansens skola, i Ringdan-

sen. Gemensamt arbetade vi med metoden Open Space och frågeställningen ”Hur skapar 

vi hållbara stadsdelar?”. Genom att träffas – boende, representanter från kommuner och 

bostadsbolag samt från föreningslivet, från både Linköping och Norrköping – formule-

rade vi gemensamt både frågor och svar på temat hållbar stadsdelsutveckling. 

Metoden Open Space innebär att deltagarna själva sätter agendan och bestämmer vilka 

frågeställningar på detta tema man vill lyfta fram och samtala kring. 

Totalt kom 19 frågeställningar att diskuteras. När alla diskussioner avslutats gavs möj-

lighet att läsa kortare summeringar som de olika grupperna skrivit ner på A5 ark. Ge-

mensamt gick deltagarna runt och läste fick man möjlighet att prioritera. Prioriteringen 

innebar att varje deltagare fick fem ”duttar” att fördela på den frågeställning som man 

vid dagens slut tyckte var viktigast. 

Frågeställningarna, varje grupps minnesanteckningar, och prioriteringarna samman-

ställdes i efterhand till en rapport. Var och en som deltog denna dag får tillgång till och 

möjlighet att använda den samlade dokumentationen på det sätt som önskas. Rapporten 

från denna dag kan hämtas från www.tankom.eu
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11.2.2 Open space i Ryd - ”Vad kan vi tillsammans göra för en levande stads-
del” 

Denna dag samlade 75 deltagare och genomfördes i Ryd den 13 November 2010. Efter 

genomgång av önskemål aktuella frågor stod det klart att dagen skulle ägnas åt 22 olika 

frågor. Samtliga diskussioner dokumenterades och hanterades enligt metodiken och dia-

logformen Open space. Viktigaste frågorna enligt deltagarna var behovet av mötesplat-

ser, skötsel av fastigheter inne och ute och etableringen av en nettobutik samtlekplatser. 

Stadsdelsutvecklaren i Ryd konstaterade att hon fått ta del av många intressanta diskus-

sioner och spännande nya idéer. För henne kom tankarna på mentorer att inspirera. 

Ett faktiskt resultat av dagen blev namnunderskrifter som skulle ligga till grund för att 

formellt bilda en stadsdelsförening. 

11.2.3 Reflektion – det lokala arbetet berikas av en satsning på personlig ut-
veckling 

Ett lokalt engagemang och intresset att delta i områdets olika aktivitet stimuleras i ett 

lokalt förankrat projekt som vårt. Det leder till att ensamhet och isolering minskar och 

integration främjas. Genom att bygga en verksamhet på delaktighet i syfte att öka del-

tagarnas kunskaper kring samhällfrågor och den egna utvecklingen så uppstår en positiv 

lokal effekt. Effekten kan inte avläsas i offentlig statistik då den sett i sitt sammanhang är 

liten men vi anser ändå att den är signifikant. Den kan mätas i antal personer som gått 

vidare till studier och arbete. Den kan mätas på att fler engagerat sig i föreningslivet och 

i lokala aktiviteter. Den kan mätas i att fler engagerat sig i olika demokratiska processer 

och den har inneburit att deltagarna blivit mer medvetna både om sin omgivning över-

lag och om hur den egna aktiviteten och inställningen kan göra skillnad. 

11. 3 Social medling

Syftet med social medling är att lösa vardagskonflikter mellan människor. Det kan 

gälla mellan generationer, mellan kulturer eller att underlätta invånarnas kontakter och 

relationer med olika myndigheter. Social medling kan även användas för att återställa en 

känsla av trygghet. Exempelvis allmänna platser som kommit att domineras av enskilda 

grupper. Inom projektet Tänk Om skulle samarbete etableras med  Parterna pour la 

Ville i stadsdelen St Denis i Paris. Verksamhetsledaren Benoir Menard skulle bistå med 

kunskaper och utbildningsinsatser så att det inom projektet skulle läggas en grund för 

uppbyggnaden av liknande verksamhet i Östergötland. 
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Benoit Menard som grundade ”parternarire pour la ville” berättade under ett förmid-

dagsseminarium den 27 augusti 2009 om sina erfarenheter. Han visade vilka åtgärder 

man utvecklat inom sin storstadssatsning och hur man arbetet med områdesutveckling 

genom att inrätta ett partnerskap. 

Benoir Menard fick i uppdrag att sammanfatta sin föreläsning i ett kompendium som på 

engelska beskrev både begreppet och erfarenheterna. Här framgår liksom vi föreläsning-

en att kunskaper i interkulturell kommunikation är viktiga. Utvärderingar i St Denis 

har även visat på att kostnaden för medling vanligtvis blir mycket lägre än de risker ett 

samhälle står inför om integrationen i vissa områden misslyckas. I Frankrike har det 

utvecklats olika professioner och därmed olika nivåer på tjänsterna inom området social 

medling. Kopplat till detta har även formella utbildningar utvecklats. Samtidigt har det 

varit och är en pågående utmaning i Frankrike att finna ut vem som ska bekosta och vem 

som bäst ska organisera tjänsterna för sociala medlare. 

Under sitt besök fick stadsdelsutvecklarna tillsammans med de anställda i projekt även 

delta i en workshop som M Benoir höll i. Vi fick möjlighet att ställa frågor och i sam-

band med detta funderade vi som grupp över våra respektive roller likväl som vi fundera-

de över andra funktioner i det lokala utvecklingsarbetet som finns idag och hur vi skulle 

kunna gå vidare och utveckla begreppet i vår eget närområde. Tyvärr kom den politiska 

styrgruppen att tydligt markera att detta var inte en prioriterad fråga. Tillsammans med 

våra ekonomiska utmaningar gällande medfinansiering beslutades att vi inte skulle arbeta 

vidare med att försvenska det i stora delar av övriga europa relativt vanliga och uppmärk-

sammande begreppet social medling.  

11.3.1 Reflektion – använd begreppet social medling

Efter genomförandet kan vi konstatera att både stadsdels-/områdesutvecklarna och 

processledarna i Tänk Om, i sina roller och med sin kompetens, i praktiken har en viktig 

funktion som har många likheter med de framgångsfaktorer som identifierats i Frankrike 

utifrån begreppet social medling. Vi tror att det i områdesutvecklingsarbetet finns en 

poäng med att införliva detta europeiska begrepp.
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Samverkan - ur den enskildes perspektiv

Som projekt har vi i Tänk Om haft ett uppdrag att främja samverkan mellan ordinarie 

verksamheter sett ur den enskilda deltagarens perspektiv. Egentligen har vi inte lyckats 

arbeta eller lyfta fram detta på ett systematiskt sätt förrän i projektets slutskede. Diskus-

sioner och de exempel som projektet kan lyfta fram visar på att samverkan framgent bör 

utgå från att flertalet av våra deltagare har farit illa i systemen även om systemen var för 

sig gjort ”rätt”. 

12. 1 Samverkan mellan processledarna och styrgruppens organisa-
tioner

Viktigt från start var att fundera över kontakten och kvalitetssäkringen mot ordinarie 

organisationer. Som projekt beslutades att det ligger på de fyra processledarna att ta 

ansvar för kommunikationen med respektive handläggare. Som ansvariga för den lokala 

verksamheten fick de även rollen som kommunikatör och kontaktperson för handläg-

gare inom de samverkande myndigheterna. Trepartssamtal blev under genomförandet 

den vanligaste formen för samverkan. I det fall när det handlat om anställning och olika 

stöd i samband med praktik låg dock ansvaret på coach- och näringslivsansvarig. När det 

gäller samverkan med handläggar upplever projektets anställda att det generellt fungerat 

bra. Extra bra har samarbetet blivit med ett par handläggare hos varje part. Dessa hand-

läggare blev från start nöjda med projektets insatser och har under alla år återkommit 

med deltagare. Med dessa handläggare har kontakten fördjupats och samtalen är öppna 

och ömsesidiga kring de behov som deltagarna upplevs ha och de aktiviteter som kan 

behövas för att den enskilda kan komma närmre arbetsmarknaden.

12. 2 Målgruppen i praktiken 

Den målgrupp som vid projektets start ansågs aktuell och som styrgruppen tog ett aktivt 

beslut om initialt formulerades som ”alla utom de med pågående missbruk”.

Vid projektets slut konstateras att denna målgrupp kan ringas in och definieras mer 

specifikt. Följande försök att kategorisera våra deltagare utgår från utmaningar som har 

en generell påverkan på metodutveckling och personliga utmaningar oavsett om det är 
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arbetsförmedlingen, kommunen eller försäkringskassans försörjningssystem som ligger 

till grund för anvisningen. Indelningen innefattar merparten av de 324 deltagare som 

omfattats av vår verksamhet, vissa deltagare kan hänföras till fler än en grupp. Grup-

perna är A en grupp kvinnor med fokus på hem och barn, B en grupp nysvenskar med 

högre utbildning, C en grupp vars yrkeskunskaper inte längre efterfrågas, D en grupp 

som åldersmässigt ligger runt 30 och som anvisas för att de inte etablerat sig på arbets-

marknaden, E en grupp som oavsett ålder anvisas utifrån en oklar kapacitet när det gäller 

förmågor överhuvudtaget och slutligen F en grupp med en historia av missbruk i olika 

former.

De exempel som här lyfts fram presenteras med alias. De får var och en vara representant 

för sin respektive grupp men framförallt representerar de sig själva. 

Vi vill med dessa berättelser problematisera den dagsaktuella situationen i syfte att 

tydliggöra behovet av samverkan för dessa grupper. Den initierade läsaren finner inga 

nyheter, många av dessa problem har enskilt diskuterats tidigare i olika sammanhang. 

Däremot får vi sällan historien bakom ett problem som ofta – för den enskilde - visar sig 

vara en del i en komplex helhet

12.2.1 En grupp med fokus på hem och barn

I denna grupp har vi under genomförandet både sett ett förväntat och identifierat ett 

oväntat könsspecifikt mönster. Det förväntade omfattar kvinnor, i högre grad nysvenskar 

men även svenska kvinnor finns representerade. Det oväntad är gruppen män som under 

projektet genomförande blir allt mer tydliga. De har i Tänk Om i högre grad varit ur-

sprungssvenskar men även nysvenskar finns representerade. Det förväntade könsspecifika 

mönstret bryts därmed. Likheten är att båda hänvisar till behov - olikheten kan skönjas i 

att kvinnorna även ser till tradition och förväntad roll och identitet

Gruppen som helhet bygger sin tillvaro runt hemmet. De fokuserar på att sköta familj 

och barn. Flertalet har ingen eller låg utbildningsnivå och många har uttalad värk som 

tillsammans med behovet av att vara hemma blir till ett logiskt argument för att inte 

arbeta. Värken i denna grupp är sällan dokumenterad på ett sätt som gör att sjukskriv-

ning är aktuellt. För de nysvenska kvinnorna och männen finns språksvårigheter. För 

kvinnorna gäller även att de, till skillnad mot männen, sällan har haft någon arbetslivser-

farenhet från hemlandet. 
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För att bryta mönster krävs generellt att övriga familjen på något sätt involveras. Speci-

fikt för kvinnorna är att många lägger många timmar på städning. Den mest flitiga upp-

gav att hon varje vecka skrubbade sin lägenhet från golv till tak med klorin. För att bryta 

detta mönster behövs samtal kring hälsa och vardagsliv likväl som arbetsliv och dessa 

teman behöver relatera både till den egna historien och till normen i Sverige. Många 

deltagare har även visat att de tar ansvar för andras väl och ve och har sin drivkraft i att 

hjälpa och stötta. För flera blir detta sätt att organisera livet - ett alternativ till arbete. 

Fallet Karla

Karla är 50 år och kommer från ett land i mellanöstern. Hon var äldst i en stor sys-

konskara och fick därför aldrig gå i skolan. Hon behövdes hemma där hon hjälpte sin 

mamma med alla sysslor samt tog hand om sina syskon. Karla lärde sig aldrig läsa eller 

skriva. Vid 30 års ålder kom hon till Sverige tillsammans med sin man. Karla har under 

flera år kämpat för att lära sig språket både inom ramen för SFI och med hjälp av folk-

högskolans pedagogik, men utan att lära sig särskilt många ord på svenska. Hon fick till-

sist sluta studera, och erbjöds en samhällsstödd anställning. Under ungefär fyra år hade 

hon monotona arbetsuppgifter som gav upphov till värk i axlar och rygg. Detta gjorde 

att hon fick sluta.  

Karla var en av de första deltagarna i Tänk Om. När hon började hade hon trots alla år 

i Sverige ett begränsat ordförråd. Hon var blyg, och väldigt ensam. Förutom värk i axlar 

och rygg hade hon diabetes och en cysta i magen. Karla är rädd för läkare, och vägrar 

operation. Hon hade ofta värk och behöver stanna hemma. Karla är snäll och hjälpsam 

med en stark vilja. I gruppverksamheten blommade hon ut. För att testa arbetsförmågan 

fick hon efter ett halvår gå ut på praktik i ett bageri. Hennes uppgifter blev att städa och 

diska. En tolk fanns med första dagen. Uppgifterna liksom instruktionerna var enkla 

ändå fungerade det inte riktigt varken med tider eller utförande av arbetsuppgifter. Efter 

några veckor ansåg Nadja att hon visat nog, hon ansåg att företaget ska anställa henne. 

Då de inte kunde eller ville göra det valde hon att avbryta praktiken och gå tillbaka till 

gruppen. Sedan dess kom Karla att vara kvar i Tänk Om. Hennes språk har definitivt 

utvecklats, men trots detta och de sammanlagt 20 år hon tillbringat i Sverige var hon en 

av de i grupperna med lägst språknivå. 

Vi har mött en kvinna som aldrig gått i skolan och inte haft ett ”vanligt” jobb. Hon 
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har varit sin mammas hjälpreda och sedan blivit sin mans dito. Hon har en gått från ett 

ordförråd som var minimalt till att hjälpligt göra sig förstådd. Hon har svårt för att ta 

och omvandla enkla instruktioner till handling och hon har ett antal krämpor som hon 

får läkarhjälp med att bemästra. I interaktionen med Karla var det inte bara språkförbist-

ring som blev en utmaning. Om det bara handlat om språket hade tolk avhjälpt problem 

och så var det inte. Tankar om det finns annan problematik kommer upp. Karla anmäls 

till en arbetspsykologisk utredning på Arbetsförmedling. Efter lång väntan träffar hon 

arbetspsykologen tillsammans med en tolk vid ett tillfälle. Psykologen kommer vid detta 

samtal fram till att det enbart handlar om språksvårigheter.

Samverkan och reflektioner

Att de system och organisationer som varit inblandade låtit 20 år passera är i sig anmärk-

ningsvärt. Under denna tid borde någon handläggare, lärare eller handledare reagerat. 

Om inte förr så i samband med den förslitningsskada som uppstod i den samhällfinan-

sierade anställning som hon hade. Inom Tänk Om-projektet har samverkan kommit till 

stånd genom personliga kontakter. Som projekt tog vi hjälp av handläggaren på ekono-

miskt bistånd för att få tillgång till arbetsförmedlingens utredningsfunktion. 

Om vi inte haft en personlig relation till handläggaren på ekonomiskt bistånd hade vi 

inte med självklarhet kunnat få tillgång till denna kompetens då K inte formellt står till 

arbetsmarknadens förfogande. 

I en framtid borde samverkan i ett projekt som Tänk Om, med den målgrupp och med 

den grund till anvisningar som uppkommit kopplas samman med utredningsfunktioner 

antingen via arbetsförmedlingen, via Samordningsförbunden eller en landstingsansluten 

dito. Utredningen var i detta fall en timmes samtal med psykolog. Efter denna timme 

får K ett utlåtande i sin hand som hon visar oss. Ett utlåtande som säger att allt är bra 

det enda som saknas är språket. Vi som sett och lärt känna K har en helt annan bild och 

ifrågasätter starkt detta utlåtande som saknar nyanser och inte tar hänsyn till den kom-

plexitet som ligger bakom arbetet med att försöka få professionell hjälp via en utredning. 

Detta resultat ger i sig en fråga, vad är det vi som samhälle utreder? Vilken kvalité finns 

generellt och har vi kompetens i bemötandet för personer som inte har svenska som mo-

dersmål. Finns det behov av en mångkulturell neuropsykiatrisk utredningsfunktion? 
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 Den enda lösningen för Karla - om samhället vi att hon ska ut i arbetslivet - är ett högt 

anställningsstöd och resurser i form av handledning och samtal men Karla står utanför 

det systemet som kan bidra till detta då hon egentligen inte står till arbetsmarknadens 

förfogande just på grund av alla dessa omständigheter. 

12.2.2 En grupp nysvenskar med högre utbildning från sitt hemland

Generellt för denna grupp i vår verksamhet har varit en stark yrkesidentitet och flera års 

erfarenhet av detta yrke i annat land än Sverige. Många har kompletterat sin utbildning 

i Sverige och en hel del har även vidareutbildat sig. Detta till trots har man inte varaktigt 

kommit in på svensk arbetsmarknad. Någon har haft arbete under kortare tid men för 

flertalet har olika praktikplatser och åtgärder avlöst varandra. Vi har mött många delta-

gare som ger uttryck för en bitterhet mot samhället och som även byggt upp ett person-

ligt försvar kring varför man inte erhållit arbete. I denna grupp har vi mött både de som 

behärskar språket och de som i dagsläget har svårt att klara ett samtal. 

Viktiga insatser för denna grupp är att validera och kunskapsinventera. Många har inte 

gjort detta på ett funktionellt sätt, orsakerna varierar. En framgångsfaktor i arbetet med 

gruppen har varit att efter inventeringen arbeta mot praktik som tar hänsyn både till 

egna drömmar, önskemål och kompetens. För enstaka har vi kunnat gå in med kortare 

utbildningsinsatser både yrkesspecifika och språkliga. För framtida satsningar med denna 

grupp i åtanke tror vi att just möjligheten till kortare utbildningsinsatser riktade till 

ett specifikt arbete är ett sätt för fler att få en varaktig anställning. Det har varit viktigt 

att spegla den egna förmågan och kompetensen i faktiska arbetsuppgifter och sedan ha 

samtal om hur insatsen uppfattades av motparten. Vi tror att fler samtal som leds av 

tredje part tillsammans med praktikanordnare och praktikant gällande förväntningar och 

utförande är mycket viktiga 

När det gäller denna grupp har många deltagare varit äldre och därmed har möjligheten 

till centralt studiestöd begränsats eller helt enkelt inte varit möjlig. Gränsen går idag vid 

fyllda 55 år. För de som ännu inte passerat åldersgränsen och via studiestöd skulle kunna 

finansiera sina studier finns en begränsning just i rädslan att skuldsätta sig. För många 

kopplas den samman med drömmen om att kunna återvända. För andra är den liksom 

för många ursprungssvenskar socialt och kulturellt betingad. 
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I denna grupp har vi även mött samma sorg som i gruppen vars yrkeskunskaper inte 

längre efterfrågas. Här kopplas det samman med att man som exempelvis jurist i sitt 

hemland inte orkar ha motsvarande ambitionsnivå en gång till och därmed sörjer det 

man var och den status som man kanske fick och fortfarande får av sina landsmän. Det 

kan även handla om sorgen att den svenska arbetsmarknaden inte ger exempelvis ingen-

jören tillträde till lika avancerade tjänster och uppdrag som i hemlandet. Det tar tid att 

sörja och lämna den bitterhet många deltagare gett uttryck för. Först när detta gjorts kan 

man finna nya vägar eller kanske vara nöjd med ett arbete på en lägre kompetensnivå. 

Fallet Cariana

Cariana är 48 år, välutbildad och kommer från forna Jugoslavien. Hon arbetade i sitt 

hemland med inköp, handel och administration. I Sverige har hon haft svårt att ta sig in 

på arbetsmarknaden. Hennes svenska är bra, men hon saknar svensk utbildning. Hon 

har gjort en kortare praktik på ett klädföretag och därifrån har hon mycket fina vitsord.

Cariana var från början negativ till Tänk Om. Hon förstod inte vad projektet skulle 

kunna ge henne. Den första tiden var hon därmed ganska avståndstagande. Relativt 

snart började hon se mer positivt både på projektet och tillvaron. Hon hittade vänner i 

gruppen, och började delta mer och med i diskussionerna. Hon är en klok kvinna med 

mycket kunskap, så hon blev snabbt en tillgång i gruppen. Cariana ville snabbt ut på 

praktik, så efter att hon fått till en bra CV så lyckade hon få en praktikplats på univer-

sitet. Där trivdes hon med en gång. Det var fina lokaler, trevlig personal och hon kände 

att hon fick göra nytta. När man träffade Cariana så strålande hon.  

Carina var dock mycket osäker på sig själv och hade tät kontakt med coach- och nä-

ringslivsansvarig under praktiktiden, hon ville hela tiden kolla så hon gjorde och tänkte 

rätt. Ganska snart blev det klart att praktikplatsen aldrig skulle kunna leda till jobb, då 

universitetet inte hade råd att anställa. Cariana tyckte dock att hon mådde så bra av sin 

praktik att hon trots detta valde att fortsätta projekttiden ut. Efter sina sex månader i 

Tänk Om övergigick Carina till Fas 3. Förlängning ansågs inte vara ett  alternativ så ett 

slutmöte tillsammans med handläggare från AF och ekonomiskt bistånd hölls. Ett möte 

som från Carianas sida började med ilska och slutade med gråt. Carianas självförtroende 

var lågt och hon var förtvivlad. Bland annat ville hon att vi skulle förklara vad det var för 

fel på henne, och hur det kommer sig att hon aldrig får ett jobb. 
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Tänk Om hade önskat att få fortsätta jobba med Cariana då vi lärt känna henne väl 

och antagligen skulle ha goda möjligheter att hjälpa henne att hitta en ny praktikplats 

med möjligheter till anställning. I detta fall skulle istället Cariana på egen hand, under 

pågående Fas 3, hitta ett arbete. En uppgift som tidigare inte lyckats under flera år trots 

de kvalifikationer som Cariana har.

Samverkan och reflektioner

Med möjlighet till förlängning eller med ett Fas 3 beslut i Tänk Om som hade haft som 

syfte att hitta en praktikplats hade samhällets resurser kunnat möta den enskildes behov. 

I Linköping hade vi flera personer som i liknande situation fick ett Fas 3 beslut i projek-

tet. För den enskilde upplevdes det som positivt då det gav kontinuitet. I många av dessa 

fall kom det till en lösning med antingen en annan Fas 3 plats eller praktik som gav an-

ställning. Med detta vill vi påtala det faktum att olikhet inom samma myndigheter finns 

olikheter. I projektet Tänk Om har detta har även gällt förlängningsbeslut generellt. 

Nu är det är inte säkert att målet med arbete hade uppnåtts för just Cariana om hon 

hade varit kvar i projektet men Carianas eget må bra hade med all sannolikhet varit 

bättre. Utifrån perspektivet samverkan med den enskilde i fokus får detta ses som ett 

exempel där tolkning av regelverk inte gjordes i enlighet med denna ambition. 

12.2.3 En grupp vars yrkeskunskaper inte längre efterfrågas

Denna grupp har i projektet främst bestått av män i åldern mellan 40 och 64 år. 

Gemensamt är att de har haft ett fungerande yrkesliv och i och med det har man en 

tydlig yrkesidentitet. En yrkesidentitet och kunskaper som idag inte längre överrensstäm-

mer med krav som ställs i arbetslivet i Sverige. Den egna upplevelsen är att man ”kan 

mycket” och ”gör vad som helst”. 

Tiden har gått och många har varit utan arbete i fem, tio, femton upptill 20 år. De har 

under en lång tid i sina liv gjort ”rätt för sig” och några upplever att de faktiskt har rätt 

att vara ifred. En del har genom åren nöjt sig med att bara vara samtidigt som de bär på 

en sorg i att de varit något ”i det gamla” men är ”inget i det nya” oavsett om det gamla 

var som truckförare inom industrin eller som urmakare i hemlandet. Flera upplever det 

som mycket jobbigt att bli ifrågasatta. Det finns flera olika anledningar till att man inte 
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fått nytt fäste i arbetslivet men gemensamt är att man nu mår dåligt och nästan alla bär 

på en resignation och eller en besvikelse på samhället. 

Som grupp behöver de insikt för att själva vilja bearbeta detta faktum så att de kan 

nyorientera sig och fundera över hur deras kunskaper och kompetens kan användas 

inom andra yrkesområden. Exempelvis kanske urmakaren med sin fingerfärdighet skulle 

kunna bli låssmed. För denna grupp är det inte intressant eller relevant med en helt ny 

yrkesutbildning utan istället kortar yrkesinriktade insatser som ställer om från en kom-

petens till en annan. 

För relativt många i denna grupp fanns tendenser till olika neuropsykologiska funktions-

hinder. Det skulle kunna vara en viktig förklaringsfaktor för att så pass många kommit 

att gå i stå så pass länge som runt 20 år. Det är lättare att tolka och identifiera dessa 

begränsningar hos ursprungssvenskar än nysvenskar. För nysvenskar är det komplext att 

veta om en låg utbildningsnivå, språksvårigheter eller en eventuell funktionsnedsättning 

begränsar i utveckling och kommunikation. 

Fallet Sven

Sven är närmare sextioårsåldern och har arbetat nästan hela sitt liv som truckförare. Efter 

en omorganisation på 1990 talet övergår hans tjänst till att bli en provanställning på ett 

bemanningsföretag. Sven lever inte upp till de förväntningar som ställs och får gå. När 

han kommer till projektet är han mycket bitter på situationen och undrar hur det kunde 

bli såhär? Detta tar all hans tid och han berättar repetitivt sin historia för alla människor 

han träffar. Han blir lika upprörd varje gång han berättar och han stammar fram orden. 

Han har blivit bostadslös och han har flera hundra tusen i skulder hos kronofogden. 

Hans värld har efter detta fallit samman och han tar inte längre hand om sig själv.

Sven skulle kunna ha neuropsykiatiska utmaningar då han har svårt att hålla ihop saker, 

blir det mer än en sak att göra eller hålla reda på så faller allt. Han har en oförmåga att 

ta tag i saker och han har svårt att förstå sakers sammanhang. En annan indikation är att 

han är mycket skicklig på vissa saker och dem utför han med stor inlevelse och precision. 

Vidare är han oerhört mån om att gör rätt och det från start. Han har svårt med empa-

tisk inlevelse och svårt för analyser och abstrakta diskussioner. Han har samtidigt i över 

30 år fungerat utmärkt på sin forna arbetsplats, stämplat in och ut utan några egentliga 

sjukdagar och varit en lojal medarbetare.
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Sven som har behov av att göra rätt för sig förlorar sin a-kassa då han inte kommer på ett 

möte hos Arbetsförmedlingen. Han väljer bort mötet då han har hört talas om ett ledigt 

jobb i Motala och tycker det är viktigt att åka dit och söka jobb. När han får beskedet 

från arbetsförmedlingen att hans a-kassa dras in blir han arg på handläggaren för han 

ville bara göra rätt för sig och ”han har minsann betalat skatt och a-kassa hela sitt liv, 

hur kan dom göra så?”. Han blir utan ersättning. Att gå till ekonomiskt bistånd är inget 

alternativ för Sven för han anser det förnedrande. I och med avstängningen slutar han 

betala till a-kassan, för det är i hans begreppsvärld onödigt när man är avstängd. Här 

börjar det riktiga fallet utför, det dröjer inte länge förrän han har flera anmärkningar och 

hamnar hos Kronofogden och strax därpå blir vräkt från sin bostad. Han flyttar runt hos 

kompisar och skaffar en poste restante. Men han glömmer bort postboxen och han mis-

sar ännu fler räkningar som sedan går till kronofogden. Att få ett eget boende är nu helt 

omöjligt då han saknar både inkomst och har skulder hos kronofogden. Under denna tid 

har han sin pappa i livet. En far som har det gott ställt och är väletablerad i samhället. 

Sven berättar att han aldrig talade om för pappa vad som hänt, att han förlorade både 

arbetet och lägenheten. Skälet är att det är en skam att inte ”reda sig själv”. 

Här någonstans skrivs Sven in i Tänk Om och vi börjar nysta i de olika trådarna. Vi lyss-

nar, informerar, samtalar och bokar bland annat tid för ekonomisk rådgivning på bank 

samt hos skuldsaneringen. Efter en del samtal ansöker vi även om ett personligt ombud 

via Tingsrätten. Denna ansökan vill Sven senare dra tillbaka, vilket vi då gör. Vi bokar 

tid hos läkare och tandläkare. I samarbete med AF påbörjas en utredning hos psykolog. 

Utredningen leder till lönebidrag samt, tack vare samarbete och information från hand-

läggaren på AF, till ytterligare besök hos vårdcentralen.

Under sin tid i Tänk Om avlider Svens pappa och han missar information om händelsen 

som sänts till hans postbox istället får han veta detta av en vän som han stöter på. Sven 

brakar fullständigt samman.

Efter en del research från personal i Tänk Om finner vi begravningsbyrån och pappans 

begravningsplats. Vi hjälper Sven att besöka pappans grav så att hans sorgearbete kan på-

börjas. Han har följaktligen missat även begravningen pga icke-strukturen i sitt liv. Han 

ärver pengar och pappans lägenhet. Allt blir mycket rörigt för Sven och vi i Tänk Om får 

vara med och planera vad som behöver göras. Vi samtalar och funderar gemensamt fram 

en lösning som kan fungera för Sven och som han själv känner att han skulle må bra av. 
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Eftersom han bara kan göra en sak i taget får han varje dag av processledaren en post it 

lapp som står vad han ska göra. Som komplement till detta lotsar/följer/supportar coach 

och näringslivsansvarig med Sven mellan banker, skuldsanering, begravningsbyråer, 

advokat, vårdcentral med mera. Även praktiska lösningar tas fram som att fixa autogiro, 

en räkningsklämma och kom-ihåg-system på innerdörren så att inga räkningar ska glöm-

mas bort. Dessutom är det bråttom då han, om han inte får jobb, kommer tvingas sälja 

lägenheten han ärvt och då återigen bli bostadslös. 

Samtidigt gör han en praktik i en organisation och han utför arbetsuppgifterna exempla-

riskt. Men Sven behöver väldigt tydliga instruktioner och struktur och han hakar upp sig 

på saker och repeterar dessa saker om och om igen. Det blir för mycket för arbetsgivaren 

som vill avbryta praktiken. AF går utanför sin ram och beviljar förlängning i Tänk Om. 

Ny praktikplats vaskas fram och denna leder till en anställning.

Idag har Sven en anställning i ett privat företag där han arbetar med utomhusmiljö. Flera 

ur vår personalgrupp möter honom nästan dagligen. Han är hel och ren och han har 

dessutom slutat stammat. Det lyser om honom och man kan inte missa att han tycker 

att livet är härligt. Under den senare delen av projektet slutade han röka och gick först 

upp i vikt av det, under den andra praktiken börjar han gå ner i vikt. Han har även lärt 

sig att äta regelbundet igen, det hade han ”tillfälligt upphört” med då han hade det som 

sämst ställt. Han har lön och kan därmed behålla den lägenhet han ärvde av sin far.

Samverkan och reflektion

Sven är inte en typisk deltagare i Tänk Om men det finns flera Sven. För många av våra 

deltagare är livet skört. Samtidigt har merparten en förmåga både att arbeta och att ha 

ett funktionellt liv. Om inte Sven, mitt i den dramatik som uppstod i hans liv, varit på 

en mellanstation och fått konkret hjälp hade hans liv gått helt överstyr. Å andra sidan 

om samhället i mötet med Sven hade haft bättre kunskaper och ställt andra frågor kan-

ske livet hade kunnat finna nya former tidigare. Sven är även ett exempel på hur samver-

kan mellan myndigheter kring en enskild kan fungera och hur viktigt denna samverkan 

var för att lösningen med arbete skulle komma till stånd. 
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12.2.4 En grupp som åldersmässigt ligger runt 30 och som inte etablerat sig 
på arbetsmarknaden.

I denna grupp har det varit fler svenskar än nysvenskar i denna grupp och det har i 

projektet varit fler män än kvinnor. Flertalet har inte fullföljt sina gymnasiestudier. De 

vet varken vad de vill eller vad de kan. De har alla någon form av ohälsoproblem, psy-

kiska eller fysiska. Många i denna grupp visar efter en tid i projektet ett normbrytande 

beteende, de bryter normer både i sitt sätt att samtala och i sina reaktionsmönster. När vi 

påbörjar samtal och/eller då personen kommer ut i praktik blir det väldigt tydligt att där 

ofta finns en dold problematik i flera fall tror vi på en icke fastställd diagnos. I ett antal 

fall har det efter en lägre tid i projektet visat sig att det finns en dokumenterad familje-

historia och att dessa deltagare funnits som ärenden i kommunen sen skoltiden. En kun-

skap som socialtjänsten har och som ibland delas av handläggare på arbetsförmedlingen. 

På grund av tystnadsplikten har det emellanåt tagit oss som projekt allt för lång tid 

innan detta kommer fram. I ett par fall har vi försökt få information, med deltagarens 

medgivande, både från socialtjänsten och/eller arbetsförmedlingen men trots detta inte 

lyckats få del av den information som redan finns. Positivt har samtidig varit den dialog 

med handläggar från bägge dessa myndigheter som vi fortlöpande haft där man från 

respektive instans vidtagit kreativa åtgärder för att hjälpa personen. Allt från busskort till 

praktikplats, träningskort samt att ge tillgång till utredningar.

I denna grupp har det varit vanligt att komplettera sitt ekonomiska bistånd på olika sätt 

för att förbättra sin ekonomiska situation, förutom att föda upp och sälja husdjur kan 

man arbeta svart. Enstaka personer har haft ett sommarjobb eller en kortare anställning 

men merparten har aldrig varit inne på arbetsmarknaden. Merparten har ”gått i och ur 

projekt”. 

Som grupp behöver de ett individuellt fokus där projektet i hög grad kommit att rekom-

mendera vidare utredning. Denna grupp har varit Linköpingsspecifik. Ett fåtal personer 

har anvisats och återfunnits i Norrköping. En förklaring till detta skulle kunna vara pro-

jektet NUEVO. Ett socialfondsfinansierat projekt som haft ungdomsfokus och arbetat 

med just denna målgrupp.  
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Fallet Ragnar

Under hela den tid Ragnar deltog i projektet upplevdes han som trött. Han har ofta 

varit sjuk, och även då han har närvaro kom han ofta sent. Relativt ofta har även det 

näst yngsta barnet varit med honom för att hon varit för sjuk för dagis och inte kunnat 

lämnas hemma hos modern som, enligt Ragnar, behövt ta igen förlorad nattsömn. Han 

uppger att hans flickvän lider av någon form av depression. I projektet har vi uppfat-

tat Ragnar som en mycket ansvarstagande far som bryr sig om de sina, både flickvän 

och barn samtidigt kan vi notera att kläderna rent objektivt har varit både trasiga och 

smutsiga. Vid vissa tillfällen har han reflektera klokt och med en god självkännedom 

samtidigt som han ibland har haft svårt att ta in kunskap. Under projektet skulle han 

och en annan deltagare gemensamt skriva en affärsplan. Hans tänkta kollega drev på och 

gjorde jobbet och vi fick intryck av att Ragnar inte alltid förstod vad vi pratade om när 

det gällde mer abstrakta saker i affärsplanen, tex kundkrets, vision, etableringsanalys, 

riskanalys osv. Alternativt förstod han men vill eller orkar inte. I slutet av projekttiden 

har vi kunnat iaktta en gradvis försämring av hans totala livssituation i samband med att 

han återigen blev pappa. 

Han har ej slutbetyg från gymnasiet och ingen arbetslivserfarenhet.  

Vid de tillfällen vi ställt krav på honom och satt en deadline för prestation har han ofta 

varit sjuk den dagen eller glömt eller inte hunnit. Vi uppfattar Ragnar som en person 

som trots allt, utifrån sina förutsättningar försöker göra sitt bästa. Hans bästa motsvarar 

samtidigt inte på något vis de krav vi ställer i projektet eller det ”systemen” kräver men vi 

upplever att det är så gott han faktiskt har förmått.  Sammantaget upplever vi att han har 

en historia och livssituation som inte är utredd/hanterbar för hans del.

Samverkan och reflektion

När vi i projekt möter deltagare som Ragnar blir det tydligt att vi i våra ordinarie sys-

tem saknar en struktur och instans som kan ta vid och utreda vidare. Ofta är det inte 

så enkelt att en utredning gällande arbetsförmåga räcker eller är rätt åtgärd. I dessa fall 

skulle någon behöva ta ansvar för att på ett strukturerat sätt särskilja vad som är orsak 

och verkan till dessa deltagares komplexa livssituationer. I vilken utsträckning handlar 

det om personliga begränsningar och i vad mån är det en hemsituation som påverkar och 
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gör att livet inte blir hanterbart. Det vi ser är dock att arbetet eller studier för dessa delta-

gare inte är en relevant lösning.  

12.2.5 En grupp med oklar kapacitet när det gäller förmågor överhuvudtaget

För denna grupp har syftet med anvisningen till projektet Tänk Om i första hand varit 

handläggarnas behov av att pröva personens förmåga att följa rutiner och förmågan att 

vistas i ett socialt sammanhang. Denna grupp har därmed tydligt identifierats av hand-

läggarna och man har inom ordinarie strukturer haft ett behov av en yta där detta kan 

göras. Ofta har anvisningen för denna grupp kommit efter många års isolering på grund 

av sjukdom. Det är i första hand ett kommunalt behov men även försäkringskassan har 

anvisat med detta som skäl. Gruppen innefattar både män och kvinnor det finns även 

enstaka yngre personer av båda könen. Flertalet har en gång i tiden haft ett aktivt liv och 

varit etablerade i yrkeslivet De har någon form av avslutad skolgång. 

Som grupp behöver de pröva sina vingar när det gäller att knyta kontakter, att göra sin 

röst hörd, att fundera och spegla sin förmåga tillsammans med andra. De behöver tid 

för att ställa om sig och titta på sina förmågor istället för att fokusera sina begränsningar. 

Jocke och Lajla får stå som exempel för att visa på vidden av den problematik som finns 

inom denna grupp, 

Fallet Jocke

Jocke kom till Tänk Om efter flera års isolering i hemmet. En isolering som började med 

att han efter ett antal år i arbete började må dåligt och efter en tid även blev uppsagd. 

Han skämdes för detta och klarade enligt egen utsago inte av att kontakta Arbetsför-

medlingen eller ekonomiskt bistånd. När hans sparkapital tog slut valde han att ignorera 

alla räkningar vilket i sin tur innebar att han förlorade sin lägenhet och hamnade hos 

Kronofogden. Jocke, med yrkesutbildning och i yngre medelåldern, flyttade hem till sina 

föräldrar. Sin vaknade tid tillbringade han vid datorn, sina vänner orkade han inte hålla 

kontakten med. Efter påtryckningar från föräldrarna sökte han tillsist hjälp hos vården, 

där han blev medicinerade för depression och ångest. Han vände sig då även till eko-

nomiskt bistånd för att få något att leva av. Jockes handläggare på ekonomiskt bistånd 

anvisade Jocke till Tänk Om, som ett första steg att komma ut i ett socialt sammanhang. 
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Nästan omedelbart hittade Jocke en roll i Tänk Om, han gillade människorna som fanns 

i gruppen och han uppskattade att ha någonstans att gå till varje dag, och där någon 

saknade honom när han inte dök upp.  Efter ungefär ett halvår i Tänk Om mådde 

Jocke så pass bra att han kunde tänka sig att gå ut i praktik, detta hade tidigare varit helt 

otänkbart. Han fick en praktikplats på ett företag inom sitt yrkesområde. Han storm-

trivdes från första dagen både med arbetskamrater och arbetsuppgifter. När praktikpe-

rioden efter fem månader var slut kom Jocke tillbaka till gruppen. Han strålade, och 

var långt från den ledsna, tysta och blyga man som anvisats till projektet 11 månader 

tidigare. Hans rädsla för myndigheter kvarstod. Efter mycket ”tjat” så skriver han in sig 

på Arbetsförmedlingen den dagen vi med Tänk Om var på en förläsning i AF:s loka-

ler, och processledaren mer eller mindre tog honom i handen och sa att det var dags. 

Inskrivningen gick mycket smärtfritt och efteråt var Jocke både stolt och nöjd med sig 

själv. Efter ett år i Tänk Om avslutades Jocke. Processledaren träffade honom två veckor 

senare. Han berättade då att ångesten börjat komma tillbaka. Ytterligare någon vecka 

senare försökte processledaren nå honom via telefon och mail utan framgång. 

Samverkan och reflektion

Jocke som välutbildad saknade trots detta en hel del kunskaper inom sitt yrkesområde. 

Det var åren av isolering och frånvaro som spelade in och gjorde att anställning inte blev 

aktuell. Då han inte varit inskriven hos AF den tid som krävts fanns heller inte möjlighet 

till anställningsstöd vilket hade kunnat hjälpa upp situationen. Sin historia till trots är 

han nyinskriven arbetslös. Åren av isolering och depression har satt sina spår. Trots den 

positiva utveckling som sker för en person som deltar i en aktivitet blir det även tydligt 

hur snabbt det går att falla tillbaka när aktiviteten avslutas och ordinarie verksamheter 

tar vid. Många av våra deltagare har tyvärr haft snabba fall. Ett alternativ för att utveckla 

samverkan i framtiden för vissa grupper borde vara att försöka få till en kedja av åtgärder. 

Så att ett avslut leder vidare till en ny aktivitet. När det gäller myndighetssamverkan gäl-

ler för Jocke liksom för många andra att det behövs en formell övergång eller överlapp-

ning mellan kommunala och statliga arbetsmarknadsåtgärder. 

Fallet Laila

Lajla lämnade sitt hemland som flykting tillsammans med sin man och son i slutet av 

80-talet efter att hennes mamma tagit sitt liv. Sonen är diagnostiserad och har ett omfat-

tande och enligt psykologutlåtande svårhanterbara psykiska funktionshinder. 
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Lajlas levnadshistoria innehåller flera traumatiska händelser vilka i kombination med 

den krävande relationen till hennes son engagerar henne känslomässigt i stort sett varje 

dag. I deltagandet i gruppen hos Tänk Om har detta inte minst visat sig då hon var eller 

varannan dag börjat gråta när hon på något sätt påmints eller pratat om sin egen situa-

tion. I en arbetspsykologisk utredning beskrivs att hennes emotionella resurser binds 

vid tidigare trauman och skapar ett tillstånd av ständigt pågående stressreaktion. Hon 

är diagnostiserad med PTSD, utmattningssyndrom kopplat till psykiska påfrestningar 

de senaste 20 åren med symtom som extremt låg stresstolerans, svåra koncentrations-

problem, överkänslighet för ljus, ljud och lukter. Hon har följande somatiska symtom: 

kronisk trötthet/utmattning, sömnsvårigheter, kronisk smärtproblematik, mag- och 

tarmproblem (operation på gång) och muskelsmärtor i form av fibromyalgi. 

År 2003 genomgick hon en arbetsförmågebedömning via AF och bedömdes då ha 50% 

arbetsförmåga. Sedan dess har hennes situation förvärrats och arbetsterapeuter och psy-

kologer har nu gjort bedömningen att Lajla helt saknar arbetsförmåga. Dock bedömer 

fortfarande Försäkringskassan arbetsförmågan till 50% och just nu väntar en överklagan 

på detta beslut. I kombination med ovanstående är Lajla en mycket ambitiös person med 

mycket hög press på sig själv. 

Hon har en svensk yrkesutbildning. I slutet av 90-talet hade hon en lönebidragsanställ-

ning vilket hon till slut ej klarade av. Hon sa då upp sig, vilket gjorde att hon ej fått rätt 

till ekonomisk ersättning på samma sätt som om hon hade gått till läkare för sjukintyg 

och blivit sjukskriven. Denna händelse, och känslan av att ingen informerade henne på 

ett ”tillräckligt förståeligt” sätt om reglerna kring detta, är ett exempel på berättelser som 

Lajla ofta har återgett i gruppen varpå hon brustit i gråt. 

När Lajla har deltagit i praktiska moment (deltagande i höstmarknad, lamptillverkning, 

matlagning med mera kopplat till socialt företagande) i gruppen hos Tänk Om har hon 

direkt stressat upp sig själv och i princip alla runt om kring henne. Detta har gjort att 

det varit ansträngande att arbeta med och i närheten av henne under dessa praktiska 

moment. Processledaren har samtalat med henne om detta och hon har inte sett detta 

hos sig själv över huvud taget. När hon beskriver sig själv lyfter hon ”stresstålig” som en 

av sina främsta egenskaper. 
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Samverkan och reflektion

I projektet kan vi bara konstatera att Lajla oftast börjar gråta när samtal kring turerna 

kring beslutet från Försäkringskassan, bedömningarna från Arbetsförmedlingen och 

överklagan på Försäkringskassans olika beslut kommer upp. Kan man i samverka och på 

ett bättre sätt informera eller förbereda en person på denna process? Frågan kring hur vi 

som samhälle mer enhetligt kan möta en enskild med denna mer komplexa levnadssitua-

tion inställer sig. För människor i denna situation liksom i flera av projektets deltagare 

behövs någon form av samlad bedömning kring stöd och hjälp att hantera sig själva.

12.2.6 En grupp med en historia av missbruk i olika former 

Det gemensamma för dessa deltagare är olika former av pågående eller historiska miss-

bruksproblem. För en del handlar det om spel för andra om droger. Missbruksproble-

men präglar deras liv och påverkar konstant deras tillvaro. I gruppen finns både kvinnor 

och män i varierande ålder. Vi kan dock se att denna grupp till del samkorrelerar med 

gruppen runt 30 som misslyckats med sin skolgång.

Som grupp behöver de prata om sin situation, de behöver individuell coaching och de 

behöver fundera över vem de vill vara och hur de kan nå dit. 

Fallet Tim

Tim började i Tänk Om augusti 2009. Han är en ensamstående man i yngre medelål-

dern som har studerat på universitetsnivå Han har varit sjukskriven då han avbröt sina 

studier på grund av psykiska problem, ångest och depression. Tim har även varit på 

behandlingshem, Gameover, för att ha fastnat i ett spelberoende. Han spelar fortfarande, 

men säger att han har kontroll över spelet. Spelet gjorde att han isolerade sig och för-

lorade kontakten med många i sin omgivning. Han har fått problem med värk i axlar 

och rygg av att sitta still för mycket vid datorn. En tid innan projektet förlorade Tim 

sin pappa. Tim har under tiden i Tänk Om haft många funderingar och tankar på sin 

pappa. Tim har aldrig haft någon längre anställning. Tim har enligt egen utsago genom-

gått utredning på arbetsförmedlingen. Vi har under tiden i projektet inte fått reda på för 

vad.
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Tim är en kreativ person med stor charm. Tim har samtidigt svårt att få saker gjorda, 

skjuter gärna upp det han kan och känner efter hur han mår. Ställs det krav på Tim 

backar han. Han har van att få som han vill och i projektet har vi uppfattat det som att 

han oftast får detta helt enkelt för att han är en välformulerad charmör. Genom sitt sätt 

blir han behandlad med silkesvantar, och detta inkluderade även oss i Tänk Om. 

Samverkan och reflektioner

Här har vi upplevt att det finns information kring Tim som vi inte får del av. Trots aktiva 

åtgärder och en praktikplats med arbetsgivare som till och med kan tänka sig en anställ-

ning med anställningsstöd får vi inte Tim att ta tillvara på möjligheten. Skulle samverkan 

mellan berörda myndigheter kunna ske på annat sätt?  Är det så att det döljer sig en 

annan problematik, har han rentav en diagnos som han väljer att inte berätta om? Vi vet 

inte – och vi kom egentligen inte att nå någon förändring eller resultat -  trots att Tim är 

en av de deltagare som fått både stöd och engagemang likväl som förlängningar i pro-

jekttid. 
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Kan ordinarie verksamheter bättre möta  
människors behov?

Tänk Om-projektets resultat utgår från mötet med den enskilde. Egentligen har vi be-

drivit ett socialt arbete med arbetsmarknadsinriktning. Våra tankar som rör ett samver-

kansperspektiv berör förändringsbenägenhet, organisering i syfte att förändra strukturer 

samt bemötande.

13. 1 Förändringsbenägenhet i styrgruppens organisationer

Under projektets genomförande har vi i Tänk Om reflekterat kring samverkan och fun-

derat på om projekt generellt och socialfondsprojekt speciellt – medvetet eller omedvetet 

– bedrivs som ”alternativ verksamhet” för att nå resultat för enskilda individer men utan 

en egentlig ambition att nå samhandling eller större förändring i ordinarie verksamhet/

strukturer. 

Vi upplever att det finns en generell förvänta på myndigheter och organisationer att 

delta i samverkansprojekt. Att välja att vara med visar generellt på olika organisationers 

önskan och positiva inställning till att samverka, att träffas, tänka och lära nytt samti-

digt som inga egentliga aktiviteter riktas in mot den etablerade verksamheten i syfte att 

förändra. Den egna verksamheten fortsätter som tidigare. Till ett nästa projekt tycker vi 

att följande två frågeställningar bör beaktas

•	 Vilken ambition finns kring att ändra mål, metod och regelverk generellt? 

•	 Om behov kring samverkan runt enskilda deltagare behövs hur ska detta mötas upp 

och tillgodoses? 

•	 Finns det en önskan om ett egenmaktsperspektiv i den enskildes möte med offent-

liga organisationer som står för dessa människors försörjning?  

13. 2 Organisering i syfte att förändra strukturer

Projekt eller liknande verksamhet kan stötta med träning i språket, med att finna arbets-

plats och stärka arbetsplatsens förmåga så att fler får möjlighet till praktik MEN syste-

men och ordinarie organisationer måste gemensamt samla sig och på flera olika sätt möta 
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människor utifrån deras behov i sin grundstruktur.  

En viktig reflektion som vi gjort gäller arbetsförmedlingens begränsade möjlighet att 

pröva alternativa anvisningsförutsättningar trots att man är aktiv i ett projekt med syfte 

att förändra. Den relativt rigida åtgärdstiden på sex månader är ett hinder för att nå 

resultat. För personer som tillbringat fem, tio, femton eller tjugo år med att vara utanför 

krävs längre tid än sex månader att komma sig tillbaka. Det borde vara en självklarhet 

för den myndighet som i sig är huvudansvarig för socialfondens verksamhet att anpassa 

sitt regelsystem så att innovativa metoder faktiskt kan prövas.  

En direkt och relativt enkel åtgärd som skulle underlätta för den enskilde att etableras 

sig i arbetslivet är att formalisera samverkan mellan de kommunala arbetsmarknadsinsat-

serna med de statliga. Arbetsförmedlingen förfogar över merparten av de olika formerna 

av stöd som finns att tillgå för enskilda både gällande anställningsstöd och utredningar. 

Sen 1990 talet har kommunerna utvecklat sin arbetsinriktade verksamhet så att den idag 

kvalitativt är att likställa med statens. Man arbetar med praktik- och pröva på platser 

likväl som att man satsar på kortare och kompletterande utbildningar. För flera av våra 

deltagare är arbetsförmedlingen och dess tjänster inte aktuella då man på grund av 

språk eller andra begränsningar inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Återstår 

kommunens aktiviteter – ibland under flera år – allt som en förberedelse för att återgå 

till arbetslivet och steg ett är att stå till arbetsmarknadens förfogande och anmäla sig på 

arbetsförmedlingen. Den dag man är redo räknas man som arbetslös dag ett. De åtgärder 

som staten tillhandahåller för att stimulera arbetsgivare att anställa likväl som de åtgärder 

som finns i utredningshänseende borde med självklarhet omfatta alla de som behöver 

denna hjälp.  

Ohälsan är påtaglig i målgruppen och samverkan borde upprättas kring dessa grupper 

som en del i ett folkhälsoarbete. När det gäller den komplexitet av begräsningar som 

många deltagare i projektet haft ser vi ett behov av samverkan kring utredningsfunktio-

ner. Det borde vara i allas intresse att samverka för att möta detta behov och tillgången 

borde vara lika för alla oavsett i vilken organisation samtalet som identifierar behovet 

förts. 

Vi ser även ett generellt behov av att finna nya former av samverkan då många deltagare 

med eller utan diagnoser har många kontakter med vården, de medicinerar för flera olika 
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åkommor och detta påverkar såklart den enskilde men det påverkar även i vilken grad 

man kan ta till sig åtgärder och stöd. En ökad samordning med helhetsperspektiv på 

livet skulle för vissa grupper behöva utvecklas om förändringar och en reell återgång till 

arbetslivet eftersträvas. 

13. 3 Bemötande - Att ta eller ge bort makten över beslut 

Många av deltagarna i Tänk Om har gett uttryck för att ”du bestämmer” har varit och är 

ett vinnande koncept i mötet med handläggarprofessionen. Vår uppfattning är att den 

egna viljan (egenmakten) upplevs och i många fall även faktiskt underordnas då ”någon 

annan” ofta myndigheten (handläggare) i slutändan bestämmer. En maktrelation där den 

enskilde är ekonomiskt beroende av välfärssystemen och därmed gör allt för att inte bli 

utan pengar. 

De finansiella stöd som våra deltagare har erhållit och pendlar mellan är i första hand 

kommunernas försörjningsstöd och statens aktivitetsstöd. Då försäkringskassan involve-

ras i projektet har vi även exempel som inkluderar föräldrapenning och sjukersättning. 

Ytterligare finansieringsformer som figurerar är lånemedel för studier och den statliga 

och kommunala flyktingintroduktionen. 

Inom projektet har vi fått flera exempel på att ordinarie verksamheter strävar efter att 

hålla sig till åtgärder som premieras inom den egna organisationen. Åtgärder som där-

med inte alltid blir ett bästa alternativ för den enskilde eller en optimal lösning sett ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. I flera fall ser vi att alternativ som föreslås av handläg-

gare syftar till att minska den egna kostnaden och föra över ansvar och kostnader på en 

annan organisation och därmed belasta en annan del av försörjningssystemet. Handläg-

gare kan uppmuntra människor att ta ut föräldrapenning, studera och finansiera sitt up-

pehälle via CSN. Detta kan såklart vara positivt om åtgärden är relevant och något som 

får den enskilde att utvecklas och ta steg som innebär att man når egenförsörjning på sikt 

problemet för den enskilda och i förlängningen för samhället uppstår när dessa beslut 

för den enskilde inte leder vidare alternativt när personen i fråga upptäcker att gränsen 

för studiestöd är nådd långt innan målsättningen med studierna uppnåtts. Detta är inte 

någon ny kunskap utan bekräftar den bild som getts i flera andra sammanhang. 

Egenmakten i flera av dessa exempel är dubbelbottnad då drivkraften för den enskilda 
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varit strategin att inte göra ”fel” och bli utan försörjning istället för att använda kraft, 

tid och resurser på något som kan leda till varaktig utveckling och framtida försörjning. 

Vi upplever att våra deltagare generellt har en strategi (medveten eller omedveten) för 

att hantera sin situation vilken innebär att man lever upp till de olika krav som ställs av 

handläggarprofessionen oreflekterat vad man själv egentligen vill. Detta gäller oavsett om 

det handlar om kommun eller andra myndigheter.   

På sitt sätt kan vi se att samordningsförbunden med sina syften och mål är ett verktyg 

att hantera delar av dessa grupper men så som verksamheten ser ut idag räcker det inte. 

Ytterligare ett problem vi upptäckt är att våra deltagare inte inom ordinarie system har 

identifierats utifrån sina behov av stöd, sina begränsningar och möjligheter. Handläggare 

från olika organisationer anar men låter av olika anledningar tiden gå utan att problema-

tisera indikationer på att det finns hinder som med olika åtgärder skulle kunna överbryg-

gas.
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Avslutning – uppfylldes syftet med projektet och 
fungerade modellen jobb- och praktikverkstad?

Antalet människor som har behov av stöttning och som beskrivs eller kategoriseras så 

som vi i denna skrift valt att göra ökar i antal och dessa personer har fått och får allt svå-

rare att hävda sig i samhället. I våra välfärdssystem generellt ses deltagarna som enskilda 

individer vilka trots åtgärder och insatser av okänd anledning inte etablerar sig i arbetsli-

vet. Kanske skulle det vara mer framgångsrikt att se dem som grupper i behov av särskilt 

stöd. Oavsett om man ser projektets deltagare som enskilda eller som grupper behöver 

något göras för att fler aktivt ska kunna bidra i samhällsbyggandet och därmed, att färre 

av samhället, ska definieras som utanför.

Inom Tänk Om skulle vi skapa innovativa metoder av arbete, personella resurser, 

individuellt stöd och rehabiliteringsinitiativ i syfte att underlätta anställbarhet för 

människor med olika etnisk bakgrund, nationella minoriteter, ungdomar och per-

soner med funktionsnedsättning? 

Vi anser att detta syfte uppfyllts. Projektet har i sin verksamhet utvecklat metoder som 

utgår från ett individuellt stöd där både anställdas och deltagarnas personella resurser har 

nyttjat vilket skapat bättre förutsättningar i arbetslivet. Genom att inkludera temat hälsa 

och vardagsliv har vi byggt in förutsättningar för hjälp till självhjälp för att förbättra häl-

san. Mer specifikt rehabiliteringsinriktad blev delprojektet i Norrköping där alternativa 

former för att hantera smärta prövades. Projektets deltagare har haft olika etnisk bak-

grund och har inkluderat romer som per definition går som en nationell minoritet. Det 

har varit få unga och få har haft en fysisk funktions- nedsättning men många har haft 

psykiska utmaningar oavsett om de varit diagnostiserade eller inte.

Bidrog projektet till att skapa förutsättningar för tillgänglighet i samhällets alla 

delar? Genom att många sammanhang samverka och inkludera den sociala ekonomins 

organisationer har vi bidragit till en kunskapsbildning och lyft fram värderingsfrågor. Vi 

har i mötet med arbetsgivare inför praktik och anställning lyft fram kapaciteten hos våra 

deltagare och vi har tillsammans med bostadsbolagen genomfört satsningar kring miljö 

och hållbart utveckling i sitt vidare perspektiv. 



SIDA  
100

Slutrapport Tänk Om 2008-2011

Vi har varit på studiebesök och på så sätt bidragit i diskussioner om tillgänglighet och 

möjligheter generellt och för våra deltagare speciellt. Vi har genom våra olika aktiviteter 

så som framtagandet av utbildning i interkulturell kommunikation, temadagen kring 

socialt företagande, konferensen kring områdesutveckling och social medling bidragit till 

debatt och diskussioner som inkluderat politiker, tjänstemän, företagare och företrädare 

från det civila samhället och den sociala ekonomin. 

Gavs kommuninvånare med olika etnisk bakgrund, funktionsnedsättningar, tros-

uppfattning och/eller kön som stod närmare arbetsmarkanden möjlighet att ut-

veckla och få användning för sin yrkeskompetens samt var i reguljärt arbete eller 

studier inom 12 månader? Ingen av våra deltagare kan sägas ha stått nära arbetsmark-

naden då de anvisades till projektet. Projektets deltagare kom att rikta sin verksamhet 

mot deltagare som stod långt ifrån. Samtidigt fanns det i våra grupper deltagare som 

hade en tydlig yrkeskompetens och genom både köp av kompletterande utbildning och 

valideringsinsatser har ett antal deltagare fått utveckla sin yrkeskompetens. Målsätt-

ningen att för alla – att nå arbete eller studier - uppnåddes för en tredjedel av samtliga 

deltagare. Vi kan alltså säga att projektet underlättade arbetet för personer som stod 

långt ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar. Detta gjordes genom 

innovativa socioekonomiska insatser, entreprenörskap samt samverkan mellan 

myndigheter och det civila samhället. Vi anser att modellen som helhet har fungerat 

bra. Vi drar slutsatsen att en mellanstation - i likhet med en den vi utvecklade i våra 

jobb- och praktikverkstäder - svarar mot ett tydligt behov för den målgrupp projektet 

Tänk Om kom att rikta sin verksamhet mot. Behovet av komplement till dagens olika 

verksamheter är starkt kopplat till integration i sitt vidare perspektiv och till förmågan 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Oavsett om de är i form av mellanstationer, sociala 

företag eller något annat så grundar det sig i tanken på arbete som en rättighet för att 

möta den enskildes behov av försörjning. 

Vi testade en modell där jobb- och praktikverkstäder blev benämningen på den verksam-

het som byggdes upp lokalt i fyra olika områden. 

14. 1 Personlig utveckling kopplat till lokalt utvecklingsarbete

Det gemensamma för våra deltagare var att de trots insatser från ordinarie verksamheter 

inte har haft förmågan att på egen hand etablera sig i arbetslivet. 
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Det lokala perspektivet – att förlägga verksamheten i områden som präglats av olika 

socioekonomiska utmaningar har varit lyckosamt. Tillgängligheten i form av närhet har 

varit viktig för vår målgrupp. Likaså har vi sett att det lokala engagemanget och intresset 

att delta i områdets olika aktivitet kan stimuleras varvid ensamhet och isolering mins-

kar och integration främjas. Genom att bygga en verksamhet på delaktighet i syfte att 

öka deltagarnas kunskaper kring samhällfrågor och den egna utvecklingen så uppstår en 

positiv effekt. Effekten kan inte avläsas i offentlig statistik då den sett i sitt sammanhang 

är liten men vi anser ändå att den är signifikant. Den kan mätas i antal personer som gått 

vidare till studier och arbete. Den kan mätas på att fler engagerat sig i föreningslivet och 

i lokala aktiviteter. Den kan mätas i att fler engagerat sig i olika demokratiska processer 

allt från att samla in namn och ställt en fråga till kommunfullmäktige till att lämnat in 

anbud för att driva ett socialt företag eller aktivt göra val i samband med det nationella 

och europeiska val som gick av stapeln under projektets genomförande. De vänskaps-

band som knutits har berikat de enskilda deltagarna. För dem som tidigare varit isole-

rade och ensamma skulle en mätbar effekt antagligen kunna avläsas i bättre hälsa. Många 

har upplevt att ångesten minskat, flera har minskat eller upphört med sin medicinering. 

Vi vet att många förändrat sin kost, att man börjat motionera och för ett tiotal har detta 

inneburit signifikant viktminskning. Förvånansvärt många deltagare har i smått och 

stort ökat den egna ambitionsnivån när det gäller sig själva

14. 2 Integration via lokala mötesplatser

Vi vill betona behovet av integration i sitt vidare perspektiv. Vi anser, utifrån våra erfa-

renheter, att både deltagarna med annan etnisk bakgrund, de som på grund av sjukskriv-

ning eller arbetslöshet varit frånvarande från arbetslivet en längre tid, behöver inkluderas 

i begreppet. På motsvarande sätt tror vi att begreppet utanförskap bör snävas åt och 

istället för att definiera alla som inte arbetar heltid vilket ibland blir fallet begränsas till 

de grupper som faktiskt, av olika anledningar, står utanför då de inte på egen hand har 

förmågan att bryta mönster och koordinera sig i samhällets olika välfärds- och stödsys-

tem. 

14. 3 Den pedagogiska utmaningen 

Den logiska utmaningen blev i jobb- och praktikverkstädernas metodutveckling mycket 
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påtaglig. Under genomförandet av hela Tänk Om blev det tydligt att vi som genomföra-

re var och är produkter av vår tid. Vårt sätt att lära, det svenska sättet att bygga kunskap 

och pedagogiskt försöka omvandla information till kunskap är mer specifik än någon av 

oss från början trodde. I våra mångkulturella grupper blev detta mycket tydligt. Vi har 

försökt tänka nytt men trots det fastnat i det gamla. 

På motsvarande sätt har många med olika former av psykiska funktionsnedsättningar en 

annan logik och ett annat sätt att bygga kunskap. Vi kan konstatera att det fanns många 

som inte förstått den organisering av kunskap som merparten av befolkningen anser lo-

gisk. De har svårt att förstå  det samhälle som omgärdar dem eller de välfärdssystem som 

är satta att bistå dem. 

14. 4 Viljan och behovet av stöd för att förändra 

Under projektets gång har det blivit allt mer tydligt att de människor som anvisats till 

oss behöver en plats som ger utrymme för personlig utveckling och ökade kunskap 

om arbetsmarknaden samtidigt som det ger stöd på många olika plan i livet, tänder, 

skuldsanering, deklarationer, begravningar, ringa vårdcentralen, funktionsutredningar, 

psykiska problem, självmedicinering, överklagningar, hjälpa till i kontakter med barnens 

skola, gå med till arbetsförmedling och försäkringskassa och läsa brev från olika myndig-

heter. Den gemensamma nämnaren för Tänk Om-projektets deltagare oavsett anvisande 

organisation har varit behovet av stöd för att kunna förändras. I förändringsarbetet har 

praktik i sina olika former varit ett viktigt redskap som underlättade en återgång 

till arbete för personer som var utanför den reguljära arbetsmarkanden. 

Alla har en förmåga att förändra sin egen tillvaro men för att förändras krävs förutom tid 

insikten om att det är möjligt och såklart att förändringen har något positivt att erbjuda. 

Under projektets genomförande har vi som arbetat fått förtroendet att vara stödjare på 

den enskildes resa i livet. En resa som av olika skäl gått överstyr, på grund eller lämnat 

dom i en återvändsgränd. Vi har byggt vår verksamhet på tillit och respekt. Vi har inte 

varit myndighetsutövare utan strävat efter att vara personligt professionella. Detta stöd 

kan beskrivas i termer av en social medlingsfunktion en hjälpare, eller ett personligt 

ombud i lättversion. Detta stöd skulle kunna utvecklas i mötet mellan arbetsinriktade 

åtgärder och socialt arbete. Om man utgår från en traditionell vägledning så som tidigare 

erbjöds inom arbetsförmedlingen och kombinera den med ett praktiskt socialt arbete 
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kryddat med kunskaper inom kognitiv beteendevetenskap och ett coachande förhåll-

ningssätt. En kombination av dessa grundkunskaper som stod fri från myndighetsutöv-

ning och gemensamt finansieras av de olika välfärdssystemen och som inkluderar lands-

tinget skulle bidra till att inkludera fler människor i ett socialt sammanhang och på sikt 

få fler att återgå till arbetslivet. 
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