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Diarienummer: 2009-3050042 
 
 

Sammanfattning  
Projekt ArbetsRätt har varit ett projekt inom Europeiska Socialfonden, ESF och var 
ett systematiskt samarbete mellan näringsliv, myndighet och idéburen sektor.  
Projektet startade i maj 2009 och avslutades i april 2012. Projektet har utgått från 
Samordningsförbundet Göteborg Centrums lokaler vid Fiskhamnen i stadsdelen 
Majorna i Göteborg.  
 
Den idéburna sektorn Göteborgs Räddningsmission fick rollen som projektägare. 
Övriga samverkande aktörer har varit Activema, Göteborgs Stad Centrum: Individ 
och Familjeomsorgen (IFO) samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum. 
Samordningsförbundet samordnar insatser från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. De samverkande 
organisationerna har varit representerade i projektets styrgrupp.  
 
Projekt ArbetsRätts övergripande syfte var att erbjuda långtidsarbetslösa och 
långtidssjukskrivna personer mellan 18 – 65 år ett metodiskt och strukturerat stöd 
som leder till en arbetsförberedande sysselsättning, praktik, anställning eller 
utbildning. Med långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven menas tre månader eller 
längre. Särskilt prioriterade målgrupper var personer med psykisk ohälsa och/eller 
med utomnordisk härkomst, då dessa grupper är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. 
Den genomsnittliga tiden som deltagarna stått utanför arbetsmarknaden vid start i 
projektet var ca 4 år.  
 
Projektet var tänkt att omfatta 150 personer under hela projekttiden. Antal deltagare i 
projektet hamnade på 151 personer, varav 113 genomgick hela projektmetoden.  
Inskrivningstiden för varje deltagare har varit max ett år.  
 
Målet var att 70 % av deltagarna skulle nå sitt mål: anställning, praktik eller 
utbildning. Senare kom även sysselsättning bli ett mål för de personer som under 
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projekttiden gick in Fas 3 i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. 
Resultatet blev 79 %.  

- Anställning 34%    
- Praktik 33 % 
- Utbildning 8 % 
- Sysselsättning 4 % 

 
Metoden som användes var Supported Employment kan ses som en bro som 
överbryggar den sedvanliga rekryteringsprocessen och därmed även den 
konkurrenssituation som då uppkommer. Både arbetsplatsens och deltagrens 
förutsättningar och behov kartläggs och båda parter får ett aktivt stöd av jobbcoachen 
för att skapa hållbara lösningar. 
 
Projekt ArbetsRätt har arbetat med en tre-stegmodell för att hjälpa deltagarna ut på 
arbetsmarknaden, eller att närma sig den. Steg 1 har syftat till att skapa en 
grundläggande trygghet och en möjlighet för deltagaren att ”komma igång” och få 
rutiner i sin vardag. AR-steget, som har varit en av insatserna i Steg 1, har erbjudit 
deltagarna hälso- och utbildningsinriktade aktiviteter samt individuella samtal med 
sjukgymnast, arbetsterapeut och arbetspsykolog.  
 
AR-stegets personal har medverkat i både bedömningssamtal och metodmöten och 
tillfört specialistperspektiv som varit mycket värdefullt för projektet.  
 
Framgångsfaktorer och tips för framtiden lyfts särskilt fram i den sammanfattande 
bedömningen sist i slutrapporten, under följande rubriker:  

- Samverkan med tydlig och kontinuerlig information 
- Inga genvägar för hållbara resultat / Öppen dialog 
- Tid för administration. 
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1. Projektets resultat 
Projektet har arbetat för att öka möjligheterna för att skapa långsiktiga och hållbara 
lösningar för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna med olika funktionshinder 
på arbetsmarknaden. Anledningarna till långtidsfrånvaron från arbetsmarknaden har 
varit flera. Det har handlat om t.ex. missbruksproblematik, psykiska, intellektuella, 
fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Särskilt prioriterad 
målgrupp har varit personer med utomnordisk bakgrund och kvinnor med psykisk 
ohälsa då dessa är särskilt utsatta på arbetsmarknaden.  
  
Projektet var tänkt att omfatta 150 personer under projekttiden. Rikttiden för varje 
deltagare var ett år. Resultatet blev att teamet träffade 208 personer i 
bedömningssamtal, varav 151 skrev in i projektet. Övriga 57 bedömdes i behov av 
annan insats eller valde själva att inte påbörja projektet. Av de 151 som skrevs in i 
projektet genomgick 113 hela metodprocessen. Övriga 38 genomgick 
kartläggningsfasen men bedömdes efter det vara i behov av annan insats. Denna 
bedömning gjordes i samråd med både den aktuelle personen och inremittent.    
 
Av de 113 personerna som genomgick projektet var:  Kvinnor Män 

• 56 % kvinnor och 44 % män  63  50 
• 27 % var födda i utomnodiskt land (30 stycken): 20   10 
• Antal år utanför arbetsmarknaden: ca 4 år 4 år 2 mån  3 år 11 mån 
• Tid från projektinskrivning till praktikplats:  ca 15 veckor  ca 10 veckor 

 
Projektet har vidareutvecklat och anpassat en professionell metod, med utgångspunkt 
från metoden Supported Employment (SE), för att stödja såväl arbetssökande som 
arbetsgivare i processen att hitta rätt arbetsplats och rätt medarbetare. Projektet har 
utvecklat en trestegsmodell, baserad på metoden Supported Employment, som 
medverkat till anställningar för flera långtidsarbetssökande, vissa har förbättrat sina 
förutsättningar för att i framtiden få en förankring på arbetsmarknaden och ytterligare 
andra har kartlagts att i dagsläget sakna arbetsförmåga och är i behov av andra 
insatser. Tre-stegsmodellen finns som bilaga till de externa utvärderarnas 
slututvärdering.  
 
Genom att förena offentlig sektor med ideell organisation och näringsliv i 
samverkan, har kompetenser från olika håll tillvaratagits i projektet. Arbetsgivarna 
har fått ett professionellt rekryteringsstöd som inneburit tidsbesparingar och tillgång 
till Arbetsförmedlingens stödresurser. Detta har underlättat för företagen vid 
rekryteringsprocesser, men även inneburit ett mervärde. Man har fått stöd i att 
tillvarata deltagarnas resurser och kompetenser på ett mer medvetet sätt samtidigt 
som man tagit ett socialt ansvar.  
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För Arbetsförmedlingen, Individ- och Familjeomsorgen i SDF Centrum, men även 
andra stadsdelar i Göteborg, samt Försäkringskassan har projektet inneburit en 
avlastning arbetsmässigt och bidragsmässigt.  
 
För att öka kompetensen hos arbetsgivarna kring målgruppen som resurs har samtliga 
arbetsgivare som projektets coacher samarbetat med bjudits in till ett 
frukostseminarium. Vid detta seminarium presenterade projektet sitt arbetssätt och de 
erfarenheter som visat sig generera lyckade och hållbara lösningar mellan 
arbetsgivare och långtidsarbetslösa. Dessutom presenterades CSR (Corporate Social 
Responsibility). En längre sammanfattning från detta tillfälle finns bifogat till de 
externa utvärderarnas slutrapport.1  
 
Under projekttiden har CSR-perspektivet utvecklats till att utgöra en allt större 
integrerad del i coachernas arbete. Utöver det tidigare nämnda frukostseminariet har 
arbetsgivarna fått information om CSR från coacherna och informerats om att deras 
insatser för projektets målgrupp är goda exempel på CSR-initiativ. ArbetsRätt har 
även skapat kontakt och samarbete med CSR Västsverige, vilket resulterat i att 
projektet medverkat och presenterat sig vid ett frukostseminarium på CSR 
Västsverige, för föreningens företagsmedlemmar. 
 
Projektet byggde från början på ambitionen att deltagarnas ordinarie handläggare 
(inremittent) skulle vara det mest aktiva stödet för deltagaren under steg Steg 1 och 
även ansvara för uppföljning och planering i detta steg. Jobbcoachens aktivitet och 
stöd skulle öka först i Steg 2 då deltagaren ansågs redo för en extern arbetsplats.  
 
Resultatet blev att samverkansaktörerna tidigt signalerade ett behov av att få ett mer 
aktivt stöd och planering för deltagaren redan i projektets Steg 1. Den ursprungliga 
tanken var även att de ordinarie verksamheterna själva skulle erbjuda 
sysselsättningar i denna fas, men i realiteten fanns inte dessa. I den mån de fanns såg 
man i flera fall att glappet mellan Steg 1 och Steg 2 i en annan verksamhet blev för 
stort för många. Det kan t.ex. handla om en arbetsträning i Steg 1 för att sedan gå 
vidare till nya kontakter och insatser hos Arbetsförmedlingen i Steg 2. De 
inremitterande handläggarna menade dessutom att tid inte fanns för de uppföljningar 
och stöd som individerna behövde i denna fas.  
 

                                                 
 
1 Utvärderingsrapport Projektet ArbetsRätt. Utveckling av en metod för samarbete mellan 
arbetssökande, jobbcoacher och arbetsgivare i en individanpassade rekryteringsprocesser. 
Framtidsutbildning 2012-02-28 
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Projektet mötte detta behov för att skapa förutsättningar för fler personer att få det 
stöd man behöver, utan att behöva byta (myndighets-) kontakter mitt i processen att 
komma tillbaka till arbetslivet. AR-steget blev en del av projektets Steg 1 hösten 
2010, och beskrivs närmare under rubriken ”Arbetssätt”.  
 
AR-steget finns kvar som insats även efter projektets avslut, som en verksamhet på 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum.  
 
Projektet har under det sista halvåret arbetat med att sprida projektets erfarenheter till 
samverkansorganisationerna. Två spridningsseminarier anordnades av projektet. 
Fokus under spridningsseminarierna har varit att lyfta fram framgångsfaktorer, men 
även fallgropar, som projektet erfarit i arbetet med att förankra målgruppen på 
arbetsmarknaden. Spridningsseminarierna har även haft utrymme för reflektion och 
diskussion, för att skapa förutsättningar för att erfarenheterna verkligen kan tas 
tillvara och bli förankrade i de ordinarie verksamheterna.  
 
Projektet har dessutom varit ute i personalgrupper i två stadsdelar för att sprida och 
diskutera möjligheter att ta tillvara goda erfarenheter kring metod och arbetssätt. 
Under projektets gång har dessutom olika studiebesök tagits emot.  
 
Projektet har även resulterat i att ett nätverk för Supported Employment har 
etablerats för handläggare/coacher som arbetar med metoden. Nätverket har träffats 
ca två gånger per termin och träffarna har oftast delats upp i två delar. Den första 
delen har ofta varit av mer informativ karaktär, där t.ex. Arbetsförmedlingen eller 
Försäkringskassan har bjudits in för att informera om den egna organisationen eller 
nya direktiv som rör målgruppen. Den andra delen av mötet har fokuserat på 
samverkan kring metodfrågor. Nätverket ämnar fortsätta även efter projekttiden med 
ett roterande sammankallande ansvar.  
 
Ytterligare ett nätverk som etablerats under projekttiden har bestått i att coacher och 
handläggare från några av samverkansparterna träffats regelbundet för att utbyta 
erfarenheter och arbetsgivarkontakter. Nätverket har haft ett arbetsmarknadsfokus 
och syftet är att hitta hållbara lösningar för deltagare och arbetsgivare på 
arbetsmarknaden, men också att själva lära av varandras erfarenheter.  
 
Under projektet har det även bjudits in till kunskapsdialoger där samverkan mellan 
myndigheterna varit den röda tråden.  
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2. Syfte och mål med projektet 
Projekt ArbetsRätts övergripande syfte var att erbjuda långtidsarbetslösa och 
långtidssjukskrivna personer mellan 18 – 65 år ett metodiskt och strukturerat stöd 
som leder till en arbetsförberedande sysselsättning, praktik, anställning eller 
utbildning.  
 
Fem huvudsakliga målsättningar sattes upp för projektet:  
 

1. Specifika mål 
Effektmål: Den övergripande målsättningen var att 70 % av deltagarna skulle gå 
vidare till praktik, arbete eller utbildning. Under projektets gång kom detta att utökas 
även med sysselsättning, vilket är en konsekvens av de situationer som uppstod då 
deltagare i Arbetsförmedlingens Jobb- och Utvecklingsgaranti övergick till Fas 3 
under projekttiden.  
 
Resultat:  79% avslutades till sitt projektmål,  Kvinnor Män 
   89 personer av 113: 46 43 
 - 34% anställning 38 personer  18 20  

- 8 % utbildning 9  personer  6 3 
- 33 % praktik 37 personer  20 17 
- 4 % sysselsättning 5  personer  2 3 

 
Kommentar: Viktigt att jobbcoachen ger stöd och har lika mycket kunskap och fokus 
på både deltagrens och arbetsgivarens behov och förutsättningar. En öppen och 
kontinuerlig dialog ökar tilliten, medvetenheten och förutsägbarheten i vad som ska 
hända, vilket ökar möjligheten för långsiktighet och hållbarhet.  
Insikten om sina förutsättningar, realistiska förväntningar och den egna motivationen 
hos deltagaren är två förutsättningar för lyckade resultat. 
 

2. Förbättrad hälsa för målgruppen 
Effektmål: 65 % av deltagarna skulle uppleva att deras hälsa förbättrats under 
projekttiden. Detta mättes i en självskattningsenkät som fylldes i både vid 
inskrivning och vid avslut i projektet. 
  
Resultat: 85 % uppgav att den psykiska hälsan förbättrats 
 69 % uppgav att den fysiska hälsan förbättrats.  
 
Kommentar: Viktigt att individen får ett samordnat stöd där alla i det professionella 
nätverket strävar åt samma håll och ingår i samma planering.  
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3. Målinriktade deltagare  
Varje deltagare fick initialt i projektet hjälp och stöd med att kartlägga sina resurser 
och orientering i vilket yrkesområde man skulle satsa på att gå vidare inom. Viktig 
del i denna kartläggning har varit att samtala och synliggöra de förutsättningarna var 
individ har för att fungera på sikt på arbetsmarknaden. Resurser och kompetenser har 
kartlagts men även hur man kommer förbi de hinder både deltagaren och tidigare 
arbetsgivare sett under tidigare anställningar. Detta för att öka medvetenheten och 
målfokuseringen hos deltagarna, men även för att tydliggöra förutsättningarna för 
arbetsgivaren, och möjliggöra för rätt insatser och rätt stöd för individen.  
 
Effektmål: 100 % av projektdeltagarna skulle få en kompetens/resursprofil 
 
Resultat: 88 % fick en kompetens/resursprofil 
 
Kommentar: För att öka möjligheterna att ge rätt stöd redan från början till individen 
är det mycket viktigt att få in all relevant bakgrundinformation innan man påbörjar 
nya insatser. Annars riskerar man att inte erbjuda någon egentlig skillnad från 
tidigare insatser och risken blir större för nya eventuella misslyckanden.  
 

4. Kompetensförstärkta deltagare  
Projektet har erbjudit de inskrivna deltagarna olika kompetenshöjande insatser, både 
inom projektet och externa, t.ex kursverksamhet hos projektägaren Göteborgs 
Räddningsmission. Syftet var att stärka individernas kompetens och göra sig mer 
tillgängliga för arbetsmarknaden.  
 
Effektmål: 30 % skulle erbjudas en utbildningsinsats inom ramen för projektet.  
 
Resultat: 40 % erbjöds en utbildningsinsats inom ramen för projektet.  
 
Kommentar: Kompetens är också motivation, insikter och förhållningssätt. Kunskap 
om yttre faktorer som t.ex. arbetsmarknadens krav är betydande för resultatet. 
 

5. Utveckling av gemensamt arbetssätt för organisationerna  
För att öka möjligheterna för den enskilde individen att nå sina mål krävs att samtliga 
i individens professionella nätverk vet vad den andre gör och att en gemensam 
planering finns så att individen upplever en tydlig plan, tydlighet och struktur.  
 
Målet var att organisera ett samarbete mellan de olika samverkande myndigheterna 
för att kunna erbjuda den utsatta målgruppen ett samlat stöd där individens behov 
står i centrum. Samverkansparterna skulle få en samsyn och gemensam kunskap 
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kring insatser, målgrupp och metoder som påverkar parterna att bli mer effektiva, 
flexibla och heltäckande i stödet till målgruppen på vägen till arbetsmarknaden.  
 
Effektmål: Skapa en begriplig struktur för projektdeltagarna 
 
Resultat: Projektet har bjudit in till de övriga samverkansaktörerna till samtal och 
workshops kring gemensam metodplattform och synsätt på arbetssätt och planering. 
Jobbcoachen har haft en kontinuerlig återkoppling och direktkontakt med inremittent 
och övriga relevanta samverkansparter under hela inskrivningstiden. Jobbcoachen 
och deltagaren har även samtalat om det övriga professionella nätverket och kontakt 
och möten, t.ex. genom tre-partsmöten, har skett när det ansetts viktigt.  
 
Kommentar: Bra med tydlig rollfördelning och överenskommelser redan från start. 
Tydliga beslut om försörjning och längd. Inga parallellplaneringar 

 

3. Arbetssätt 
De som har remitterat personer till projektet har fått fylla i formuläret ”Frågor till 
inremitterande handläggare”. Efter detta har personen träffat två av 
projektpersonalen för ett bedömningssamtal. Båda dessa formulär finns bifogade i 
den externa slututvärderingen.1 Beslut huruvida projektet varit rätt insats eller inte 
har tagits dels i projektteamet, men även i samråd med individen själv och den 
inremitterande handläggaren. I de fall projektet inte bedömts vara lämplig insats har 
en samverkande dialog skapats för att hitta en annan, mer lämplig insats.   
 
Projekt ArbetsRätt har arbetat med en tre-stegmodell för att hjälpa deltagarna ut på 
arbetsmarknaden, eller att närma sig den. Det första steget (max 3 månader) har 
syftat till att skapa en grundläggande trygghet och en möjlighet för deltagaren att 
”komma igång” och få rutiner i sin vardag. Deltagarna har sysselsatts i 
samverkansparternas egna verksamheter och/eller, under projektets senare del, i AR-
steget. De steg 1-platser som fanns i projektet vid start var Erikshjälpens Second 
Hand i Högsbo, projektet Rehablotsen på Samordningsförbundet Göteborg Centrum 
och arbetsträning på Agora hos Göteborgs Räddningsmission.  
Under denna fas har deltagarna främst haft kontakt med inremitterande handläggare 
(i början av projektet) och AR-steget (se nedan). Parallellt har deltagarna träffat sin 
jobbcoach i en kartläggningsfas, där erfarenhet, kompetens, behov och 
förutsättningar har diskuterats och kartlagts.  
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 I steg 2 (max 3 månader) har deltagaren istället varit på en extern praktikplats. I det 
tredje steget (max sex månader) har jobbfokus förtydligats ytterligare och en 
arbetsplats direkt kopplat till individens slutmål har anskaffats.  
 
AR-steget, som varit en del av projektets Steg 1 sedan hösten 2010, bestod till en 
början en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en arbetspsykolog. Efter ett år 
avslutade arbetsterapeuten och arbetspsykologen sina anställningar och en ny 
arbetspsykolog började sin anställning i augusti 2011 tillsammans med en socionom 
och den sammansättningen kom att bestå projekttiden ut. 
 
Teamet arbetade med hälso- och utbildningsinriktade aktiviteter för deltagarna men 
även med individuella samtal utifrån sina befattningsområden. Insatserna kan 
karaktäriseras utifrån kategorierna pröva, stärka/träna och aktivera och har haft fokus 
på egenskaper och förutsättningar som är viktiga för att fungera på arbetsmarknaden. 
AR-stegets insatser anpassades efter varje deltagares individuella behov och kunde 
fortlöpa parallellt med jobbcoachens insatser under hela inskrivningstiden, om och 
när det fanns ett behov av det.  
 
AR-stegets personal har medverkat i både bedömningssamtal och metodmöten och 
tillfört specialistperspektiv som varit mycket värdefullt för projektet.  
 
AR-stegets insatser:  
Hälsoorienterade grupper 
QI Gong 
Promenadgrupp 
Konstgrupp 
Kreativ verkstad 

Frukostgrupp 
Bakning- och beställningsgrupp 
After Work-grupp 
Gymträning med sjukgymnast 

 
Utbildningsorienterade grupper 
Vägledningsgrupp 
Hitta nya vägar 
 
AR-stegets insatser utnyttjades av de allra flesta deltagarna i någon form. De 
deltagare som inte var i behov av insatserna var främst de som direkt påbörjades i 
projektets Steg 2 eller Steg 3 eller som redan hade liknande etablerad struktur och 
insatser utanför projektet.  
 
Metoden, som projektet har tagit sin form utifrån, och som har genomsyrat tre-
stegsmodellen, heter Supported Employment. Metoden utvecklades i USA på 1970-
talet och etablerades i Sverige under 1990-talet, genom införandet av SIUS-
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konsulenter på Arbetsförmedlingen. Metoden är väl etablerad och evidensbaserad. 
Den ursprungliga idén är att det finns en plats på arbetsmarknaden för alla som själva 
vill, bara rätt förutsättningar ges. Man ska få det stöd man behöver, så länge man 
behöver det, med målet att få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.   
 
Supported Employment är en metod i fem steg:  
 

1. Kartläggning 
Kartläggning av förutsättningar, stödbehov, resurser, erfarenheter mm  
 

2. Anskaffning av praktik eller arbetsplats 
Branschanalys, matchning utifrån förutsättningar 
 

3. Arbetsplatsanalys och anpassning 
Hitta rätt plats. Matcha arbetsplatsens förutsättningar med individens.   
 

4. Introduktion på arbetsplatsen 
Klara förutsättningar och arbetsuppgifter.  
 

5. Uppföljning 
Av jobbcoachen ute på arbetsplatsen.  
 
Metoden kan ses som en bro som överbryggar den sedvanliga rekryteringsprocessen 
och därmed även den konkurrenssituation som då uppkommer. Både arbetsplatsens 
och deltagrens förutsättningar och behov kartläggs och båda parter får ett aktivt stöd 
av jobbcoachen för att skapa hållbara lösningar. Matchningen utgår från att hitta just 
den rätta arbetsplatsen för den specifika deltagaren, där arbetsmiljön och 
omständigheter ger rätt förutsättningar för deltagaren att prestera på sin egna 
maximala nivå. På så sätt skapas en god grund för hållbarhet och långsiktighet.  
 
Projekt ArbetsRätt har riktat sig till en bredare målgrupp med fler mål än vad 
metoden ursprungligen är utformad för. Även de personer som inte varit redo för ett 
lönearbete inom inskrivningstiden i projektet (max ett år) har kunnat delta, och man 
har då kunnat ha även praktik eller utbildning som mål. Metoden har dock varit 
densamma – att erbjuda både deltagare och arbetsgivare ett väl förankrat och 
metodiskt stöd för att få deltagaren att öka sina förutsättningar till anställning längre 
fram. I de fall praktik har varit målet för deltagaren, har det varit en 
arbetsförberedande praktik på en reguljär arbetsplats som varit aktuellt. Deltagaren 
har i sitt eget tempo kunnat slussas in på arbetsmarknaden och fått möjligheten att 
närmat sig arbetsmarknadens krav och villkor. 
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4. Deltagande aktörer i projektet 
Samverkande aktörer i projektet har varit: Activema, Göteborgs Stad Centrum: 
Individ- och Familjeomsorgen (IFO), Samordningsförbundet Göteborg Centrum. 
samt Göteborgs Räddningsmission  
 
Näringslivsentreprenören Activema kan beskrivas som ett företag som arbetar med 
strategisk kommunikation, marknadsföring och försäljning. Activema är även ett 
företag som satsar på socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibility) och 
hjälper andra företag att utveckla sitt arbete med CSR. Activema har bland annat 
fungerat som en betydande och stödjande part gällande utvecklingen av CSR-
perspektivet och även tillfört det viktiga arbetsmarknads- och arbetsgivarperspektivet 
till projektet. Dessutom har Activema själva fungerat som en mottagande 
arbetsgivare, både för anställning och för praktikanter.  
 
Göteborgs Stad Centrum: Individ- och Familjeomsorgen (IFO) har flera 
verksamheter som riktar sig till människor med sociala problem eller 
funktionsnedsättningar. Personer har remitterats in i projektet främst från enheten för 
ekonomiskt bistånd och Arbetsforum. Personal och handläggare har bland annat 
medverkat i projektets olika nätverk och metoddiskussioner och vid behov haft tre-
partsmöten.   
 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum samordnar insatser från 
Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad när det gäller 
invånare i stadsdelarna Centrum, Örgryte-Härlanda och Majorna-Linnèstaden. Även 
andra stadsdelar har remitterat deltagare till projektet, såsom Askim-Frölunda-
Högsbo. Arbetsförmedlingen har varit den enskilt största inremittenten till projektet. 
Samordningsförbundet har finansierat personalen i AR-steget och det är från 
förbundets lokaler i stadsdelen Majorna som projektpersonalens arbete har utgått.   
 
Göteborgs Räddningsmission har varit ägare av projektet och ansvarat för ekonomin 
och det strategiska genomförandet. Man har även erbjudit ett antal platser i steg 1.  
 
Samtliga samverkande parter har varit representerade i projektets styrgrupp. Under 
projekttiden har en stor omorganisation skett i Göteborg då stadens 20 stadsdelar 
slogs ihop till 10. Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har genomgått 
relativt stora organisationsförändringar vilket medfört att det varit en relativt stor 
omsättning på representanter i styrgruppen. I perioder har det saknats ersättare från 
några av myndigheterna.  
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5. Jämställdhetsintegrering 
Projektets anställda har under projekttiden deltagit i Jämnt med Finsam. Jämnt med 
Finsam var ett projekt för jämställdhetsintegrering inom Samordningsförbunden 
Göteborg Centrum och Väster. Målet med projektet var att säkerställa att kvinnor och 
män får likvärdiga rehabiliteringsmöjligheter samt att de beslut och insatser som 
erbjuds målgruppen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Deltagandet i 
Jämnt med Finsam underlättade jämställdhetsarbetet i ArbetsRätt.  
 
För att konkretisera arbetet valde ArbetsRätt att fokusera på tre områden:  
 
 1) Under en period testades könsneutrala presentationer av nya 
 bedömningssamtal på teamets möten. Syftet var att teamet skulle göra 
bedömningar utifrån en individs förutsättningar och behov utan att färgas av de 
stereotypa könsbilderna. Efter dragningen avslöjades könet och teamet hade en 
diskussion kring om detta påverkade bedömningen och i så fall på vilket sätt.   
 
 2)  Projektteamets ärendediskussioner avslutades med frågan ”Hade vi 
gjort/tänkt annorlunda om deltagaren vore av motsatt kön”. Detta för att undvika att 
upprätthålla stereotypa könsbilder och vidga var individs valmöjligheter utöver 
eventuella könsstereotypa förväntningar.  
 
 3)  Statistik fördes över den tid det tog för samtliga deltagare från inskrivning 
i projekt ArbetsRätt till man kom ut på en arbetsplats. Detta för att se om det är 
någon skillnad mellan könen.  
 
Resultat:  Kvinnor Män 

 ca 15 veckor ca 10 veckor 
 

Det tog alltså i snitt drygt en månad längre för kvinnor att nå ut på arbetsmarknaden 
än vad det tog för män. 
 
Under projekttiden har teamet även observerat att det är fler kvinnliga deltagare som 
är ensamt ansvariga för sina barn än vad det varit manliga deltagare i samma 
situation. Detta har medfört att fler kvinnor t.ex. varit begränsade i sitt arbetsutbud 
vad det gäller t.ex. arbetstider på obekväm arbetstid. Projektet undersökte 
möjligheten för kommunal barnomsorg på obekväma arbetstider (kväll/helg/natt) 
men fick till svar att det endast finns en förskola som erbjuder detta i Göteborg, och 
detta är en privat förskola med långa kötider.   
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6. Tillgänglighet för personer med funktionshinder 
Metoden Supported Employment kan beskrivas som en metod som syftar till att öka 
tillgängligheten på arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna 
personer, ofta med ett eller flera funktionshinder, psykiska eller fysiska. Projektet har 
arbetat med att skapa en öppen dialog mellan alla samverkande parter för att 
möjliggöra långsiktiga lösningar och varje matchning har föregåtts av en 
grundläggande kartläggning av både deltagare och arbetsplats.  
 
Projekt ArbetsRätt har genomfört två seminarier med tema ”Tillgänglighet”.  
Inbjudna till dessa tillfällen var både personal och deltagare i projektet. 
Tillgänglighetskonsult Gert Månsson från Svenska ESF-rådet bjöds in för att föreläsa 
och hålla i dialog vid de båda tillfällena. Projektpersonalen har haft en dialog med 
deltagarna kring deras behov  
 

Även den månatliga kunskapsdialogen för handläggare i samverkansorganisationerna 
har vid ett tillfälle haft det uttalade temat ”Tillgänglighet”.  
 
Projektet har även medverkat vid ett av CSR Västsveriges frukostseminarium som 
hade temat ”Tillgänglighet”. Vid detta tillfälle redovisade projektet sitt arbete med 
att öka tillgängligheten för fler arbetssökande på arbetsmarknaden och 
projektpersonalen diskuterade också med CSR Västsveriges kansli på vilket sätt 
coacherna lämpligen kan ta upp CSR-perspektivet i kontakten med arbetsgivare. 
 
 
Kriterier för genomförandet 
 

7. Främja innovativ verksamhet  
Projekt ArbetsRätt har utgått från metoden Supported Employment och anpassat den 
till en bredare och större målgrupp. Deltagarna i projektet har även kunnat ha andra 
mål än anställning, och kunnat mötas i sina behov och få stöd att närma sig 
arbetsmarknaden.  
 
Projektet har under tidens gång utvecklat metoden efter samhällets och individernas 
behov. Drygt ett år in i projekttiden startades verksamheten AR-steget upp.  
 
Projektet har arbetat med att få ihop begreppen rekrytering, samhällsnytta, CSR, 
förutsägbarhet och långsiktighet där även samverkan varit ett nyckelbegrepp.  
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8. Främja samverkan  
Samtliga av Projekt ArbetsRätts samverkansparters har varit representerade i 
projektets styrgrupp. Projektet har bjudit in till bland annat möten för dialog kring 
gemensam metodplattform, kunskapsdialoger och seminarier för erfarenhetsspriding 
och dialog. Projektet har även vid flertalet tillfällen varit ute hos samverkansparterna 
och dels informerat om projekt och metod men även då haft dialog kring framtid och 
implementering av erfarenheter.  
 
ArbetsRätt har bjudit in till gemensamma nätverk för handläggare och coacher i 
samverkansmyndigheterna.  
 
I en kontinuerlig och öppen dialog har jobbcoachen, deltagaren och inremittenten 
(och i de fall det varit relevant även övriga i deltagarens professionella nätverk) 
tillsammans hittat lösningar och bästa möjliga stöd för individen. Jobbcoachen har 
fungerat som ”spindeln i nätet”. 
 
 

9. Extern utvärdering 
Projektet har haft en extern utvärderare, Framtidsutbildning AB som genomfört en 
följdforskning av projektet. Detta har varit mycket värdefullt för projektet, då en 
kontinuerlig återkoppling från utvärderarna har bidragit till ett lärande för 
projektteamet under projektprocessen. Den löpande återkopplingen till projektteamet 
under projektets gång, från både deltagare, arbetsgivare och inremittenter, har 
möjliggjort en mer effektiv och anpassad metodutveckling.   
 
 

10. Egenutvärdering 
Projektets egenutvärdering har varit nära kopplad till den externa utvärderingen. 
Utvärderarna har träffat, intervjuat och kontinuerligt återkopplat till projektet och 
även deltagit på några av styrgruppsmötena.  
 
Projektets målsättningar har följts upp kontinuerligt och de avvikelser och 
risksituationer som uppkommit har åtgärdats.  
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11. Sammanfattande bedömning 
Framgångsfaktorer och tips för framtiden: 
 

1. Samverkan med tydlig och kontinuerlig information 
I projekt där det finns många samverkande parter och där ett gott resultat bygger på 
att allt ska fungera i flera led med flera inblandade parter, är det viktigt att rollerna 
tydliggörs och ansvarsfördelningen parterna emellan är klar från start. Dessutom är 
det viktigt att samtliga i deltagarens professionella nätverk är informerade om, och 
stöttar individen, i dennes planering och handlingsplan.  
  
Projektteamet satsade under vissa perioder extra mycket tid på att vara ute och 
informera hos de olika inremittenterna, vilket gav direkt resultat i mer träffsäkra 
remisser och en målgrupp som på ett bättre sätt kunde tillgodogöra sig projektets 
insatser. Även arbetsgivarna efterfrågade en tydlig stuktur där det inte råder några 
frågetecken kring rollfördelning eller vad som gäller. Detta medför både tillit och 
förutsägbarhet för alla parter. Inte minst för deltagarna.  
 

2. Inga genvägar för hållbara resultat / Öppen dialog 
Projektet har erfarit att ju fler förutsättningar som är tydliggjorda vid en matchning 
desto färre frågetecken uppstår i ett senare skede. Då kan man också ha en öppen och 
ärlig dialog redan från start, både från arbetsgivarens och deltagarens håll, och de 
båda kan få det stöd de behöver för att nå hållbarhet. Jobbcoachen behöver ha lika 
mycket fokus på och insikt om arbetsgivaren som om deltagaren.  
 
Det finns inga genvägar till långsiktiga och hållbara lösningar. Hoppar man över den 
viktiga kartläggningen och öppna kommunikationen ökar risken för nya 
misslyckanden. Därför är det viktigt att t.ex. ev. tidigare utredningar eller 
praktikerfarenheter kommuniceras redan vid inremissförfarandet. 
 
Vid några tillfällen har projektet haft svårt att få in den bakgrundsinformation som 
fanns, vilket oftast resulterade i förlängda processer och onödiga fallgropar. I vissa 
fall visade det sig t.o.m. att teamet kommit fram till precis samma slutsatser som 
tidigare insatser redan konstaterat, och deltagaren hade därför inte fått det stöd hen 
behövt redan från start.   
 
Insikten om sina förutsättningar, realistiska förväntningar och den egna motivationen 
hos deltagaren är två förutsättningar för lyckade resultat. 
 
 

3. Tid för administration 
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Det är viktigt att det redan från start är klart vad, på vilket sätt och i vilket form 
projektet behöver administrera och redovisa till t.ex. ESF och samverkanspartners. 
Vid ett par tillfällen har ArbetsRätt behövt redovisa och rekonstruera retroaktivt, 
vilket varit mycket tidskrävande och har därför i viss mån påverkat insatserna för 
deltagarna.  
 
Även eventuella mallar för t.ex bedömningssamtal, kartläggningssamtal och liknande 
är bra att ha klart så tidigt som möjligt. Likaså informationsmaterial om projektet, 
vilket har efterfrågats av såväl inremittenter, arbetsgivare, deltagare och omgivning. 
 
 
Kontaktpersoner 
 
Magnus Simonsson, projektledare 
Samordningsförbundet Göteborg Centrum 
Tfn: 010-486 90 20 
E-post: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se 
 
Linda Andersson, projektledare 
Göteborgs Räddningsmission 
Tfn: 0767-872502 
E-post: l.andersson@raddningsmissionen.se 
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