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1	 Inledning
Föreliggande utvärderingsrapport, ”ArbetsRätt – Utveckling av en metod för samarbete mellan 
arbetssökande, jobbcoacher och arbetsgivare i individanpassade rekryteringsprocesser”, utgör slut- 
redovisning av utvärderingsinsatser genomförda av Framtidsutbildning AB i EU-projektet ArbetsRätt.

I rapporten beskrivs initialt utvärderingsuppdraget och på vilket sätt det har genomförts. Därefter 
beskrivs projektets struktur och insatser i enlighet med den programteoretiska modellen. För att 
tydliggöra hur projektet har utvecklats samt vilka inre och yttre faktorer som påverkat dess genom- 
förande beskrivs sedan projektprocessens förlopp samt vilka svårigheter och möjligheter som  
projektet haft att hantera. Det centrala i projektet ArbetsRätt är utvecklingen av den arbetsmetod 
för ”Individual Placement and Support” (anpassning av metoden Supported Employment till aktuell 
målgrupp) som utvecklats av projektet. Detta beskrivs i avsnittet om projektets sätt att arbeta. En 
betydande del av rapporten består av en beskrivning av projektets utfall i form av prestationer, 
resultat och effekter.

Utvärderarna sammanfattar i den senare delen av rapporten sina beskrivningar, värderingar och 
analyser i enlighet med utgångspunkterna för utvärderingen samt ESF´s riktlinjer. Avslutningsvis 
görs en komprimerad beskrivning av projektets mervärde.

Till rapporten bifogas bilagor enligt förteckning samt de två delrapporter som tidigare publicerats. 
Tillsammans utgör detta det samlade utvärderingsmaterialet kring projektet.

Rapporten saknar en sammanfattning dels då en komprimerad presentation av utvärderingen och 
projektet kommer att göras i en folder och dels då utvärderingsrapporten är relativt kort.  
Rapportens olika delar är integrerade med varandra varför det också är en fördel att läsa rapporten  
i sin helhet.

Det är utvärderarnas förhoppning att rapporten ska kunna vara ett verktyg i spridning och 
implementering av projektets erfarenheter då projektet har genererat uppenbara mervärden både 
avseende metodutveckling och samverkan.

Projektets mervärde ligger framförallt i att det har utvecklat och prövat en professionell metod för 
att stödja såväl arbetssökande som arbetsgivare i en process att skapa förutsättningar för anställning av 
långtidsarbetslösa arbetssökande med olika funktionshinder. Projektet har i hög utsträckning genom 
att använda en utvecklad trestegsmodell som bygger på principerna för Supported Employment 
medverkat till anställningar av arbetssökande, att andra sökande har förbättrat förutsättningarna för 
att i framtiden erhålla en anställning och att det i vissa fall klarlagts att den arbetssökande saknar 
arbetsförmåga. Arbetsgivarna har fått ett professionellt rekryteringsstöd som inneburit tidsbesparingar 
och tillgång till Arbetsförmedlingens stödresurser. Detta har underlättat och tillgodosett de med- 
verkande företagens kompetensförsörjningsbehov samtidigt som ett antal deltagare har kunnat 
skapa en plattform för självförsörjning. De anställningar som har kommit till stånd är i hög utsträckning 
ett resultat av det arbetssätt som använts och som skapat en grund för samhandling mellan arbets- 
sökande, jobbcoach och arbetsgivare. Det strukturerade arbetssättet samt att de berörda aktörerna 
tillsammans har skapat lösningar utifrån individernas behov och förutsättningar i relation till arbets- 
marknadens krav har gett bättre och hållbarare resultat än de insatser som de aktuella personerna 
tidigare fått del av.
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För Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen samt Försäkringskassan har projektet inneburit 
en avlastning arbetsmässigt samt att bidragskostnader minskar i takt med att projektdeltagare har 
erhållit anställning. 

Även om projektets metod har visat sig fungera bra och att resultaten är goda så är ArbetsRätt ett 
relativt litet projekt och det finns en otydlighet i vad projektet kommer att få för påverkan på de  
offentliga organisationernas arbete med målgruppen i framtiden. Projektets erfarenheter och 
resultat borde vara en tankeställare för hur Arbetsförmedling, Individ- och familjomsorg samt 
Försäkringskassa arbetar med arbetssökande med behov av ett individualiserat och anpassat stöd. 

Varför klarar dessa organisationer inte att skräddarsy sina insatser och vilka konsekvenser har 
detta? Som påpekats av samverkansaktörer i utvärderingen så behövs denna typ av resurs i reguljär 
verksamhet. I dagsläget är man beroende av olika projektaktiviteter för att tillgodose målgruppens 
behov vilket skapar otillfredsställande planeringsförutsättningar eftersom projekt bedrivs under en 
begränsad tidsperiod.

Projektpersonalen har under senare delen av 2011 arbetat mycket med att sprida projektets 
erfarenheter till samverkansaktörerna. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2012. Samverkan 
i projektet har fungerat bra på en operativ nivå och kunskaper har genererats i samarbetet mellan 
arbetssökande, arbetsgivare, handläggare hos myndigheterna samt projektpersonalen. Två nätverk 
som projektet medverkat i har haft stor betydelse för kunskapsspridningen. Det ena är den plattform 
för kunskapsdialog som finns inom Samordningsförbundet Centrum och det andra är det nätverk 
som projektet skapat för personer i olika verksamheter i Göteborg som arbetar med metoden  
Supported Employment.

Det blir också tydligt att projektet skulle behöva längre tid än tre år för att ytterligare kunna utveckla 
och beskriva metoden för att göra den överföringsbar. En förlängning av projektet skulle möjliggöra 
ett bättre tillvaratagande av projektets erfarenheter i en situation där ett antal verksamheter i Göteborg 
står i begrepp att använda Supported Employment som grund för arbetet i olika utvecklingsprojekt. 
Projektteamet i ArbetsRätt, som har hög kompetens kring Supported Employment både genom  
tidigare arbete med denna och genom nya erfarenheter i projektet, skulle för de kommande projekten 
kunna utgöra en viktig kunskapsresurs.

Ett innovativt inslag i projektet har varit initiativet att i samarbete med CSR Västsverige arbeta med 
utveckling av arbetsgivares handlingar relaterat till företagens sociala ansvarstagande. Detta arbete 
kan sägas ha påbörjats genom seminarier och genom en specialstudie genomförd av en resurs som 
projektet disponerat under andra halvåret 2011.

Helsingborg

2012-01-20

Bo Eriksson

Framtidsutbildning AB
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2	 Utvärderarnas roll i projektet

Följeforskningsmodellen och lärande utvärdering
Göteborgs Räddningsmission, som är ägare av projektet ArbetsRätt, har i formuleringen av 
utvärderarnas uppdrag varit tydliga med att utvärderingen ska vara processtödjande och bidra till 
lärande under projektprocessen.

Det innebär att utvärderingsmodellen har konstruerats så att:

• Utvärderarna kontinuerligt utbytt erfarenheter i en dialog med projektaktörerna.

• Utvärderingsmaterialet och det som kommit fram i dialogen skulle bidra till lärande/förståelse.

• Utvärderingen skulle komma till nytta i utveckling av verksamheten.

Rapporteringen från oss utvärderare har byggt både på muntlig och på skriftlig rapportering. De 
reflektioner som kommit fram i olika fora har förts till den samlade erfarenhetsbank som efterhand 
har skapats i projektet. Utvärderarna har eftersträvat ett öppet diskussionsklimat i de sammanhang 
där vi medverkat i återförings- och lärprocessen och har mötts av samma öppenhet från projektets 
sida. Det vi som utvärderare har iakttagit är ett perspektiv och vi har därför varit noga med att  
redovisa olika aktörers synsätt. 

Två tidigare delrapporter har utgjort underlag för en dialog i styrgruppen, vid projektets interna  
arbetsmöten och i projektets referensgrupp. I återföringen och dialogen kring utvärderingsresultaten 
har Framtidsutbildning AB använt två olika strukturer, en som fokuserat på det strategiska perspektivet 
och en som fokuserat på det operativa perspektivet. Detta ligger i tanken med den modell för följe- 
forskning som används av utvärderarna, se bilaga 1.

De strategiska frågorna utgår från den s.k. programteoretiska modellen för analys av utvecklings- 
projekt. De huvudsakliga strategiska frågorna som styrgruppen kontinuerligt har diskuterat för att 
styra projektet mot en god måluppfyllelse har framförallt varit följande:

• Vilka resurser disponerar projektet och är dessa anpassade efter den uppgift som projektet ska lösa? 

• Har projektet förmåga att omvandla tillgängliga resurser till aktiviteter som stödjer projekt- 
deltagarnas process att närma sig arbetsmarknaden?

• Genomförs planerade aktiviteter med rätt kvantitet och kvalitet och vilken förmåga har projektet 
att dels förebygga avvikelser och dels korrigera avvikelser?

• Vilka resultat uppnås och vilka faktorer påverkar dessa?

• Vilka långsiktiga effekter kan projektet tänkas få och på vilket sätt kan bästa möjliga 
förutsättningar skapas för implementering och spridning av projektets lärdomar?
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Fokus i projektgruppen har varit följande operativa frågeställningar:

• Hur arbetar vi idag? Vad är positivt/negativt?

• Varför arbetar vi som vi gör?

• Vilka alternativ finns? Hur kan vi göra istället?

• Ska vi ändra vårt sätt att arbeta på något sätt och i så fall hur?

• Vad vill vi uppnå med det?

• Har vi de resurser vi behöver för att ändra vårt arbetssätt?

• Vilka möjligheter och risker är förenade med att ändra vårt sätt att arbeta?

Förutsättningen för att det ska vara möjligt för utvärderarna att bidra i en lärandeprocess är att det 
finns ett utrymme för att arbeta på ett innovativt sätt i projektet och att de aktörer som är berörda 
är beredda att engagera sig i en lärandeprocess. Detta utvecklingsarbete bör inte vara begränsat till 
styrgrupp och projektteam utan också innefatta de andra av projektet berörda aktörerna. I projektet 
ArbetsRätt har arbete med metodutveckling varit inplanerat i genomförandeprocessen och projekt- 
ägaren har haft en tydligt uttalad ambition att möjliggöra ett brett deltagande och engagemang i 
genomförandet av projektet. 

Logical Framework Approach
Av uppdragshandlingarna framgår att utvärderingsarbetet ska bedrivas i enlighet med grunderna för 
följeforskning samt metoden Logical Framework Approach (LFA). Det innebär att utvärderingen 
ska fungera som ett processtödjande och lärande verktyg för projektet samt att utvärderarna i 
utvärderingsarbetet ska använda metoden Logical Framework Approach för att i workshops till- 
sammans med styrgrupp, referensgrupp och projektteam arbeta med planering och uppföljning av 
processer och resultat.

I utvärderingsarbetet har konsulterna därför inkluderat samtliga områden som benämns i Logical 
Framework Approach vilket innefattar omvärldsanalys, intressentanalys, problemanalys, mål- 
formulering, aktivitetsplan, resursplanering, indikatorer (mått på måluppfyllelse), riskanalys och  
analys av förutsättningar för måluppfyllelse. Utvärderingen har fokuserat på att beskriva, värdera 
och analysera projektets förutsättningar, genomförande och utveckling. 

Detta har innefattat att ta ställning till frågor så som:

• Bedrivs arbetet i enlighet med den inriktning som framgår av syften och målsättningar?

• Har projektet de förutsättningar som behövs för att uppnå de uppsatta målen? 

• Har projektet adekvata resurser och kompetenser?
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• Har tillgängliga resurser och kompetenser använts effektivt?

• Är aktiviteterna inom projektet anpassade till målgrupp, målsättningar och syfte?

Förutom detta har utvärderarna beskrivit, värderat och analyserat projektets prestationer (genom- 
förda aktiviteter), resultat (i relation till formulerade mål) och effekter (utveckling/förändring som 
kan kopplas till verksamhetens insatser) samt vilka faktorer som har påverkat utfallet. 

• Vilka resultat har uppnåtts?

• Vad har påverkat resultatet? (Såväl positiva som negativa faktorer.)

• Hur och i vilken utsträckning har aktiviteter, resurser och kompetens inom projektet bidragit till 
resultaten?

• Hur har projektet påverkats av faktorer i omvärlden?

• Vad har man lärt sig i projektet, både ur ett deltagarperspektiv och ur ett personalperspektiv?

• Hur kommer ny kunskap att användas?

• Hur har samverkan mellan olika aktörer fungerat?

Beskrivningar, värderingar och analyser i utvärderingen har grupperats kring följande huvudområden:

• Syfte och målsättningar

• Process

• Organisation

• Samverkan, information och kommunikation

• Deltagarna och deras synpunkter

• Verksamhet och arbetsmetodik

• Resurser

• Utfall

I denna slutrapport görs en heltäckande beskrivning av projektets funktionalitet och utfall. 
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3	 Genomförda utvärderingsaktiviteter
Utvärderingsarbetet har delats in i tre faser som var och en innefattar informationsinhämtning, 
deltagande i olika projektaktiviteter, omvärldsbevakning, lärande och processtödjande möten i 
olika konstellationer, sammanställningar och analys samt muntlig och skriftlig återkoppling av 
utvärderingsperiodens resultat.

Fas 1 2010-01-15 till 2010-06-04

Fas 2 2010-06-05 till 2011-05-06

Fas 3 2011-05-07 till 2012-04-15

Det har funnits en grundplanering för hela utvärderingsperioden redan vid start av utvärderingen. 
Denna har diskuterats igenom inför varje ny utvärderingsfas och anpassats till aktuella behov av att 
prioritera vissa frågeställningar och utvärderingsområden. 

Under den första utvärderingsfasen genomfördes följande utvärderingsaktiviteter:

• Personliga intervjuer med samtliga i projektets styrgrupp, exklusive ekonom.

• Personliga intervjuer med projektledarna.

• Personliga intervjuer med övrig personal som arbetar med projektdeltagare. 

• Intervjuer med samverkanspartners i grupp och enskilt.

• Personliga intervjuer med projektdeltagare.

• Personliga intervjuer med arbetsgivare.

• Deltagit i styrgruppsmöten, metodmöten samt workshop CSR.

• Lett en workshop med styrgrupp och projektpersonal.

• Tagit del av skriftlig dokumentation och kvantitativa uppföljningsdata från projektet.

• Genomfört dialogmöten med projektledare och coacher.

Under den andra utvärderingsfasen genomfördes följande utvärderingsaktiviteter:

• Personliga intervjuer med huvuddelen av projektets styrgrupp.

• Personliga intervjuer med projektledaren.

• Personliga intervjuer med personal i AR-Steget samt administratör. 

• Telefonintervjuer med remittenter.
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• Personliga intervjuer med 12 projektdeltagare.

• Personliga intervjuer med 12 arbetsgivare.

• Deltagit i styrgruppsmöten, metodmöten samt andra projektaktiviteter.

• Tagit del av skriftlig dokumentation och kvantitativa uppföljningsdata från projektet.

• Genomfört dialogmöten med projektledare och coacher.

Under den tredje och avslutande utvärderingsfasen har dessa utvärderingsinsatser genomförts:

• Personliga intervjuer med huvuddelen av projektets styrgrupp.

• Personliga intervjuer med projektledaren.

• Personliga intervjuer med projektets coacher.

• Personliga intervjuer med personal i AR-Steget samt administratör. 

• Intervju med resursperson CSR.

• Telefonintervjuer med remittenter.

• Personliga intervjuer med 8 projektdeltagare.

• Personliga intervjuer med 8 arbetsgivare.

• Deltagit i styrgruppsmöten, metodmöten samt andra projektaktiviteter.

• Tagit del av skriftlig dokumentation och kvantitativa uppföljningsdata från projektet.

• Genomfört dialogmöten med projektledare, coacher och styrgrupp.

I delrapporterna har det insamlade materialet utförligt redovisats för att utgöra input i dialogen 
kring projektets funktionalitet och utfall. I denna slutrapport redovisas endast övergripande de olika 
aktörernas syn på projektet.
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4	 Projektets struktur och insatser
Projektets syfte, målsättningar och förväntade effekter framgår av projektansökan. Samman- 
fattningsvis vill projektet genom sina insatser uppnå följande:

• ArbetsRätt avser att skapa helhetslösningar och samspel mellan olika aktörer för att stödja  
människor till arbete eller studier. 

• ArbetsRätt är en samlad insats från offentlig sektor, frivilligsektor och näringsliv i Göteborg. 

• ArbetsRätt ska underlätta vägen till arbete eller studier för individer med olika typer av arbetshinder. 

• ArbetsRätt ska bidra till synliggörande av målgruppen som en resurs vilket syftar till att ändra 
attityder hos arbetsgivare. 

En övergripande målsättning för projektet är att 70 % av deltagarna går vidare i praktik, arbete eller 
utbildning. Därutöver finns följande delmålsättningar:

• Förbättrad hälsa – inom målgruppen finns personer med psykisk och fysisk ohälsa, vilket utgör 
hinder på vägen mot arbetsmarknaden. Projektet kommer att arbeta med olika hälsofrämjande 
insatser t.ex. samtalsstöd och friskvård. Effektmål: 65 % av projektdeltagarna upplever att deras 
hälsa har förbättrats under projekttiden.

• Målinriktade deltagare – initialt i projektet görs validering och bedömning av projektdeltagares 
formella och informella kompetens och resurser. Syftet är dels att göra deltagare målinriktade 
och fokuserade på vad de vill satsa på yrkesmässigt och dels att ge företag och organisationer 
som tar emot deltagare för arbetsträning/praktik en tydlig bild av deltagarens kompetens och 
resurser. Effektmål: 100 % av projektdeltagarna ska upprätta en kompetens/resursprofil.

• Kompetensförstärkta deltagare – under projekttiden kommer deltagarnas kompetens att förstärkas 
utifrån individuella behov genom olika konkreta utbildningsinsatser. Det kan t.ex. vara svenska, 
engelska, datorkunskap eller samhällskunskap. Effektmål: 30 % av alla deltagare erbjuds inom 
ramen för projektet någon form av utbildningsinsats för att stärka deras kompetens.

• Utveckling av gemensamt arbetssätt för organisationerna – projektet i sin helhet syftar till att 
skapa helhetslösningar och samspel mellan olika aktörer för att stödja människor på vägen till 
arbete eller studier. Formerna för denna samverkan kommer att vara en återkommande fråga i 
projektmöten, utvärderingssamtal och workshops med flera aktiviteter. Effektmål: en begriplig 
struktur skapas vilket underlättar vägen mot arbete eller studier för den enskilde deltagaren.

Projektets ambition sammanfattas av projektägaren på följande sätt: ”Tanken med projektet är att 
erbjuda deltagarna ett metodiskt och strukturerat stöd mot arbetsförberedande daglig sysselsättning, 
praktik eller anställning samt att erbjuda ett aktivt stöd till arbetsgivare som tar emot projektdeltagare. 
Projektet kommer att tillvarata projektdeltagarnas resurser och erbjuda sysselsättning utifrån var 
och ens individuella behov och förmågor. Projektet förväntas få effekter för deltagarna i form av 
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kompetensförstärkning som leder till utbildning/arbete, för de medverkande organisationerna i form 
av metodutveckling samt för arbetsgivare i form av förändrade attityder”.

Projektlogiken kan tydliggöras med stöd av den s.k. programteorin. Programteori handlar om att 
beskriva en tänkt orsakskedja i projektet i form av resurser, aktiviteter, utfall, resultat och effekter. En 
sådan arbetsprocess kan ge kunskap, en gemensam målbild, skapa dialog mellan berörda aktörer och 
kan ge ett underlag för att styra och prioritera. 

Resurser

Vilka resurser
finns som grund

för projektet?

Aktiviteter
Vilka aktiviteter

planeras att 
genomföras i

projektet?

Utfall
Antal aktiviteter

som har
genomförts och

planeras att 
genomföras.

Resultat
Vilka är de
kortsiktiga

effekterna av
aktiviteterna?

Effekter

Vilka långsiktiga
effekter av
projektet

förväntas att 
uppnås - 

har uppnåtts?

Verklighet

Figur: Modell av programlogik, Molander och Ehneström 2009 

Programteori/programlogik kan ses som en metod för att beskriva en verksamhet eller ett projekt 
från insatta resurser till önskade långsiktiga effekter. Den bär information, skapar överblick, ger 
förutsättningar för delaktighet och underlättar förståelsen för verksamheten/projektet och de resultat som 
förväntas.  Tanken med programteorin är också att bidra till analysen av vilka delar av det aktuella 
projektet som bidragit till framgång eller misslyckanden och varför dessa delar varit lyckosamma eller 
inte. 

Projektets resurser har både utgjorts av ekonomiska resurser och av personella resurser med olika 
kompetens. Det har funnits en tydlig strategi för projektet uttryckt i ambitioner, målsättningar och 
genomförandeplan. Arbetet i såväl styrgrupp som projektteam har varit strukturerat och genomtänkt 
samt på ett tydligt sätt utgått från det åtagande som gjorts i ansökan till Europeiska Socialfonden. 
Uppföljning av projektets insatser har dokumenterats i en enkel men innehållsrik databas. Uppgifter 
ur databasen har regelbundet presenterats för styrgruppen som därigenom kunnat bedöma projektets 
funktionalitet och måluppfyllelse. Dessa data har också underlättat utvärderarnas arbete med att redo- 
visa kvantitativa data. Den struktur för dokumentation som projektet använder kan rekommenderas till 
andra projekt. Den är också enkel att anpassa då den bygger på programmet Excel som är allmänt 
använt.
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De viktigaste aktörerna i projektets genomförande har varit:

• Projektägaren, Göteborgs Räddningsmission, som ansvarat för ekonomin och det strategiska 
genomförandet av projektet.

• Samordningsförbundet Centrum i vars lokaler projektpersonalen har arbetat och som finansierat 
delar av personalresursen.

• De arbetssökande och arbetsgivarna.

• Personal hos Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen samt Försäkringskassan som 
medverkat i projektets styrgrupp samt i det operativa samarbetet kring enskilda deltagare.

• Företaget Activema som medverkat i styrgruppsarbetet samt i arbetet med att utveckla CSR-konceptet.

• Andra samverkansaktörer som medverkat vid seminarier, utbildningar och i nätverksträffar.

Grunden i projektets aktiviteter på individnivå har varit jobbcoachernas samarbete med arbets- 
sökande och arbetsgivare utifrån projektets metodik för ”Individual Placement and Support”. 

En svårighet i den trestegsmodell som de individuella utvecklingsprocesserna utgått från har  varit att 
tillgodose behovet av steg 1-platser. För att komplettera tillgängliga platser skapades under 2010 det 
s.k. AR-Steget.  

Individinsatserna i projektet beskrivs i avsnitt 4 om projektets sätt att arbeta.

Som framgår i avsnitt 5 har projektprocessen av olika orsaker inte helt följt förväntad genom- 
förandeplan tidsmässigt. Beskrivningen tydliggör både möjligheter och svårigheter med att driva 
socialfondsprojekt. En sådan aspekt är vikten av att förankra varje samverkansparts medverkan i 
projekt som bygger på samverkanslösningar. I detta projekt har samverkan fungerat bra i arbetet med 
deltagarna. Däremot kan man inte säga att projektets samverkanspartners på ett aktivt sätt har bidragit 
till utvecklingen av och implementeringen av metodiken på ett strategiskt plan. Medfinansieringen av 
deltagarersättningar har vid flera tillfällen påverkat projektets funktionalitet. En konsekvens blev att 
projektet under en period tvingades göra överintag av deltagare vilket orsakade stress och påverkade 
möjligheterna att arbeta med metodutvecklingen. 

Projektets kortsiktiga effekter redovisas i avsnitt 7. De långsiktiga effekterna är i dagsläget svåra att 
beskriva.
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5	 Projektprocess
En beskrivning av projektprocessen ger läsaren en överblick av projektets utveckling samt vilka 
möjligheter och svårigheter denna inneburit. Information om projektprocessen har inhämtats genom 
att ta del av minnesanteckningar från styrgruppsmöten, genom att ta del av lägesrapporter till  
ESF-rådet samt genom att ställa frågor till berörda aktörer. Eftersom projektet startade 2009-05-04 
men utvärderingsarbetet inleddes först 2010-01-15 så har den egentliga processutvärderingen startat 
när projektet redan pågått i drygt åtta månader. Genom det omfattande informationsmaterial som 
kunnat samlas in sedan dess uppfattar vi som utvärderare att vi har en bra bild av hur projektet har 
fungerat.

Förstudien
Projektstarten föregicks av en förstudie genomförd under perioden 2009-01-01 – 2009-05-01. Syftet 
med förstudien var att ”utveckla och arbeta fram en gynnsam plattform för det kommande projektet 
att utgå ifrån”. 

De huvudsakliga målen med förstudien var att : 

• Informera och sprida kännedom om det kommande projektet samt om metoden Supported  
Employment hos samverkansaktörer och tänkta inremittenter.

• Ringa in den avsedda målgruppen till projektet, dvs. personer i steg 2 och steg 3. 

• Utveckla och anpassa arbetsmetoden (Supported Employment) till projektets målgrupp och  
metodutveckling.

• Utveckla ett hållbart samarbete med arbetsgivare utifrån metoden (Supported Employment).

• Bygga upp och etablera ett kontaktnät av inremittenter och andra i deltagarnas professionella 
nätverk.

• Kartlägga befintliga steg 1-träningsplatser.

Förstudien var viktig av flera anledningar:

• Den visade på svårigheter som genomförandeprojektet skulle kunna komma att möta.

• Den lade en grund för projektets individarbete som formulerades i en beskrivning av arbets- 
processen i individarbetet enligt metoden Supported Employment, ett formulär med frågor till 
inremitterande handläggare, ett formulär för bedömningssamtal samt ytterligare ett formulär för 
kartläggningssamtal. 

Ett tydligt resultat av förstudien var att metoden SE inneburit en möjlighet att bygga nätverk kring 
deltagarna och att samordna insatserna kring varje individ med olika myndigheter. En svårighet som 
jobbcoachen upplevde var att ”tillsammans med deltagarna hitta en fungerande och lagom nivå att 
komma tillbaka till arbetsmarknaden på”.
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2009
Eftersom utvärderingsarbetet inleddes först i januari 2010 har undertecknad valt att spegla utvecklingen 
i projektet under år 2009 utifrån en genomgång av projektets lägesrapporter till ESF-rådet.

Av lägesrapport för maj månad 2009 kan utläsas att styrgruppen hade haft ett inledande möte och att 
beslut om projektledning hade fattats enligt ursprunglig plan om delat ledarskap med en projekt- 
ledare från Samordningsförbundet Centrum respektive en från Göteborgs Räddningsmission. En 
jobbcoach hade anställts och rekrytering av ytterligare en hade påbörjats. Arbete hade påbörjats med 
att ta fram rutiner för informationsflöde, kommunikation och förankring inom projektet och ut till 
samverkansorganisationerna.

I juni månad fattades beslut om rullande ordförandeskap inom styrgruppen där varje ansvarig  
partnerorganisation innehar ordförandeskapet ett halvår i taget. Under 2009 hade Göteborgs  
Räddningsmission denna roll och därefter har den övertagits av Samordningsförbundet Centrum.

Rutiner för projektets ekonomiska redovisning och uppföljning var upprättade och en upphandling av 
extern utvärderare pågick. En av projektledarna började sin anställning vid projektets start och den 
andre projektledaren 1 juni. Utformningen av den gemensamma metodplattformen skulle påbörjas.

Av rapporten för juli månad framgår att arbetet med upphandling av utvärderare pågick liksom  
rekrytering av en andra coach samt färdigställande av kommunikationsplan.

Den andre coachen började sin anställning 1 september 2009. Slutdatum för upphandling av 
utvärderare flyttades fram till 2009-09-30. Kommunikationsplanen planerades att färdigställas i en 
workshop med styrgrupp och projektledare i september månad. Arbetet med att utforma metodplatt- 
formen startade genom ett dialogmöte 2009-08-26. Vid detta första möte medverkade personal från 
verksamheterna Rehablotsen och Agora. Styrgruppen föreslog att kommande möten skulle utgöras 
av Samordningsförbundets regelbundna dialogkonferenser varje månad samt av metoddiskussioner 
inom ArbetsRätt med fokus på mål och resultat. Till följande möte skulle representanter för Individ- 
och familjeomsorgen i Centrum inbjudas.

I lägesrapport för september månad redovisas att styrgrupp och projektledare hade påbörjat arbetet 
med kommunikationsplanen. 

Projektet genomförde en kick-off  i Samordningsförbundets lokaler 2009-09-11. Dagen lockade 102 
deltagare från framförallt offentlig sektor, andra verksamheter med liknande fokus samt från frivillig- 
sektorn. Verksamheterna i steg 1 beskrevs av personal från socialtjänsten, Rehablotsen och Göteborgs 
Räddningsmission. Jobbcoacherna beskrev sitt arbete i steg 2 och 3. Dessutom medverkade Activema 
AB med sitt projekt Company for life och CSR-nätverket.

Målet att forma ett forum för verksamheter och personal att mötas och dela med sig av sina arbets- 
metoder hade i oktober månad formaliserats i ett metoddokument för projektet. Förutom dialog- 
konferenserna varje månad bestämdes att minst fyra metodmöten per år skulle genomföras för att 
vidareutveckla metodplattformen. Efter två inledande möten i juni och september månad planerades 
nästa möte till januari 2010. I oktober månad anordnades en konferens och workshop om metoden 
Supported Employment.

I lägesrapporten för oktober månad sägs också att metoddokumentet ska kompletteras med bl.a. 
beskrivningar av målgruppen kopplat till bakgrundsfaktorer som ligger till grund för den långvariga 
arbetslösheten, sjukskrivningen etcetera. 
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I lägesrapporten för oktober noteras att förfrågningarna från inremittenter i de flesta fall handlar 
om steg 1-placeringar samt att dessa platser förväntades tillhandahållas av Samordningsförbundets 
projektverksamheter, socialtjänsten samt Räddningsmissionen. I rapport för oktober månad noteras 
också att inget stöd har betalats ut från ESF p.g.a. problem med redovisning av medfinansiering för 
deltagare från Arbetsförmedlingen samt ifrågasättande av anordnarstöd.

Styrgruppen diskuterade i november månad beslut om att rekrytera en ”steg 1-coach”. Anledningen 
var ett uttalat behov av att stärka upp organisationen i den tidiga delen av processen. Omvärlds- 
förändringar i form av ökande arbetslöshet och förändringar i sjukförsäkringssystemet hade ökat 
förfrågningarna kring personer som varit utanför arbetsmarknaden långa perioder och har en arbets- 
oförmåga. Det pågick en diskussion i projektet om en breddning av coachernas verksamhetsfält. 
Metoden SE kan omfatta hela processen men projektet menade att det är viktigt att jobbfokus finns 
med från början och att utredningar kring funktionshinder eller arbetsförmåga måste vara klara  
innan inskrivning i projektet.

Projektpartnern Activema har en central roll i utvecklingen av projektets CSR-perspektiv. I syfte att 
vidga näringslivsdelen i projektet hade diskussioner förts också med andra företag om engagemang i 
projektet kring CSR-perspektivet.

I decemberrapporten finns också en beskrivning av deltagarnas problematik. Flertalet har saknat 
lönearbete under lång tid. De flesta har också en bakgrund av depression och annan psykisk ohälsa. 
Vanligt är stresskänslighet, panikångest och social fobi. För att möta målgruppens behov fattades 
beslut om att rekrytera en tredje coach till projektet. Denne skulle ge stöd i ett tidigt skede av processen.

Styrgruppen påtalade också behovet av att lyfta fram det interna ansvaret hos de medverkande aktörerna 
att tillgodose behovet av steg 1-platser. Beslutet att rekrytera ytterligare en jobbcoach i projektet 
förväntades öka tillgängligheten för deltagare med funktionshinder i projektet.

Activema har som företag vidtagit ett antal konkreta CSR-handlingar, bl.a. uppmuntrat personal att 
avräkna volontärt arbete mot arbetstid. Personalen har på eget initiativ gått samman och bekostar en 
del av en fältarbetartjänst inom Göteborgs Räddningsmission. De är också medlemmar i CSR Västsverige.

2010
Lägesrapporterna till ESF-rådet ger en utmärkt översikt av projektprocessen och de synpunkter som 
projektägare och projektteam framför. Därför redovisas huvuddragen i dessa rapporter även för 
2010.

Januari månad
Under januari månad 2010 var 12 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 1 deltagare i 
steg 1, 7 deltagare i steg 2 och 4 i steg 3. 

Det konstaterades i januarirapporten att det rådde brist på steg 1-platser för arbetsträning och praktik. 
Vikten av att projektets aktörer tar ansvar för att tillräckligt antal platser finns betonades. Ytterligare 
en jobbcoach hade rekryterats med start för anställning i mars månad. Dessutom hade projektledarna 
träffat utvärderarna första gången. Inga avvikelser rapporterades och projektet ansågs vara i fas  
beträffande måluppfyllelsen.



1717

Februari månad 
Även under februari månad 2010 var 12 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig  
2 deltagare i steg 1, 6 deltagare i steg 2 och 4 i steg 3. 

I februarirapporten påpekas att målgruppen har varit borta från arbetsmarknaden lång tid och därför 
behöver en lång startsträcka. Dessutom beskrivs gången från intresseanmälan till eventuell inskrivning. 
En av två jobbcoacher slutade i februari månad. Nyrekrytering skedde redan under januari månad. 
Projektpersonalen deltog under månaden i en dialogkonferens om Supported Employment. Även ett 
metodmöte arrangerades i projektet med deltagande av personal från Individ- och familjeomsorgen 
i Centrum, Rehablotsen, Räddningsmissionen samt Framtidsutbildning AB. Styrgruppsrepresentant 
för Activema och en av projektledarna deltog i CSR-nätverket i Västsverige för att presentera projektet 
ArbetsRätt.

Upplevda oklarheter kring nya direktiv från ESF-rådet kring intyg av medfinansiering föranledde 
kontakter med ESF-rådet. Räddningsmissionen uppfattade att rutinerna för redovisning inte var 
likadana i ArbetsRätt som i ett annat EU-finansierat projekt som Räddningsmissionen också drev. 

Ett fall av könsdiskriminering på en arbetsplats för placerad praktikant rapporterades. 

Inga avvikelser rapporterades och projektet ansågs vara i fas beträffande måluppfyllelsen.

Mars månad 
Under mars månad 2010 var 12 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 2 deltagare i steg 
1, 6 deltagare i steg 2 och 4 i steg 3. 

Det fanns nu resurser som jobbcoach om sammanlagt 1,5 tjänst. Projektägaren aviserade att någon 
ytterligare rekrytering av jobbcoach inte skulle ske förrän klartecken hade lämnats från ESF-rådet 
beträffande redovisningsrutiner och att utbetalningarna till projektet återupptogs.

Utvärderarna höll i en workshop för styrgrupp, projektledare och jobbcoacher kring projektets 
utveckling samt deltog även i workshop kring CSR-perspektivet internt i projektet. Vid den senare 
workshopen beslutades att ta fram en handlingsplan för näringslivssamverkan samt material som kan 
användas för att informera om CSR-perspektivet. 

Under mars månad höll projektet en tvådagars utbildning i Supported Employment. Syftet var att 
kompetensutveckla personal kopplade till projektet samt att olika arbetsgrupper skulle närma sig 
varandra i tänkandet kring metoden. De som deltog i utbildningen var de två jobbcoacherna från 
ArbetsRätt, arbetsmarknadshandläggare hos Arbetsforum samt arbetsmarknadscoach från projektet 
Agora.

Projektägaren träffade ESF-rådet angående projektredovisningen och fick tydliga riktlinjer för 
rapporteringen av medfinansiering. Med anledning av detta reviderades tidigare redovisningar av 
deltagarnas medfinansiering. 

Beslut fattades också om att delta i ett projekt om jämställdhetsintegrering, Jämt med Finsam.

Eftersom klartecken ännu inte erhållits från ESF-rådet beträffande godkännande av reviderad med- 
finansiering så skedde ingen ytterligare rekrytering av jobbcoach. Detta rapporterades som avvikelse. 
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April månad
Under april månad 2010 var 15 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 2 deltagare i 
kartläggningsfas, 3 i steg 1, 6 deltagare i steg 2 och 4 i steg 3. Projektet disponerade under månaden 
två heltidsresurser som jobbcoacher. Ingen ytterligare rekrytering påbörjad.

Utvärderarna genomförde dialogmöten med styrgrupp, projektledare och coacher för att återföra 
utvärderingsinformation och diskutera denna. Generellt var projektet väl organiserat men med en del 
förbättringsområden, enligt lägesrapporten. 

En kunskapsdialog hölls på temat ”Behov av steg 1-platser”. Behovet av sådana platser ansågs stora. 
Viktiga faktorer att beakta kring steg 1-platser ansågs vara sammanhang, teamorienterat arbetssätt 
med tvärkompetens, individuell utformning samt meningsfullt innehåll.

Projektledare och jobbcoacher deltog i jämställdhetsprojektet, Jämt med Finsam. En grund- 
formulering gjordes kring jämställdhetsarbetet: ”Vår strävan är att ha ett jämställdhetsanalytiskt  
perspektiv i projektet för att skapa bättre möjligheter för såväl kvinnor som män att komma till sin 
rätt, att hitta det som passar för just dem och för att i ett längre perspektiv komma ut på arbets- 
marknaden. För att säkerställa jämställdhetsmålet inför vi en konkret kontrollfunktion. 

Utgångspunkten för kontrollfunktionen är följande frågeställning:

• Har vi olika förväntningar på kvinnor respektive män i processen till arbete/studier/praktik?

För att kontrollera vårt agerande och medvetandehöja det kommer vi att ha okönade ärendegenom- 
gångar. Vi kommer också att granska hur lång tid kvinnor respektive män befinner sig i modellens tre steg, 
är det någon skillnad? Vi mäter längden från inskrivning till konkret praktikplacering/arbetsplatsplacering, 
sammanställning en gång varje halvår. Vi använder DIS-mallen för avstämning”.

En planering av utbildning i tillgänglighetsfrågor hade också gjorts. Avvikelser rapporteras dels i 
fråga om rekrytering av jobbcoacher och dels i fråga om deltagarantal. 

Maj månad
Utvärderarna saknar lägesrapport för maj månad 2010.

Juni månad 
Under juni månad 2010 var 17 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 1 deltagare i 
kartläggningsfas, 3 i steg 1, 6 deltagare i steg 2 och 7 i steg 3. Projektet disponerade under månaden 
två heltidsresurser som jobbcoacher. Rekrytering av ytterligare tre jobbcoacher hade genomförts under 
maj-juni. En jobbcoach hade samtidigt sagt upp sig. Eftersom de nyrekryterade inte kunde börja förrän 
under hösten så ökade bemanningen inte förrän i september månad.

Under juni månad presenterade utvärderarna den första skriftliga delrapporten i utvärderingen.

Projektet har utarbetat en mall för uppföljning av projektets målsättningar. Månadens kunskapsdialog 
hade temat ADHD och Asperger. Det andra tillfället i jämställdhetsutbildningen genomfördes. Inga 
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avvikelser rapporterades men notering gjordes om att antalet deltagare inte hade kommit upp i planerat 
antal p.g.a. att rekrytering av personal inte hade kunnat ske i planerad takt.

Juli månad
Under juli månad 2010 var 14 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 6 deltagare i steg 1, 
5 deltagare i steg 2 och 3 i steg 3. Under denna månad hade personal och deltagare semester. Någon 
personal fanns till hands för deltagare som var i pågående arbetsträning. 

Förutom den redan genomförda rekryteringen av jobbcoacher ingick projektet avtal med en person i 
jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 om att arbeta med administrativa uppgifter i projektet. Dessutom 
hade en av projektets två projektledare fått ett annat arbete vilket ledde till en omorganisation av 
projektledningsfunktionen. Kvarvarande projektledare fick utökad tjänst till 80 % och representant 
för projektägaren i styrgruppen tog på sig återstående 20 %.

Under punkten utvärdering sägs att en konsekvens av den delrapport som lämnades i juni månad blivit 
att projektet ska försöka tydliggöra vilka kriterier som används vid urval av deltagare till projektet.

Ett introduktionsprogram hade tagits fram för att underlätta introduktionen av de nyanställda coacherna. 
Inga avvikelser rapporteras för perioden.

Augusti månad
Under augusti månad 2010 var 14 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 5 deltagare i 
steg 1, 6 deltagare i steg 2 och 3 i steg 3. En av de nyanställda coacherna samt den administrativa 
resursen började sina arbeten under månaden. 

Projektet bjöd in handläggare från olika arbetsförmedlingar, socialtjänsten samt Försäkringskassan 
till ett metodmöte för att möta frågor kring vilka som kan skickas till projektet. Ett nätverksmöte för 
coacher som arbetar med Supported Employment hölls under månaden. Vid mötet informerade AF 
kring hur man arbetar med arbetsplatsanalysen utifrån sitt SIUS-uppdrag.

Projektledaren träffade andra projektledare som är med i jämställdhetsprojektet för att utbyta erfarenheter. 
Tillgänglighetsutbildning för deltagare planerades. Inga avvikelser rapporterades för aktuell period.

September månad
Under september månad 2010 var 15 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 3 deltagare i 
steg 1, 9 deltagare i steg 2 och 3 i steg 3. Under månaden började ytterligare två coacher sina arbeten 
i projektet. En kick-off  genomfördes för all personal. 

Fokus i arbetet under månaden har legat på att bredda projektets kontaktytor så att inflödet av 
ärenden skulle kunna öka. Situationen kring deltagarflödet lyftes även i styrgruppen under månaden. 
Projektledaren presenterade utfallet i relation till projektets målsättningar. Styrgruppen konstaterade 
att måluppfyllelsen var god. Beslut togs om att utöka styrgruppen med representation för Arbets- 
förmedlingen och Försäkringskassan. Planerad workshop flyttades fram med tanke på aktuell arbets- 
situation.
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Utvärderarna var närvarande vid metodutvecklingsmöte kring projektets urval av deltagare. 
Utvärderingen fram till nästa delrapport planerades tillsammans med styrgrupp och projektledare. 
Fokus i utvärderingen ska under perioden vara hur arbetsgivare, deltagare samt coacher uppfattar 
metoden Supported Employment. Även samverkan ska vara ett utvärderingsområde.

Nätverksmöte kring jämställdhetsintegrering gemensamt med flera olika projekt hölls 1 september. 
Projektet har arbetat med frågor där man även tagit in kunskap kring hur man arbetar med dessa 
frågor i andra projekt. Ett av de mål som tagits fram för ArbetsRätts arbete är att följa om det uppstår 
eventuella skillnader mellan könen i hur lång tid det tar innan deltagarna kommer ut i praktik/arbets- 
prövning. 

Kunskapsdialog hölls den 2 september med fokus på dialog. Temat för dialogen var hur projektet 
arbetar med personer med komplexa behov. Ett tiotal personer närvarade inklusive utvärderarna.  
Reflektioner kring strukturell problematik och vad som är viktiga faktorer att ta hänsyn till lyftes 
fram vid mötet. 

Tillgänglighetsseminarium genomfördes den 14 september. Inbjudna till detta tillfälle var både  
personer som arbetar men även deltagare i projektet. Syftet var utöver att få kunskapsutveckling få 
igång en dialog med deltagare kring deras behov och innebar att projektet framgent bjuder in till  
”after work” träffar kring olika teman riktat till deltagare. Tillgänglighetskonsult Gert Månsson  
användes vid detta tillfälle.

Metodnätverksmöte hölls den 16 september. Syftet var att möta de frågor som handläggare har kring 
vem som kan skickas till projektet. Inbjudan gick till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
socialtjänsten. Representanter från socialtjänsten kom till mötet. Efter inledande presentation kring 
hur projektet hade tänkt kring målgruppen fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och reflektera 
kring vad de såg som behov och några ärenden lyftes fram för diskussion. 

Samarbetet kring steg 1-aktiviteter samt gränsytor påbörjades där en av coacherna hade fått ett  
bevakningsområde för att se hur projektet kan se på en utveckling kring detta område. Under 
månaden tog introduktionen av nya coacher mycket tid i anspråk.

Som avvikelse rapporterades flyttad workshop samt volymen på antal deltagare som startat i projektet.

En ansvarsfördelning gjordes mellan coacherna för hur projektet skulle marknadsföras och till vem. 
Projektledaren hade gjort en volymberäkning för hur många deltagare som måste slussas in under 
resten av projekttiden för att uppnå projektmålet. Bedömningen var att volymmålet ska kunna nås.

Oktober månad
Under oktober månad 2010 var 12 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 2 deltagare i 
steg 1, 4 deltagare i steg 2 och 6 i steg 3.

Under oktober månad låg fokus på att öka inflödet av intresseanmälningar till projektet. Möten 
genomfördes med handläggare såväl inom socialtjänsten i Centrum som hos ett antal arbets- 
förmedlingar. Sammanlagt inkom 23 intresseanmälningar under månaden.

13 oktober höll CSR Västsverige en heldagskonferens där projektledaren deltog. Dessutom presenterade 
denne projektet vid ett medlemsmöte för CSR Västsverige 28 oktober. En inventering av steg  
1-platser påbörjades under månaden. Ett nytt nätverksmöte kring jämställdhetsfrågor hölls  
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20 oktober. Räddningsmissionen hade sedan en tid tillbaka varje månad arrangerat en föreläsning 
kring jämställdhet och utsett månadens kvinna. Månadens kunskapsdialog hade temat tillgänglighet 
och den som höll i dialogen var ESF´s processtöd på området.

Introduktionen av nyanställd personal ägnades även under denna månad mycket tid för att dessa 
skulle orientera sig i projektets olika perspektiv. Behovet av prioritering av deltagarflödet togs 
återkommande upp av projektledaren. Som avvikelse rapporterades också denna månad antalet  
deltagare som startat i projektet.

November månad
Under november månad 2010 var 20 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 6 deltagare i 
steg 1, 3 deltagare i steg 2 och 11 i steg 3. Fokus låg fortfarande på att öka antalet intresseanmälningar. 
Inslussningen av nya deltagare tog dessutom fart under månaden.

CSR Västsveriges ledning träffade delar av projektets styrgrupp samt projektledare. Syftet med mötet 
var att stämma av broschyren gällande hur den beskriver CSR-arbetet samt övriga samarbetsytor 
mellan projektet och CSR Västsveriges egna aktiviteter. Preliminärt beslutades att projekt ArbetsRätt 
kommer att ansvara för en av CSR Västsveriges frukostseminarier i början på nästa år, där temat 
skulle vara tillgänglighet. Inbjudna till detta kommer att vara medlemsföretag i CSR Västsverige.

Ett möte hölls den 22 november kring steg 1 med fokus på SDF Centrums möjligheter att gå in i en 
samplanering för deltagare i projektet och få till stånd ett praktiskt samarbete kring deltagare som är 
i behov av praktik i ett tidigt skede. Olika platser diskuterades och beslut togs att projektet försöker 
hitta en deltagare där praktiksamarbetet kan prövas. Samma beslut fattades gällande Göteborgs 
Räddningsmission kring prövningsplatser i deras verksamhet.

Seminariedagar erbjöds mellan den 3-4 november där temat var neuropsykiatriska funktionshinder. 
Arrangörer var bl.a. Göteborgs stad, Bräcke Diakoni samt Föreningen Autism.

När det gäller metodik kring deltagare så har även diskussioner förts kring att arbeta med grupper, 
detta för att se på gruppdynamiska effekter i kombination med det individuella perspektivet som  
metoden innebär. Diskussionerna fördes tillsammans med personalen i AR-Steget som arbetar  
gemensamt med steg 1-aktiviteter inom Samordningsförbundet.

Ytterligare samtal med inremmiterande myndigheter fördes kring frågan om deltagare som är i behov 
av stöd under längre tid. I projektet lyfter man nu möjligheten att tidigt i planeringen ha med ett 
förankringsperspektiv där myndigheten öppnar upp för möjligheten att ”ta över” deltagare som kommit 
ut i anställning för att försäkra sig om långsiktig förankring, om stöd bedöms behövas över tid. 

Projektet anordnade under månaden en kvinnoföretagsmässa med syftet att lyfta upp och stärka  
uppbyggandet av ett nätverk bland företag som drivs av kvinnor. Ett annat ändamål med mässan var 
att visa goda exempel på entreprenörskap som ett alternativ till arbete.

Volymen på antal deltagare anges även denna månad som en avvikelse.
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December månad
Under december månad 2010 var 41 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 16 deltagare 
i steg 1, 12 deltagare i steg 2 och 13 i steg 3. Under månaden kom 39 nya intresseanmälningar in till 
projektet. Månaden innebar således ett trendbrott avseende deltagarantalet och intresset för projektet 
var fortsatt högt.

Ytterligare 3 personal rekryterades för gruppaktiviteter i steg 1 hos Samordningsförbundet. 

Ett heldagsseminarium genomfördes kring jämställdhetsintegrering. Kunskapsdialog hölls kring 
temat ”Aktiviteter på recept”. Coachnätverket diskuterade samarbete kring praktik- och arbetsplatser. 
Projektledaren deltog i ett möte kring systemteori vilket inspirerat till att använda deltagarberättelser 
som ett verktyg för att sprida information om projektet. Några av coacherna har även deltagit i en 
utvärderingskonferens kring projektet Rehablotsen. 

Det var positivt för projektet med så många intresseanmälningar. Ett problem blev dock många  
återbud till bedömningssamtal. 

Projektet redovisade god måluppfyllelse utom avseende deltagarantal. Färre deltagare än beräknat har 
också givit en avvikelse i fråga om medfinansieringen av deltagarersättningar. 

2011
I dagsläget finns lägesrapporter till ESF t.o.m. oktober månad 2011. Dessa sammanfattas kort nedan.

Januari månad
Under januari månad 2011 var 49 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 14 deltagare i 
steg 1, 21 deltagare i steg 2 och 14 i steg 3. Under månaden kom 29 nya intresseanmälningar in till 
projektet. Deltagarantalet fortsatte således att öka under inledningen av 2011.

12 personer hade praktikplaceringar, företrädesvis i små eller mellanstora företag inom branscher 
som teknik, lager, försäljning samt administration. 

Ett samarbete med CSR Västsverige etablerades och resulterade i ett frukostseminarium med temat 
”Tillgänglighet”. Seminariet uppfattades tydliggöra vad tillgänglighet kan handla om och skapa 
förståelse för perspektiven på tillgänglighetsfrågorna. Projektpersonalen diskuterade också med CSR 
Västsveriges kansli på vilket sätt coacherna lämpligen kan ta upp CSR-perspektivet i kontakten med 
arbetsgivare. 

Utvärderarna och projektpersonalen hade dialog kring de synpunkter som framförts av deltagare och 
arbetsgivare. Projektet har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök från olika organisationer. 

En fråga som aktualiserats med anledning av den ökande volymen deltagare i projektet var hur stora 
volymer projektet kunde hantera med bibehållen kvalitet i arbetet. Prognosen för måluppfyllelse 
var positiv utom i fråga om delmålet kring handlingsplanerna. I en del fall hinner man inte göra en 
planering innan deltagaren avbryter och hänvisas till annan aktivitet. Det fanns också fortfarande en 
avvikelse avseende medfinansieringen av deltagarersättningar.
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Februari månad
Under februari månad 2011 var 65 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 20 deltagare 
i steg 1, 30 deltagare i steg 2 och 15 i steg 3. Under månaden kom 16 nya intresseanmälningar in till 
projektet och sammanlagt skrevs 22 nya deltagare in i projektet. Deltagarantalet fortsatte således att 
öka under månaden. Antalet deltagare i praktik ökade under februari månad till 16 personer.

Med anledning av det ökande antalet deltagare och att projektet nyanställt personal hade verksam- 
heten sitt huvudsakliga fokus på att få det interna arbetet att fungera. En metoddag anordnades med 
samtlig personal. Diskussioner fördes kring den aktuella situationen i projektet samt hur man skulle 
arbeta med deltagarna utifrån projektets målsättningar.

En längre sjukskrivning föranledde omdisposition av personalresurser.

Flera studiebesök togs emot från bl.a. andra samordningsförbund, arbetsförmedlingskontor och  
socialtjänst. En planerad workshop med chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt 
från Individ- och familjeomsorgen fick dock ställas in p.g.a. för få anmälda.

I övrigt fanns liksom tidigare en avvikelse i fråga om volymen deltagare samt antal handlingsplaner 
för deltagarna.

Mars månad
Under mars månad 2011 var 75 personer inskrivna i projektet. Av dessa befann sig 14 deltagare i 
steg 1, 38 deltagare i steg 2 och 23 i steg 3. Under månaden kom 30 nya intresseanmälningar in till 
projektet och sammanlagt skrevs 22 nya deltagare in i projektet. Deltagarantalet fortsatte således att 
öka under månaden. Antalet deltagare i praktik ökade under mars månad till 20 personer. Samtidigt 
avslutades 11 deltagare som bedömdes ha andra behov än de som projektet kunde tillgodose.

Genom den kraftiga ökningen av antal deltagare under perioden november 2010 – mars 2011 hade 
projektet nått planerad deltagarvolym varför man i fortsättningen ämnade minska nivån i fråga om 
antal inskrivningar. 

Under månaden hölls ett styrgruppsmöte där resultat och projektaktiviteter diskuterades. Utvecklingssamtal 
genomfördes med samtlig personal. 

Nya kontakter togs med CSR-kanslitet. Kontakter togs även med Coompanion för att diskutera 
samarbetsmöjligheter med sociala företag.

En kunskapsdialog genomfördes också på temat ”Vad samverkan gjort för nytta”. Ett femtontal 
personer från olika myndigheter och projekt deltog.

April månad
Från denna månad ändras redovisningsstrukturen och delvis innehållet i redovisningarna. Detta 
innebär att det inte blir lika tydligt på vilket steg i processen deltagarna befinner sig. Av annan  
dokumentation framgår att sammanlagt 62 personer var inskrivna i projektet vid månadens slut.  
Under april månad skrevs 12 nya deltagare in samtidigt som 16 deltagare avslutades.
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Projektet fortsatte att ta emot studiebesök för att beskriva arbetssätt och resultat samt för att få 
synpunkter från samverkansparterna på hur samarbetet upplevts fungera. Under månaden bjöd 
projektet också in till en nätverksträff  för personer som arbetar med Supported Employment i olika 
verksamheter i Göteborg. Projektledaren deltog under månaden i utbildning kring CSR samt i 
seminarium om socialt företagande. En ny kunskapsdialog hölls. Denna gång var temat suicidprevention. 
Projektpersonalen erbjöds också delta i en utbildning kring detta.

En särskild uppföljning har gjorts i projektet avseende den tid det tar att komma ut i praktik. Resultaten 
visade att det generellt tar en månad längre för kvinnor än för män att komma ut i 

praktik. Coacherna tar upp jämställdhet med arbetsgivare genom att ställa frågan om kön har någon 
betydelse vid rekryteringen.

Ett behov av metoddiskussioner mellan personal i steg 1-aktiviteter och coacherna aktualiserades 
åter. 

Projektets måluppfyllelse är god och projektets ekonomi rapporteras vara i fas med budget. En viss 
avvikelse finns dock fortfarande avseende medfinansieringen av deltagarersättningar.

Maj månad
Vid utgången av maj månad var sammanlagt 62 personer inskrivna i projektet. Under månaden 
skrevs 16 nya deltagare in samtidigt som 16 deltagare avslutades.

Samverkansmöten hölls med personal från såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan. En ny 
kunskapsdialog hölls på temat ”Steg 1 aktiviteter”. Ett studiebesök gjordes i Malmö kring hur man 
arbetar med nyanlända flyktingar.

Den andra delrapporten i utvärderingen av projektet redovisades för styrgruppen 2011-05-06.

I minnesanteckningarna tar projektägaren fasta på följande punkter i utvärderingen:

• Fokus under arbetet med utvärderingen har under utvärderingsperioden legat på intervjuer kring 
metoden Supported Employment utifrån tre olika perspektiv: det professionella, deltagarnas och 
arbetsgivarnas perspektiv. 12 arbetsgivare och 12 deltagare har intervjuats. Utvärderarna har även 
intervjuat handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

• I februari hade projektet nått 72 % av volymmålet vad gäller deltagare och utvärderarna menar  
att det ser ut som att vi kommer att nå målet. Den könsmässig fördelning är tämligen jämn. 
Utbildningsbakgrunden är ett genomsnitt av befolkningen. Målgruppen kommer till 2/3 från 
långtidsarbetslösa. Utlandsfödda ska vara prioriterad målgrupp, men det finns det bara ett fåtal av 
i projektet, vilket troligen beror på att flertalet deltagare kommer från centrala delar i Göteborg. 

• Utvärderarna ställer sig frågan varför inskrivningstiden hos de avslutade deltagarna har varit  
kortare än 6 mån. Orsaken är troligen dels att arbetsmarknaden har blivit bättre och dels att  
projektet har slussat deltagarna till andra sysselsättningsalternativ t.ex. till SIUS-konsulenter.

• Deltagarna tycker att de får ett väldigt bra stöd. Arbetsgivarna säger samma sak. Vissa  
arbetsgivare har dock inte klarat sin roll, eftersom de inte haft en tydlig bild av sin roll  
och skulle kanske behövt mer stöd. 

• Ärendemängden ligger på gränsen för att klara kvaliteten. En styrgruppsrepresentant efterlyser en 
ledstång/avstämningsplan till arbetsgivarna avseende Supported Employment. 
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• Projektets framgångsfaktorer har varit:

 » En realistisk avgränsning i urvalet av deltagare utifrån deltagarnas förutsättningar och arbets- 
marknadens sätt att fungera.

 » Kvalitet i i kartläggning, vilket skapat god grund för en lyckad matchning.

 » Bra introduktion på arbetsplatsen, kontinuerlig handledning och uppföljning. När det gäller 
tillgängligheten får projektet beröm. 

 » Struktur, tydlighet och anpassning av krav och en god psykosocial arbetsmiljö. 

 » Graden av engagemang och tillit samt individanpassat stöd anpassat till arbetsmarknadens 
krav.

• När det gäller projektets funktionalitet och utfall anser utvärderarna att:

 » Projektet skapar helhetslösningar i samspel mellan projekt, deltagare och arbetsgivare.  
AR-Steget underlättar vägen till arbete/studier för individer med olika typer av hinder.

 » Projektet synliggör målgruppen som resurs.

 » Resultaten är goda och kommer förmodligen att ytterligare förbättras.

 » Den breda samverkan mellan offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor har inte kommit 
till stånd ännu.

 » Det finns förutsättningar för att utveckla gemensamt arbetssätt internt, men hur ska metoden 
spridas och implementeras?

• Följande utvecklingsområden finns:

 » Informationen till arbetsgivarna behöver utvecklas.

 » Fokusera på individens styrkor och stärk aktivitetsnivå, motivation och initiativförmåga.

 » Tydlighet i syfte med arbetsplacering, längd på praktik samt arbetsgivarens möjlighet (tid och 
kompetens) att handleda.

 » Utveckla den egna bransch-, yrkes- och arbetsplatsanalysen.

 » Stärk arbetsgivarnas kompetens att handleda.

 » Öka interaktiviteten i metodutvecklingen.

Vid styrgruppsmötet diskuterades också olika alternativ för implementering av projektets erfarenheter, 
bl.a. alternativet att söka en förlängning av projektet.

Den andra delrapporten i utvärderingen av projektet presenterades också i en workshop tillsammans 
med deltagare, arbetsgivare, handläggare och chefer. Diskussioner fördes kring hur projektets erfarenheter 
kan tillvaratas.

Projektet deltog vid en föreläsning om jämställdhetsintegrering. 
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Personalförändringar aviserades i projektets s.k. AR-steg. Arbetsterapeut och psykolog hade fått  
nya tjänster.

Ett möte med handläggare hos ESF resulterade i att projektet ska ansöka om att andelen EU-medel i 
finansieringsbudgeten justeras från 35 % till 40 %. 

Måluppfyllelsen i projektet var fortsatt god.

Juni månad
Vid utgången av juni månad var sammanlagt 57 personer inskrivna i projektet. Under månaden 
skrevs 2 nya deltagare in samtidigt som 7 deltagare avslutades.

En ny nätverksträff  anordnades för personer som arbetar med Supported Employment. Samordnings- 
förbunden i regionen har också bildat ett nätverk för ESF-projekt där man ska arbeta med 
frågeställningar som är gemensamma. 

Under månaden hade projektet fokus på arbetet med deltagarna, särskilt de som är ute på arbets- 
platser och behöver stöd. Måluppfyllelsen i projektet var fortsatt god.

Juli månad
Vid utgången av juli månad var sammanlagt 59 personer inskrivna i projektet. Under månaden skrevs 
2 nya deltagare in samtidigt som ingen deltagare avslutades.

Ny personal rekryterades till den steg 1 verksamhet som finns i nära anslutning till projektet, det s.k. 
AR-Steget. En ny aktivitet, ridterapi, ska startas inom ramen för AR-Steget under hösten. Denna 
aktivitet vänder sig särskilt till personer med värkproblematik och utmattningsdiagnoser. Syftet är att 
deltagarna ska öka sin kroppsmedvetenhet för att bättre kunna känna av kroppens signaler.

Projektet ligger i fas med målsättningar och budget med smärre avvikelser.

Augusti månad
Vid utgången av augusti månad var sammanlagt 58 personer inskrivna i projektet. Under månaden 
skrevs ingen ny deltagare in samtidigt som 1 deltagare avslutades.

Efter semesterperioden fokuserade teamet på arbetet med uppföljningar ute på arbetsplatserna. 

Projektet fortsatte också sina aktiviteter kring spridning och implementering. En aktivitet inom detta 
område var att projektets erfarenheter och resultat redovisades vid beredningsgruppsmöte med de 
centrala stadsdelarna i Göteborg. På mötet deltog chefer, samordnare och handläggare. Projektets 
personal har också träffat personal från projektägarens verksamhet inom avdelningen Arbete och 
Sysselsättning.

På beredningsgruppsmötet lyftes flera frågor med koppling till jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor:

• En icke fungerande psykosocial arbetsmiljö har för flera deltagare lett till byte av praktik-/arbets- 
platser och att samarbetet med vissa arbetsgivare har upphört.
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• En av coacherna för en dialog med ett företag där det idag bara arbetar män. Chefen ser gärna 
kvinnor på företaget. Därför diskuteras att anställa två kvinnor för att få både män och kvinnor i 
arbetsgruppen, vilket uppfattas som en fördel.

• Fyra deltagare är ensamstående med barn. Gemensamt för dem är att de bedöms vara  
anställningsbara men att de har ett begränsat socialt nätverk samt icke närvarande fäder. 
Exempel på problem som uppstått är t.ex. kopplade till arbetstiden. Den kommunala barn- 
omsorgen kan inte erbjuda barnomsorg på tider som ligger utanför dagtid. 

Projektet har sett över försäkringsskyddet för alla deltagare sedan det visat sig att det skydd som  
normalt gäller för deltagare som omfattas av aktivitetsbeslut via Arbetsförmedlingen inte gäller om 
det inte finns ett skriftligt beslut utan endast en muntlig överenskommelse.

Projektet ligger i fas avseende budget och målsättningar.

September månad
Vid utgången av september månad var sammanlagt 56 personer inskrivna i projektet. Under 
månaden skrevs 7 nya deltagare in samtidigt som 9 deltagare avslutades.

Ett styrgruppsmöte genomfördes i början av månaden. De viktigaste punkterna var lägesrapport, 
samverkan, personalfrågor, förlängningsansökan samt ekonomi.

I minnesanteckningarna påpekas att projektet arbetar med påverkan genom uppsökande verk- 
samhet hos parterna, socialtjänsten, arbetsförmedlingar, Räddningsmissionen och Activema AB  
som företräder ett CSR-företag (Corporate Social Responsibility). Kunskapsnätverk har skapats för 
personer som arbetar med metoden Supported Employment, arbetsgivarnätverk,  möten kring  
jämställdhetsintegrering samt tillgänglighet har hållits med medarbetare och deltagare. Ett första  
implementeringsmöte hölls före sommaruppehållet där syftet var att påbörja arbetet med att se på 
vad som är möjligt att ta tillvara av det som fungerat bra i projektet.

Projektet har också identifierat ett antal hinder i samverkan, även om denna i stort fungerar mycket bra:

• Kunskaps/informationsöverföring har inte fungerat för vissa deltagare även om samtycke finns. 

• Personer som praktiserat och avslutas mot anställning på 50 % blir av med sin tidsbegränsade 
sjukersättning. Platsen och uppgifterna bedöms vara optimala och deltagaren presterar på sitt 
max. Socialtjänsten tar över ersättningsfrågan och vill starta ny utredning och ifrågasätta om det 
verkligen är rätt plats då deltagaren inte bedöms ha halv arbetsförmåga.

• Administration; medfinansieringsintyg, beslutshantering kring ESF-redovisning, förlängnings- 
beslut, försäkring vid praktik samt regelförändringar.

Ett par faktorer av strukturell natur har direkt påverkat projektet:

• Omorganisationer inom Västra Götalandsregionen, specialistpsykiatrin och öppenvårdspsykiatrin, 
Göteborgs stad samt hos Göteborgs Räddningsmission. 

• Regelförändringar gällande tidsbegränsad sjukersättning samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
har påverkat arbetet för både Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt stadsdelsförvaltningarna.
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I minnesanteckningarna påpekas också att projektet arbetar aktivt med jämställdhets- och tillgäng- 
lighetsfrågorna. AR-Steget har utvärderat sina aktiviteter under våren. Aktiviteterna kan karakteriseras  
utifrån kategorierna pröva, stärka/träna och aktivera. Egenskaper som är viktiga för att kunna 
fungera i en arbetssituation har varit i fokus. En arbetspsykolog samt socionom har nu rekryterats  
till AR-Steget som ersättare för den arbetsterapeut och psykolog som bytt tjänster.

Under månaden genomfördes en ny kunskapsdialog. Denna gång var temat ”Samverkan”. Styrelsen 
för Samordningsförbundet Göteborg där representation finns på politisk nivå och tjänstemannanivå 
från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och Västra Götalandsregionen.

Nätverket kring Supported Employment hade ett nytt möte och fick information kring hjälpmedel 
för deltagare med psykiska funktionshinder.

En metoddag genomfördes också för att diskutera hur man kan ta tillvara olika professioner inom 
projektets ram. Då coacher och steg 1-personal inom AR-Steget befinner sig i olika faser kommer 
teamen att ha både separata och gemensamma möten för att dels kunna fokusera på sina egna  
processer och dels samordna arbetet.

Projektet ligger i fas avseende budget och målsättningar.

Oktober månad
Vid utgången av oktober månad var sammanlagt 57 personer inskrivna i projektet. Under månaden 
skrevs 8 nya deltagare in samtidigt som 7 deltagare avslutades.

Under månaden låg mycket av projektets fokus på att samla ihop projektets erfarenheter. 

En kunskapsdialog genomfördes kring vilka behovsgrupper för samverkan som finns i de centrala 
stadsdelarna.

I början av månaden genomfördes en metoddag tillsammans med utvärderarna. Under denna workshop 
analyserade personal och utvärderare tillsammans projektets funktionalitet och utfall samt identifierade 
framgångsfaktorer relaterade till deltagare, arbetsgivare och personal.

Den 10:e oktober hölls en presentation av projektet på Burgårdens utbildningscentrum. Besökare var 
politiker, tjänstemän och personal som arbetar med samverkan i Västra Götalandsregionen. Ungefär 
200 personer beräknas ha besökt projektets monter. Fokus i presentationen låg på metoden Supported 
Employment, kopplingen till CSR samt övriga resultat och erfarenheter från projektet.

Nätverket för Supported Employment fick information om lönebidrag.

Projektet ligger i fas avseende budget och målsättningar.

November månad
Vid utgången av november månad var sammanlagt 60 personer inskrivna i projektet. Under månaden 
skrevs 8 nya deltagare in samtidigt som 5 deltagare avslutades.

Vid styrgruppsmöte 4:e november gav huvudansvarig utvärderare en lägesrapport i utvärderingsarbetet 
och planerade tillsammans med styrguppen för att slutföra arbetet.
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Vidare gav projektledaren en redovisning av det aktuella läget i projektet och styrgruppen beslutade 
att göra en förlängningsansökan. Ett slutseminarium kommer att hållas 7 mars.

December månad
Vid utgången av december månad var sammanlagt 59 personer inskrivna i projektet. Under månaden 
skrevs 1 ny deltagare in samtidigt som 2 deltagare avslutades.

Den 1:e december genomfördes ett frukostmöte dit arbetsgivare i projektet hade inbjudits. Ett tiotal 
arbetsgivare kom till frukostmötet och fick en presentation av projektet, CSR-perspektivet samt av 
hur ActiveMa och projektet arbetat med detta.

Ett PM författat av Jan Wikström, resurs i projektet kring CSR-frågorna, samt av projektledaren 
Magnus Simonsson bifogas som bilaga 6.

Projektets syn på CSR-arbetet i ArbetsRätt framgår av den avslutande delen i detta PM.

”Modellen som ArbetsRätt använder sig av och där CSR-perspektivet är integrerat har växt fram i 
samarbete med ESF-rådet. De har fungerat som processtödjare utifrån begreppet tillgänglighet som 
CSR är en del av. ActiveMa är ett företag som aktivt arbetar för att påverka andra entreprenörer att 
ta ett större samhällsansvar i linje med CSR. ActiveMa är även medlemmar i CSR-Västsverige vilket 
även förde med sig ett samarbete mellan projektet ArbetsRätt och CSR Västsverige. 

Formandet av projektet ArbetsRätts strukturella karaktär ledde till att CSR-perspektivet blev integrerat 
i projektet. Genom trestegsmodellen skapades förutsättningar för att CSR skulle kunna komma att 
användas i rekryteringen av arbetsgivare, samt att sprida idén om ett socialt ansvarstagande bland 
företagare. CSR-delen i modellen byggde även på den övergripande tanken om att projektet via CSR 
kunde vara med och bidra till ett samhälle där företag främjar och utvecklar mänskliga rättigheter. 
Projektet utgår från att det är ett ansvar för staten att ordna så att alla samhällsinvånare har möjlighet  
till arbete, och att hinder för möjligheterna till arbete bör elimineras. Ett sådant hinder kan vara 
strukturell eller individuell diskriminering av vissa grupper eller individer. Det innebär även att staten 
skall aktivt arbeta för att personer med exempelvis funktionsnedsättningar skall kunna få ett extra 
stöd för att kunna arbeta utefter sin bästa förmåga. 

I projektet utförs detta genom att statliga myndigheter är med och bidrar till att överbrygga hinder 
för extra utsatta grupper på arbetsmarknaden och komma tillbaka. En sådan grupp är personer  
med fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Företag har inte någon formell roll att övervaka och  
implementera mänskliga rättigheter. Däremot spelar företag en stor roll i att respektera och främja 
dessa rättigheter. I projektets modell framgås detta genom CSR- perspektivet.

För att CSR Västsverige skulle vara delaktiga i projektet och bistå med kunskap och material krävdes 
att man från projektets sida kunde visa på kopplingen mellan projektets modell och CSR. CSR Väst- 
sverige delgavs projektets modell och CSR Västsveriges kansli godkände kopplingen i förankrings- 
processen. För att kunna arbeta in modellen med CSR-perspektiv i projektets dagliga arbete gavs 
jobbcoacherna uppgiften att lyfta perspektivet under sina besök hos arbetsgivarna. Coacherna skulle 
då ange en kort information om CSR utifrån material framtaget av CSR Västsverige. Om arbetsgivarna 
visade intresse skulle coacherna även kunna bidra med information om hur arbetsgivarna skulle kunna 
gå vidare med sitt CSR-arbete. Projektet har även anordnat ett frukostseminarie där man bjudit in 
arbetsgivare för att informera om tillgänglighetsarbete, vilket är en del av CSR-perspektivet. 
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Under oktober 2011 har projektet utfört en kartläggning och analys av hur CSR-perspektivet fungerat i 
modellen. Ett problem som uppstått mot bakgrund av det tidigare initierade CSR- arbetet i projektet 
är att coacherna upplevt att informationen hos arbetsgivarna blivit tudelad och för omfattande. Dels 
skall man informera om projektet och metoden man arbetar efter och dels skall man informera om 
CSR och det sociala ansvarstagandet. Detta har ofta på grund av tidsbrist inte gått att genomföra och 
CSR-delen har blivit sekundärt prioriterad. Mot bakgrund av ovan-stående så har vi inom projektet 
utformat en parallellprocess som skall fånga in CSR-målet i projektets slutfas. Processen går ut på 
att återknyta de arbetsgivare som de facto varit aktiva inom projektet och upplysa arbetsgivarna om 
vad de varit delaktiga i och att deras deltagande i projektet har varit en del i att ta ett samhällsansvar 
och samtidigt en del av CSR. Återkopplingen skall ske genom att ett nytt frukostseminarie kommer 
anordnas under december 2011, samt att individuella besök kommer anordnas hos de arbetsgivare 
som inte kan närvara vid frukost-seminariet. Under seminariet kommer arbetsgivarna informeras om 
vad CSR är och hur vi inom projektet arbetat med det, och vilken roll arbetsgivarna spelat i detta. 
Activema kommer att informera om hur ett aktivt CSR-arbete kan bedrivas och vilka mervärden det 
finns att hämta in. En representant fån CSR Västsverige kommer att informera om hur arbetsgivarna 
kan gå vidare med sitt CSR-arbete. Under de individuella besöken kommer strukturen på informationen 
se likadan ut som vid frukostseminariet, men att den kommer anpassas till vilken arbetsgivare som 
är aktuell. Projektet har även som målsättning att sprida modellen till omvärlden och att visa på hur 
CSR- perspektivet kan vara en del av strukturen i denna typ av projekt. Spridningen anser vi har stor 
betydelse i frågan kring hur CSR skall kunna integreras i arbetet med att göra arbetsmarknaden mer 
tillgänglig för personer med funktionshinder. Modellen för projektet kan vara en väg till att fylla den 
lucka som visade sig i förstudien, nämligen att det finns en avsaknad för hur ett socialt ansvarstagande 
bland offentliga och privata arbetsgivare kan se ut i praktiken. Framförallt vill vi visa på hur modellen 
går att använda som en länk mellan statliga myndigheter samt privata och offentliga arbetsgivare.  
Spridningen kommer ske genom att kontakt upprättas med de intressenter vilka berörs av  
arbetssättet samt kontakter med media för att nå en så vid mottagningshorisont som möjligt.

När vi under hösten 2011 ser på hur målgruppen för projektet tagit form ser vi att ca 70 % av de 
deltagare som avslutats i projektet har någon form av funktionsnedsättning. Av dessa har cirka en 
tredjedel samsjuklighet. Detta har medfört att vi inom projektet strävar efter att ytterligare belysa 
begreppet CSR gentemot våra uppdragsgivare, arbetsgivare och omvärlden. Detta för att även efter 
projektets avslut kunna visa på att modellen med CSR-perspektivet kommer till nytta för målgruppen 
funktionsnedsatta. De tidigare utvärderingarna har pekat på att CSR-perspektivet har varit i behov  
av utveckling och detta har vi tagit till oss genom att i större utsträckning inkludera perspektivet i 
modellens processarbete. Det vidare arbetet sker med förankring i styrgruppen och en kontinuerlig 
dialog förs med CSR Västsverige om hur vi kan gå vidare i processen.”
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6	 Projektets sätt att arbeta
Projektet ArbetsRätt presenteras i ansökan som en trestegsmodell för att hjälpa projektdeltagarna 
att närma sig arbetsmarknaden. Det första steget handlar om att skapa en grundläggande trygghet 
genom att deltagarna sysselsätts i samverkansparternas egna verksamheter. Först i steg 2 och 3 börjar 
projektets jobbcoacher att arbeta med deltagarna. I steg 2 byter deltagaren praktikplats inom projekt- 
organisationen eller får praktik i extern organisation. Det tredje steget innebär att jobbfokus förtydligas 
ytterligare och att anskaffning av praktik eller arbetsplats sker utifrån en arbetsanalys avseende fysiska 
och psykiska faktorer. 

Deltagarna i förstudien visade sig ha omfattande kringproblematik och behov av stöd i processen att 
närma sig arbetsmarknaden. I rapporten av förstudien påpekas det stora behovet hos inremittenterna 
av att hitta verksamheter för personer i steg 1. De steg 1-platser som fanns i projektet från start 
var Erikshjälpen Second Hand i Högsbo, projektet Rehablotsen samt arbetsträning på Agora hos 
Räddningsmissionen. Den först nämnda verksamheten har under hela projektperioden varit en 
viktig resurs. Projektet Rehablotsen avslutades under 2011 och ett fåtal placeringar har gjorts hos 
Räddningsmissionen. Däremot tillkom under 2011 det s.k. AR-Steget.

Den grundläggande metoden i individarbetet, såväl i förstudien som senare i genomförande-projektet, 
har varit Supported Employment (SE) med utgångspunkt från Bostonmodellen. Modellen samman- 
fattas i fem steg:

1) Kartläggningsfas/coachningsfas

- samtal kring förutsättningar, resurser, begränsningar mm 

2) Anskaffning av praktik eller arbetsplats

- branschanalys, behovsinventering, matchning

3) Arbetsplatsanalys och anpassning

- utifrån individens förutsättningar, arbetsbeskrivning mm 

4) Introduktion på arbetsplatsen

- förväntningar, arbetsuppgifter mm

5) Uppföljning

- regelbunden uppföljning med både arbetsgivare och praktikant/arbetstagare

En grund för projektets individarbete formulerades under förstudien i en beskrivning av arbets- 
processen i individarbetet enligt metoden Supported Employment, ett formulär med frågor till  
inremitterande handläggare, ett formulär för bedömningssamtal samt ytterligare ett formulär för 
kartläggningssamtal, se bilaga 3. Under projektets gång utvecklades beskrivningarna av modellen i 
informationsblad till arbetsgivare, se bilaga 4.

Jobbcoachernas roll definieras i lägesrapporten till ESF för oktober månad 2009 på följande sätt:

• En jobbcoach stödjer och vägleder deltagaren att hitta och behålla ett arbete.
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• I planeringen och valet av lämpligt arbete utgår man från individens egna förutsättningar och 
önskemål.

• Efter bedömningar om lämplighet eller förberedande arbetsträning i steg 1 påbörjas arbets 
sökandet så snart som möjligt.

• Arbetsrehabiliteringen integreras så långt som möjligt i deltagarens övriga behandling och  
rehabilitering. Jobbcoachen fungerar som samordnare av behandlingsplaner och stödinsatser  
som finns runt deltagaren.

• Jobbcoachen fortsätter sitt arbete så länge deltagaren önskar stöd. Rikttid för steg 2 + 3 är  
8-9 månader.

SE har en långsiktig målsättning att stödja deltagaren i att finna, få och behålla en anställning.  
Metoden följer den internationella evidensbaserade modellen Individual Placement and Support. 
Jobbcoachens stöd på arbetsplatsen är i ArbetsRätts metod lika viktig som stödet till deltagaren, 
enligt projektpersonalen.

Projektets trestegsmodell beskrivs grafiskt i bilaga 2.

AR-Steget utgörs av resurser som psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast. Dessa specialist- 
resurser håller i vissa gruppaktiviteter men arbetar också med deltagarna i individuella kontakter 
utifrån sina yrkesområden. Aktiviteterna i AR-Steget kan karakteriseras utifrån kategorierna pröva, 
stärka/träna och aktivera. Egenskaper som är viktiga för att kunna fungera i en arbetssituation har 
varit i fokus. 

En vägledningsgrupp har genomförts under 4 veckor med följande teman:

• Kris/utveckling

• Myers Briggs

• Vägvisaren

• Anpassning funktionshinder

• Samla ihop

• Landa i verklighet

• Begränsningar/resurser

• Dokumentation

Deltagarna behöver kunskap för att förändra sitt eget beteende. De individuella insatserna är stöd- 
insatser utifrån en helhetssyn som ska hjälpa deltagarna över vissa trösklar. Det är coacherna som ser 
behoven och signalerar dessa till personalen i AR-Steget. Rehabiliteringsprocessen och coachprocessen 
löper parallellt och man återkopplar till varandra vid projektmöten. Stöd kan behövas i olika faser i 
hela processen. Personalen i AR-Steget har även deltagit i bedömningssamtal.
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Psykisk ohälsa finns som en del i helheten för många deltagare. Man behöver stöd för att hantera 
olika situationer och svårigheter. Det finns ofta speciella anledningar till att man är arbetslös. En del 
har sätt att agera som inte fungerar och då behöver man hjälp att tänka i nya banor. Sådana möjlig- 
heter ges både i vägledningsgruppen och i individuella samtal. En del av deltagarna har hamnat i 
långa svackor som tar tid att bryta. Dessa deltagare behöver ofta starta med något annat än praktik. 
En del av deltagarna i AR-Steget är inte omedelbart redo för att gå in i ArbetsRätts process. Tid är en 
framgångsfaktor i rehabiliteringen. Andra viktiga faktorer är grupp, struktur och tempo.

Coacherna är ansvariga för helheten. Resurserna i AR-Steget är specialister. Hälsan är ett gemensamt 
fokus för alla gruppverksamheterna. Vissa deltagare har smärtproblem som de behöver lära sig hantera.
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7	 Utfall

Deltagarvolym, ärendeflöde och remisser
Projektet har sedan maj månad 2010 tillgång till en databas för registrering av deltagaruppgifter. 
Detta har inneburit att styrgruppen sedan september 2010 regelbundet har erhållit kvantitativa data 
kring projektets måluppfyllelse. Projektledaren har också vid varje möte kunnat presentera prognoser 
för projektets utveckling vilket varit ett bra underlag för beslut.

Nedan uppgifter har hämtats från projektets statistikdatabas 2011-12-31 då det återstår fyra månader 
av projekttiden. En fullständig sammanställning av insamlade data redovisas i bilaga 5.

Av tillgängliga uppgifter 2011-12-31 framgår att:

• Sammanlagt 208 personer hade remitterats till ArbetsRätt vid den aktuella tidpunkten. Av dessa 
hade 57 personer inte skrivits in i projektet efter bedömningssamtalet utan har betraktats som 
konsultationsärenden. En återföring har dock skett till remittent och arbetssökande. Ytterligare 
35 personer har rubricerats som hänvisningsärenden. Dessa har varit inskrivna i projektet en  
kortare period men sedan hänvisats till annan insats. 

• Återstående 116 personer har skrivits in i och deltagit i projektet. Av dessa hade 57 personer (49 
%) avslutats vid utgången av december månad 2011 vilket innebär att 59 personer (51 %) vid 
denna tidpunkt var aktuella i projektets olika insatser. 

• Av det totala urvalet på 208 personer så har således projektet arbetat fullt ut med 116 deltagare 
(56 %) där projektet har bedömts vara rätt insats av både den arbetssökande och av projekt- 
personalen.

Projektet är enligt projektansökan dimensionerat för 150 deltagare under hela projekttiden. Om  
man bortser från konsultationsärendena kommer projektet inte upp i förväntad nivå. I det fall 
konsultationsärendena medräknas så har projektet överträffat målsättningen avseende sammanlagd 
volym deltagare. 

Deltagare

Svarsalternativ    Antal   Andel (%)

Aktuella     59   28,37%

Avslutade      57   27,40%

H-ärenden     35   16,83%

K-ärenden       57   27,40%

Summa      208   100%
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ArbetsRätt Ärendeflöde

År  Månad        Inskrivna         Utskrivna         Aktiva per månad

2009  februari  1  0  1

2009  mars  3  0  4

2009  april  2  1  5

2009  maj  10  2  13

2009  juni  2  2  13

2009  juli  0  0  13

2009  augusti  0  2  11

2009  september 1  1  11

2009  oktober  2  3  10

2009  november 4  3  11

2009  december 2  2  11

2010  januari  3  2  12

2010  februari  0  2  10

2010  mars  2  0  12

2010  april  3  0  15

2010  maj  3  3  15

2010  juni  1  2  14

2010  juli  2  1  15

2010  augusti  0  3  12

2010  september 4  5  11

2010  oktober  2  1  12

2010  november 14  7  19

2010  december 26  7  38

2011  januari  17  8  47

2011  februari  25  16  56

2011  mars  23  13  66

2011  april  12  16  62

2011  maj  16  16  62

2011  juni  2  7  57

2011  juli  2  0  59

2011  augusti  0  1  58

2011  september 7  9  56

2011  oktober  8  7  57

2011  november 8  5  60

2011  december 1  2  59

Totalt     208  149  
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Denna sammanställning rör samtliga remisser. Två tredjedelar av alla remisser till projektet har 
inkommit under perioden november 2010 – juni 2011. Som redovisats i processbeskrivningen har 
den tidigare begränsade inskrivningen dels berott på oklarheter kring utbetalningar från ESF-rådet 
och dels på att projektet var fullt ut bemannat först under hösten 2010. En av anledningarna till  
underbemanningen var den ekonomiska situationen. 

Inremittent

Svarsalternativ Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

AF   29  45  74  63,79%

AF/FK   1  2  3  2,59%

FK   1  2  3  2,59%

SDF   15  10  25  21,55%

Samverkansprojekt 11  0  11  9,48%

Uppgift saknas 0  0  0  0,00%

Summa  57  59  116  100%

   

Som framgår av tabellen har Arbetsförmedlingen remitterat två tredjedelar av projektets deltagare. 
Inremitteringen därifrån har ökat markant sedan hösten 2010. Detta speglar både att Arbetsför- 
medlingen har fått ett utökat ansvar för utsatta målgrupper men också att en stor del av projektets 
marknadsföring har bedrivits gentemot denna organisation. Samtidigt visar data om deltagarnas 
försörjning att en betydande andel av de som remitterats av Arbetsförmedlingen även har kontakt 
med Individ- och familjeomsorgen.

Deltagardata
Nedan redovisas data kring vissa bakgrundsvariabler på deltagarnivå. Data redovisas endast för  
deltagare i projektet då data för konsultations- och hänvisningsärenden i hög utsträckning saknas.  
En särredovisning sker för aktuella respektive avslutade. I kommentarerna relateras siffrorna till  
projektets mål och planering.
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Kön

Svarsalternativ Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

Man   29  22  51  43,97%

Kvinna   28  37  65  56,03%

Uppgift saknas 0  0  0  0,00%

Summa  57  59  116  100%

Kön ingår inte i projektets urvalskriterier. Av de totalt 150 deltagare som projektet planerat att arbeta 
med så förväntades 60 deltagare (40 %) vara kvinnor och 90 deltagare män (60 %) enligt sidan 1 i 
ansökan. I skrivning som finns i ansökan till ESF på sidan 4 under rubriken målgrupper sägs dock 
att projektet kommer att fokusera på att arbeta med kvinnor med psykisk ohälsa. I praktiken har 
könsfördelningen blivit 44 % män respektive 56 % kvinnor. Resultatet av deltagarurvalet är således 
tämligen jämnt fördelat mellan könen. 

Ålder

Svarsalternativ Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

Yngre än 25 år 0  3  3  2,59%

25 - 44 år  35  29  64  55,17%

45 år eller äldre 22  27  49  42,24%

Uppgift saknas 0  0  0  0,00%

Summa  57  59  116  100%

Målgruppen för ArbetsRätt är personer mellan 18 och 64 år. Det faktiska urvalet av deltagare  
har fokus på personer i åldern 25 – 44 år, det vill säga det åldersintervall som är mest attraktivt  
på arbetsmarknaden. 64 av 116 deltagare (55 %) i projektet finns i detta åldersintervall. 3 deltagare 
(3 %) i projektet är yngre än 25 år medan 49 deltagare (42 %) är 45 år eller äldre. Andelen deltagare i 
åldersintervallet 45 år och äldre har ökat efterhand. 
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Utbildningsbakgrund

Svarsalternativ   Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

Grundskola    9  10  19  16,38%

Folkskola    1  1  2  1,72%

Gymnasium, 2 år eller kortare 9  10  19  16,38%

Gymnasium, längre än 2 år  13  13  26  22,41%

Eftergymnasial   25  25  50  43,10%

Uppgift saknas   0  0  0  0,00%

Summa    57  59  116  100%

 

21 deltagare (18 %) har förgymnasial grundutbildning, 45 deltagare (39 %) har en gymnasial grund- 
utbildning och 50 personer (43 %) har en eftergymnasial utbildning. I relation till fördelningen i hela 
befolkningen i Göteborg uppvisar projektet en något högre andel med förgymnasial utbildning, en 
något lägre andel gymnasieutbildade samt en högre andel med eftergymnasial utbildning.

Målgruppskriterier
         Flerval

Svarsalternativ Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

Långtidsarbetslös 45  49  94  81,03%

Långtidssjukskriven 32  31  63  54,31%

Psykisk ohälsa 38  39  77  66,38%

Utlandsfödd  14  18  32  27,59%

94 av 116 deltagare (81 %) karakteriseras som långtidsarbetslösa, 63 deltagare (54 %) tillhör mål- 
gruppen långtidssjukskrivna och 77 deltagare (66 %) är utanför arbetsmarknaden i huvudsak p.g.a. 
psykisk ohälsa. I målgruppsbeskrivningen i ansökan sägs att projektets målgrupp är personer som 
står utanför ordinarie arbetsmarknad. Det sägs också att projektet särskilt ska fokusera på grupper 
som utlandsfödda och kvinnor med psykisk ohälsa. 

Det finns olika typer av funktionshinder i deltagargruppen. Dessa har karakteriserats enligt nedan av 
projektet.
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Funktionshinder

Svarsalternativ    Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

Inlärningssvårigheter     2  0  2 1,72%

Inlärningssvårigheter (diagnos finns)  0  0  0 0,00%

Inlärningssvårigheter + annat   0  0  0 0,00%

Inlärningssvårigheter + annat (diagnos finns) 0  1  1 0,86%

Psykiskt arbetshandikapp    7  3  10 8,62%

Psykiskt arbetshandikapp (diagnos finns)  13  13  26 22,41%

Psykiskt arbetshandikapp + annat   0  3  3 2,59%

Psykiskt arbetshandikapp + annat (diagnos finns) 6  6  12 10,34%

Rörelseapparaten     1  3  4 3,45%

Rörelseapparaten (diagnos finns)   1  3  4 3,45%

Rörelseapparaten + annat    1  1  2 1,72%

Rörelseapparaten + annat (diagnos finns)  3  5  8 6,90%

Socialmedicinskt (missbruk)    2  1  3 2,59%

Socialmedicinskt (missbruk) (diagnos finns) 0  0  0 0,00%

Socialmedicinskt (missbruk) + annat  0  1  1 0,86%

Socialmedicinskt (missbruk) + annat (diagnos finns) 2  0  2 1,72%

Övriga funktionshinder    1  0  1 0,86%

Övriga funktionshinder (diagnos finns)  1  3  4 3,45%

Övriga funktionshinder + annat   0  1  1 0,86%

Övriga funktionshinder + annat (diagnos finns) 2  1  3 2,59%

Inget funktionshinder angivet   15  14  29 25,00%

Summa      57  59  116 100%

Som framgår anges 75 % av deltagargruppen ha någon form av funktionshinder. De psykiska arbets- 
handikappen är dominerande och står för 44 % av de angivna funktionshindren.

Siffrorna visar att projektets deltagare i mycket hög utsträckning är långtidsarbetslösa, långtids- 
sjukskrivna eller tillhör målgruppen med psykisk ohälsa. Bland de 77 personer som har deltagit  
eller fortfarande deltar i projektet och har någon form av psykisk ohälsa finns 36 män (47 %) och 
41 kvinnor (53 %). Andelen utlandsfödda är 28 %. De deltagande har under lång tid stått utanför 
arbetsmarknaden. 
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Tid utanför arbetsmarknaden

Svarsalternativ  Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

12 månader eller mindre  7  12      19  16,38%

13 - 24 månader   10  3      13  11,21%

25 - 36 månader   5  5      10  8,62%

37 - 60 månader   10  8      18  15,52%

61 månader eller längre  12  10      22  18,97%

Uppgift saknas   13  21      34  29,31%

Summa    57  59    116  100%

Även om exakta uppgifter saknas för många deltagare om längden på tidsperioden utanför arbets- 
marknaden så framgår tydligt att de flesta av deltagarna har varit utanför arbetsmarknaden under 
mycket lång tid.

Försörjning vid inskrivning

Svarsalternativ   Avslutade Aktuella Summa Andel (%)

AF     11  28  39  33,62%

FK     13  6  19  16,38%

Dubbelförsörjning AF/FK  3  7  10  8,62%

Dubbelförsörjning AF/Kommun 5  1  6  5,17%

Dubbelförsörjning AF/lön  1  0  1  0,86%

Dubbelförsörjning Kommun/lön 1  0  1  0,86%

Kommun    23  16  39  33,62%

Egen     0  1  1  0,86%

Uppgift saknas   0  0  0  0,00%

Summa    57  59  116  100%
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Projektets medfinansiering bygger till en del på deltagarnas olika ersättningar. Därför kan det vara 
intressant att se varifrån de får ekonomiskt stöd. 34 % av projektdeltagarna (avslutade och aktuella) 
har/har haft ekonomiskt stöd från kommunen, dvs. försörjningsstöd, som huvudsaklig försörjnings- 
källa vid inskrivning i projektet, 34 % aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen samt  16 % någon form 
av ersättning från Försäkringskassan. Övriga har haft försörjning från två eller flera myndigheter 
samtidigt.

Resultatdata
Nedan redovisas tillgängliga resultatdata på projekt- och deltagarnivå.

Inskrivningsperiod (endast avslutade)

Svarsalternativ     Antal  Andel (%)

Mindre än 3 månader  12  21,05%

3-6 månader      14  24,56%

7-12 månader   21  36,84%

Längre än 12 månader   10  17,54%

Summa      57  100%

Rikttiden för att gå igenom alla tre stegen i projektet är enligt projektansökan och utarbetad metod- 
plattform 6 – 12 månader. 

Bland de deltagare som hade avslutats 2011-12-31 hade 46 % varit inskrivna upp till 6 månader. 

Huvuddelen av deltagarna har dock behövt stöd under en längre period än 6 månader. 37 % av  
samtliga avslutade i 7 – 12 månader och 18 % längre än 12 månader. Längden av deltagande- 
perioden varierar således kraftigt. Till en stor del hör detta samman med vilken målsättningen  
med deltagandet har varit. De som har avslutats med måluppfyllelse praktik eller sysselsättning har 
deltagit betydligt kortare perioder än de som avslutats till arbete eller utbildning. 41 % av de som  
avslutats till arbete eller utbildning har deltagit i projektet 7 – 12 månader och 27 % har deltagit 
längre än 12 månader. 
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Insatser från projektet

Svarsalternativ     Antal  Andel (%)

Resursprofil    48  84,21%

Coachning    50  87,72%

Praktik       41  71,92%

Utbildningsinsats   25  43,85%

Flerval        

Som framgår har inte alla deltagare hunnit få en resursprofil, coachning eller praktikplats innan de 
avslutats.

Målsättningen att samtliga deltagare skulle avslutas med en resursprofil har således inte uppnåtts. 
Däremot har målet beträffande utbildningsinsatser överträffats. Målet har varit att erbjuda 30 % av 
deltagarna sådana insatser. Det saknas dock kvalitativa data om innehållet i och omfattningen av 
dessa utbildningsaktiviteter.

Måluppfyllelse arbetsmarknadsmål (endast avslutade)

Svarsalternativ     Antal  Andel (%)

Arbete     21  36,84%

Praktik       19  33,33%

Utbildning    1  1,75%

Sysselsättning     3  5,26%

Ej uppnått    13  22,81%

Uppgift saknas     0  0,00%

Summa      57  100%

Av denna tabell framgår att 44 personer av 57 avslutade deltagare (77 %) har avslutats i enlighet med 
målsättning.

Det finns följande skillnader beträffande måluppfyllelsen relaterat till olika bakgrundsvariabler:

• Det är en större andel av deltagarna i åldersintervallet 25-44 år som avslutats till arbete eller  
utbildning jämfört med åldersintervallet 45 år och äldre, 43 % respektive 32 %.
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• Det är en större andel av männen som avslutats till arbete eller utbildning i jämförelse med  
kvinnorna, 45 % respektive 32 %.

• Det är en större andel av deltagarna med grundskola/folkskola som avslutats till arbete eller  
utbildning jämfört med både gymnasieutbildade och högskoleutbildade, 40 % respektive 37 % 
och 32 %.  De högutbildade har således haft svårast att nå arbete eller utbildning.

• Om man ser till målgruppsdefinitionerna så har de som definierats som långtidsarbetslösa i större 
utsträckning uppnått målen arbete eller utbildning än de som är utlandsfödda, har någon form  
av psykisk ohälsa respektive varit långtidssjukskrivna. Siffrorna för respektive kategori är 40 %, 
36 %, 29 % och 28 %. 

• Tid i projektet är också en framgångsfaktor, 68 % av de som avslutats till arbete eller utbildning 
har deltagit i projektet i minst 7 månader. Av de som deltagit längre tid än 12 månader har 60 % 
erhållit ett arbete.

Om man spetsar till det kan man säga att män i åldern 25-44 år med grundskola eller folkskola som 
grundutbildning vars problem i huvudsak är långtidsarbetslöshet och som har deltagit i projektet 
under en längre period har haft störst förmåga att tillgodogöra sig projektets metod.

 Nedan tabell ger en tydligare bild av deltagarnas status vid avslut ur projektet.

Status vid avslut (endast avslutade)

Svarsalternativ     Antal   Andel (%)

Arbete     9   15,79%

Arbete med AF-stöd     12   21,05%

Aktuell på AF    11   19,30%

Utbildning - allmän     0   0,00%

Utbildning - yrkesinriktning  1   1,75%

Rehab arbetsförberedande   8   14,04%

Rehab/Behandl. Medicink-social 6   10,53%

Ej rehab mot arbete     7   12,28%

Annan orsak - ej avhörd  0   0,00%

Annan orsak - övrigt     3   5,26%

Summa      57   100%

Utvärderarna noterar att en stor del av de som inte har skrivits ut till anställning eller utbildning  
har fått del av olika rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. Vissa har dock bedömts sakna 
arbetsförmåga vilket framgår av följande tabell.
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Arbetsförmåga (endast avslutade)

Svarsalternativ     Antal  Andel (%)

Ja     29  50,88%

Nej       15  26,32%

Svårbedömd    11  19,30%

Uppgift saknas     2  3,51%

Summa      57  100%

Fortsatt insats (endast avslutade)

Svarsalternativ     Antal  Andel (%)

Ja     16  28,07%

Nej       36  63,16%

Vet ej     3  5,26%

Uppgift saknas     2  3,51%

Summa      57  100%

Försörjning vid utskrivning (endast avslutade)

Svarsalternativ     Antal  Andel (%)

AF     11  19,30%

FK       11  19,30%

Dubbelförsörjning AF/FK  1  1,75%

Dubbelförsörjning AF/Kommun 0  0,00%

Dubbelförsörjning AF/lön  2  3,51%

Dubbelförsörjning Kommun/lön 14  24,56%

Kommun    15  26,32%

Egen       3  5,26%

Summa      57  100%
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En jämförelse av siffrorna vid inskrivning respektive utskrivning utfaller enligt följande:

• Ingen skillnad i kolumnen försörjning genom enbart AF.

• Andelen med ersättning från enbart FK har minskat med 4 %.

• Andelen med dubbelförsörjning AF/FK har minskat med 4 %.

• Andelen med dubbelförsörjning AF/kommun har minskat med 9 %.

• Andelen med dubbelförsörjning AF/lön har ökat med 2 %.

• Andelen med dubbelförsörjning kommun/lön har ökat med 23 %.

• Andelen med försörjning enbart från kommunen har minskat med 14 %.

• Andelen med helt egen försörjning har ökat med 5 %.

Tabellen beskriver situationen vid avslutningstillfället då man kanske inte fått någon hel månadslön 
ännu. Det saknas vidare data om omfattningen av de arbeten som deltagarna erhållit.

Tabellen visar dock att anställningarna har förbättrat ett antal deltagares försörjningssituation vilket 
också påverkat utbetalningarna av bidrag.

Hälsoförändring (endast de där uppgift finns)

Svarsalternativ    Andel (%)

30 % eller mer   20,45%

20-29 %     25,00%

10-19 %    13,64%

Ingen förändring    20,45%

Minus 10-19 %   6,82% 

Minus 20-29 %    6,82% 

Minus 30 % eller mer   6,82% 

Summa     100% 

Drygt 59 % av de avslutade deltagare, för vilka det finns mätvärden både vid start och vid avslut 
ifråga om den upplevda hälsan, uppfattar att deras hälsa har förbättrats under tiden i projektet. 
Övriga 41 % upplever ingen hälsoförändring eller en negativ hälsoförändring. Förändringarna kan ha 
påverkats såväl av faktorer relaterade till projektverksamheten som till faktorer utanför projektet.
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Beräkning av samhällsnyttan

Projektledaren har gjort en ekonomisk beräkning av den samhällsnytta som de uppnådda anställningarna 
av deltagare kan generera. Beräkningen visar att kostnaderna för projektet på 1,5 – 2 års sikt kan  
återbetalas genom de minskade kostnader och ökade intäkter som anställningarna innebär för  
samhället. Beräkningen redovisas som bilaga 7.
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8	 Utvärderarnas slutsatser
Framtidsutbildning AB har av Göteborgs Räddningsmission anlitats för att under perioden 
2010-01-15 – 2012-04-15 genomföra en process- och resultatutvärdering av EU-projektet  
ArbetsRätt. I denna slutrapport redovisas utvecklingen i projektet till och med 2012-01-15.  
Utvärderingsteamet följer den modell för följeforskning som rekommenderas av Svenska ESF-rådet. 
I lärprocessen har följeforskningsmetodiken integrerats med metoden Logical Framework Approach 
i enlighet med uppdragsgivarens önskemål.

I rapporten redovisas förutsättningarna för utvärderingsuppdraget samt på vilket sätt det har genomförts. 
Referensramen för beskrivningar, värderingar och analyser är den projektansökan som ligger till 
grund för projektets drift. 

Projektet har en mycket intressant ansats i tanken att samla aktörer från offentlig sektor, privat sektor 
och tredje sektor i en gemensam insats för att öka möjligheterna för långtidsarbetslösa och långtids- 
sjukskrivna att komma tillbaka till arbetsmarknaden. I analysarbetet har utvärderarna försökt identifiera 
tre perspektiv; det professionella projektperspektivet, projektdeltagarnas och arbetsgivarnas perspektiv. 

Det professionella perspektivet
Det professionella perspektivet utgår från metoden Supported Employment, vilken ligger till grund 
för projektets sätt att arbeta. Syftet och målsättningen med denna metod är att medverka till hållbara 
anställningar genom att ge stöd till såväl projektdeltagare som arbetsgivare. Arbetet utgår från ett 
holistiskt synsätt och arbetssättet är väl strukturerat samt stöds av genomtänkta rutiner och arbets- 
verktyg som behövs i processen från kartläggning/coachning, anskaffning av praktik och arbetsplats- 
analys, introduktion och uppföljning till anställning. I grunden betraktas individen som ett ansvars- 
tagande subjekt med egna resurser men metoden innefattar ett handfast stöd som i vissa avseenden 
också innebär att man ger individen tydliga ramar för sitt handlande. Projektet påpekar nöd- 
vändigheten av att deltagarna är utredda för att man ska kunna arbeta med dem. Det har inte funnits 
resurser till detta i projektet. Bedömningen av individens förutsätt-ningar görs i relation till arbets- 
marknadens krav. Metoden skapar struktur, tillit och trygghet. En öppen och rak dialog ingår som en 
grundförutsättning. De aktiviteter som metoden byggs kring är i huvudsak kartläggning, bedömning, 
matchning av individens förutsättningar mot behov på arbetsmarknaden samt kontinuerlig coachning och 
uppföljning för att säkra rätt förutsättningar för måluppfyllelse. Utvärderarna tolkar det professionella  
arbetssättet som att coacherna använder metoden Supported Employment för att överbrygga 
trösklar i matchningsprocessen. Projektpersonalens bedömning är att metoden fungerar väl för den 
målgrupp man arbetat med. Detta stöds av de intervjuer som gjorts med remittenter, projektdeltagare 
och arbetsgivare. 

Deltagarnas perspektiv
Deltagarna i projektet har i stor utsträckning betraktat sig själva som arbetssökande med behov 
av speciellt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Flertalet har inte sett sig själva som helt 
fungerande i relation till heltidsarbete med marknadsanpassade krav på prestation. Deras mål med 
att delta i projektet har varit tudelat. Dels har de velat öka sitt välbefinnande och sin vardagliga trivsel 
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genom att komma in i en social gemenskap på en arbetsplats och dels har ambitionen varit att skaffa 
en anställning för att kunna försörja sig själv. 

Det framgår tydligt av deltagarintervjuerna vilken stor betydelse introduktionen på arbetsplatsen, 
handledningen och uppföljningen från både handledare och coach har haft för deltagarna. Det har 
varit viktigt för de flesta deltagarna att både handledaren och coachen varit tillgängliga när behov av 
kontakt funnits. Coacherna har fått beröm för stor tillgänglighet, att de varit engagerade i deltagarna 
samt att de varit empatiska och kunniga. 

Deltagarna ser genomgående stora fördelar med projektets arbetssätt. De skillnader som deltagarna 
har sett mellan ArbetsRätt och andra verksamheter som de har deltagit i är ett större engagemang i 
individen, mer frekventa kontakter och en bättre uppföljning. De flesta deltagarna uppger att de  
behöver ett stöd i att uppfatta både sina egna resurser och begränsningar. Många deltagare har 
uppgivit att de har stärkt sin motivation, fått ökad självinsikt, ökat självförtroende samt positivare 
framtidstro. Andra effekter som har nämnts är en ökad kunskap om arbetslivet samt utveckling av 
den egna kompetensen. 

Den tydliga inriktningen mot arbete har varit en framgångsfaktor i projektet. En viktig orsak till att 
en betydande andel av de avslutade deltagarna har kommit ur sin arbetslöshet är att de i projektet har 
fått ett stöd anpassat efter deras individuella förutsättningar i relation till möjligheter på arbets- 
marknaden. Det framgår av intervjuer med både personal och deltagare att de inte har fått detta 
tidigare. 

Arbetsgivarnas perspektiv
Arbetsgivarnas perspektiv har i huvudsak utgått från ett rekryteringsperspektiv även om också ett  
socialt engagemang har framhållits av en del arbetsgivare. Beroende på syftet med praktiken kan 
målet vara olika men i de flesta fallen har det handlat om att slussa in en ny medarbetare med efter- 
frågad kompetens i verksamheten. När det är fråga om praktikplaceringar som syftar till att deltagaren 
ska få pröva på vissa arbetsuppgifter eller arbetsområden har det funnits en stor beredvillighet att 
bidra med egen erfarenhet för att ge en arbetssökande möjlighet att utvecklas.

Arbetsgivarrna har ett marknadsperspektiv på möjligheterna till anställning. Det är marknaden som 
avgör om man är anställningsbar även om kompensation för nedsatt arbetsförmåga kan ske via löne- 
subventioner. Lönesubventioner skapar dock ett utrymme för mer handledning och stöd i arbets- 
situationen. Precis som deltagarna har arbetsgivare påpekat att det är viktigt med tydlighet kring 
syftet med praktikplaceringar. Det framgår av intervjuerna att det ibland varit oklart om det funnits 
ett anställningsbehov eller inte. En del arbetsgivare har haft dåligt samvete för att de inte har haft den 
tid de skulle önskat för handledningen eftersom den är mycket viktig. Matchningen har i huvudsak 
fungerat bra men några arbetsgivare har haft svårt att hitta projektdeltagare som kunnat motsvara 
arbetskraven. Coachen har av de flesta arbetsgivarna uppfattats som en viktig resurs både för  
arbetsgivaren och för deltagaren. Det är dock utvärderarnas uppfattning att flera arbetsgivare skulle 
ha behövt ha ett betydligt mer omfattande stöd för att placeringen skulle fungera. Arbetsgivarna  
har poängterat att coacherna ska tänka på vikten av matchningen, vad arbetsmetoden innebär för 
arbetsgivarna samt marknadsföra deltagarna som resurser.
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Yttre påverkansfaktorer 
En tydlig yttre påverkansfaktor på projektets genomförandeförutsättningar är att medverkande  
offentliga organisationer har fått förändrade uppdrag och i flera fall genomfört omorganisationer 
under den tid projektet har pågått. Det senare gäller även projektägarens verksamhet.

Samverkan på chefsnivå mellan projektet och de offentliga aktörerna, för att projektet skulle få effekter 
i fråga om strategisk påverkan, har inte fungerat maximalt. De främsta orsakerna till detta är dels 
personalförändringar inom flera av de berörda samverkansaktörernas organisationer och dels att de 
medverkande aktörerna inte har haft en strategisk plan för implementeringsarbetet.

Projektpersonalen har dock, som framgår av processbeskrivningen, gjort stora ansträngningar för  
att sprida erfarenheterna av metoden till andra aktörer genom att ta emot studiebesök, besöka  
samverkansparterna och genom att delta i seminarier och nätverk.

Det initiativ som tagits i projektet kring CSR-området (Corporate Social Responsibility) är innovativt 
och samverkan mellan ideell sektor (företrädd av projektägarens organisation), offentliga organisationer 
och näringslivet har på ett strategiskt plan till viss del utvecklats genom projektets samarbete med 
CSR Västsverige, ett företag med CSR-profil samt genom ett CSR-arbete som utförts av resurs som 
projektet förfogat över under andra halvan av 2011.

Förändringar i uppdrag och omorganisationer har också påverkat det operativa samarbetet i projektet, 
främst genom byte av personal på olika tjänster, och medfört att nya samarbetsrelationer kontinuerligt 
behövt byggas med projektets samverkanspartners på handläggarnivå.

Genomförandet av projektet har också påverkats av ESF´s regelverk samt tillämpningen av detta. 
Dels har det resursmässiga utrymmet för att fokusera på att utveckla samverkan och metod minskat 
genom utformningen av de administrativa kraven som i sig är förenade med att driva EU-projekt och 
dels har kommunikationen kring tillämpningen av detta regelverk inte fungerat tillfredsställande mellan 
myndigheten och projektägaren.

Projektprocess, metod och organisation
Projektprocessen har inte följt ett förväntat förlopp. Volymen deltagare kom inte upp i planerad 
nivå förrän efter ett och ett halvt år främst p.g.a. osäkerhet kring medfinansieringen av projektet och 
därmed lägre bemanning av projektet. Efter att denna osäkerhet undanröjts bemannades projektet 
upp och fick även kompletterande personalresurser. Detta gjorde en ökning av deltagarantalet möjlig. 
Samtidigt innebar den ökade kvantiteten deltagare en hög press på projektet.

Samarbetet har huvudsakligen fungerat bra och bidragit till att projektet kunnat genomföras med god 
funktionalitet och bra resultat avseende:

• Samarbetet mellan projektägaren och genomförandeorganisationen (styrgrupp, projektledning 
och projektteam).

• Samarbetet inom projektteamet (AR-Steget, coacher och övrig personal).

• Samarbetet mellan projektpersonalen, remittenterna, deltagarna och arbetsgivarna.
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Projektet har framgångsrikt etablerat ett fungerande arbetssätt som erbjudit deltagarna en metodisk 
och strukturerad jobbcoachning mot praktik eller anställning. I den metod för Supported Employment 
som projektet har arbetat utifrån har ett professionellt stöd getts till såväl arbetssökande som  
arbetsgivare.

Den trestegsmodell för ”Individual Placement and Support” som projektet arbetat efter utvecklades 
redan i förstudien men har vidareutvecklats under genomförandeprojektet, se bilaga 2. Arbetet i 
modellens steg 2 och 3 har varit mer framgångsrikt än arbetet i steg 1. Under den andra halvan av 
projektet utvecklades dock de arbetsförberedande insatserna genom tillkomsten av det s.k. AR-Steget 
samt ett utökat samarbete med föreningslivet.

Projektets funktionalitet och utfall
Projektet har utgjort en samlad insats mellan offentlig sektor, näringslivet och den tredje sektorn på 
ett operativt men inte på ett strategiskt plan.

Projektets syfte och ambitionsnivå har i hög utsträckning uppnåtts.

Projektets resultat har efterhand upparbetats och ligger i nivå med projektets målsättningar.  
Resultaten i fråga om övergång till praktik, utbildning och anställning bedöms som mycket bra i  
relation till deltagarnas behov och förutsättningar. Projektet har nått beskriven målgrupp. Huvud- 
delen av deltagarna har varit långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och har en psykisk hälso- 
problematik. En betydande andel av deltagarna har invandrarbakgrund. 

Resultaten i relation till målsättningarna ser ut som följer:

• 77 % av de avslutade deltagarna har uppnått något av målen praktik, utbildning, sysselsättning 
eller anställning. Målet är 70 %.

• 59 % av deltagarna upplever att deras hälsa har förbättrats under projekttiden. Målet är 65 %. 

• 84 % av deltagarna har en kompetens-/resursprofil. Målet är 100 %.

• 44 % av deltagarna har erbjudits någon form av utbildningsinsats för att stärka kompetensen. 
Målet är 30 %.

• En begriplig struktur har skapats för att underlätta vägen mot arbete.

Måluppfyllelsen är hög. Alla deltagare har inte hunnit få en resursprofil innan de avslutats. Upplevelsen 
av hälsan påverkas av många olika faktorer, varav en del inte kan påverkas av projektet. 

Projektet har underlättat och möjliggjort för deltagarna att nå eller närma sig ordinarie arbets- 
marknad. Med stor sannolikhet kan antas att de anställningar som projektet medverkat till inte skulle 
ha bli ha blivit till utan projektets insatser. Projektdeltagarna uttrycker tydligt att de har haft ett stort 
behov av individuellt anpassade insatser. Detta upplever man sig inte ha kunnat erhålla genom  
Individ- och familjomsorgen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det borde vara en tanke- 
ställare för dessa verksamheter.

Den nytta som projektet har inneburit för deltagare och arbetsgivare är en samhällsnytta som har 
uppstått genom samverkan mellan arbetssökande, coacher och arbetsgivare. I det fall de deltagare 
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som har erhållit anställning kan behålla denna kan den investering som projektet har inneburit  
samhällsekonomiskt återbetalas inom 2 år, se beräkning i bilaga 7.

Betydande framgångsfaktorer i arbetssättet är det synsätt arbetet har utgått från, hur urval av deltagare 
har skett, projektpersonalens bemötande av deltagare och arbetsgivare, coachernas förmåga att skapa 
samhandling mellan berörda aktörer, den strukturerade metoden samt projektets förmåga att anpassa 
stödet till deltagarnas individuella förutsättningar och behov utifrån arbetsmarknadens krav.

Projektet har anpassats till en svårare målgrupp än beräknat. Projektet menar att det är viktigt att 
sätta in rätt insatser innan långtidsarbetslöshet uppstår.

Jobbcoacherna har varit en viktig resurs för att förbereda, matcha och följa upp deltagarna. De har 
också gett arbetsgivarna ett professionellt stöd i introduktionen och handledningen av deltagarna  
under praktikperioden. Genom coachernas engagemang samt genom samtidigt engagemang av  
Arbetsförmedlingens handläggare så har ett väsentligt antal anställningar kunnat komma tillstånd.

De arbetsgivare som har medverkat i projektet har sett sitt engagemang främst som ett sätt att rekrytera 
personal och rekryteringsbehoven har varit en stark drivkraft för deltagarna i rehabiliteringsprocessen. 
De medverkande arbetsgivarna har bidragit till projektets resultat också genom att erbjuda platser för 
arbetsförberedande insatser och praktik. 

Avgörande framgångsfaktorer i de individuella processerna är kopplade till projektdeltagarnas 
förmåga att med hjälp av projektet och arbetsplatserna kunna ta vara på de möjligheter som öppnats. 
Drivkraft, utvecklingsförmåga, yrkesmässiga erfarenheter samt social kompetens är viktiga tillgångar. 
Olika funktionshinder har påverkat hur och i vilken omfattning anpassning av arbetsmiljön varit 
nödvändig.

Remittenterna i projektet har sammanlagt anvisat 208 personer. Av dessa har 93 bedömts som 
hänvisningsärenden eller konsultationsärende vilket innebär att projektet inte har bedömts vara rätt 
insats för dessa personer vid den aktuella tidpunkten för remiss. Det stora antalet hänvisnings- och 
konsultationsärenden tyder dels på att de remitterande myndigheterna har brister i kartläggnings- 
metoderna (de vet inte vilka behov och förutsättningar kunderna har i relation till arbetsmarknaden) 
och dels på att det saknas resurser för arbetsförberedande och rehabiliterande insatser för personer 
som står längre från arbetsmarknaden än den deltagargrupp som ArbetsRätt har arbetat med.

Programkriterier samt horisontella kriterier
Projektägaren och projektledningen menar att ett lärande har genererats i projektet som under  
projektprocessen lett till flera förändringar. Gemensam kunskap har utvecklats kring insatser,  
målgrupp och metod i möten mellan olika aktörer kring deltagare, genom medverkan i seminarier, 
workshops, kunskapsdialoger samt genom deltagande i olika nätverkskonstellationer. Särskilt  
intressanta för spridning av kunskap och fortsatt erfarenhetsutbyte menar utvärderarna vara platt- 
formen för kunskapsdialog samt närverken för personer som arbetar med Supported Employment 
respektive samordnar arbetsgivarkontakter.

Projektets metod upplevs av utvärderarna som delvis kvalitetssäkrad och beskriven. Tillämpningen 
av den förefaller heller inte vara helt enhetlig. För att bli spridningsbart behöver arbetssättet beskrivas 
ytterligare.
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Projektet har som framgår av processbeskrivningen hållit jämställdhets- och framförallt tillgänglig- 
hetsperspektivet levande genom olika aktiviteter. Man har deltagit i kunskapsutvecklande seminarier 
och i diskussioner kring deltagare reflekterat utifrån båda perspektiven.

Det finns frågetecken kring implementeringen av projektets metod och utvecklade verktyg trots 
projektets goda resultat. De samverkande organisationerna verkar inte vara beredda att skapa 
förutsättningar för en implementering i dagsläget. 

Metoden Supported Employment används redan idag inom Arbetsförmedlingen men för en begränsad 
målgrupp. Projektets resultat visar att metoden behövs för att stödja en betydligt bredare målgrupp. 
Arbetsförmedlingen är en centralstyrd organisation där det krävs kontakter på central nivå inom 
organisationen för att förändra. Sådana kontakter har inte förekommit. Försäkringskassan uttrycker 
tydliga behov av arbetsförberedande insatser för långtidssjukskrivna men är beroende av att andra 
aktörer erbjuder sådana. Individ- och familjeomsorgen har haft en betydande ekonomisk nytta av 
projektet genom att ett antal klienter nu är självförsörjande. Samtidigt så finns ett stort antal klienter 
som är i behov av ett mer förberedande stöd för att kunna delta i en verksamhet av det slag som 
ArbetsRätt har erbjudit. 

Projektet har skapat helhetslösningar i samhandling mellan olika aktörer för att stödja långtids- 
arbetslösa människor i en process att närma sig arbetsmarknaden. Arbetssättet i metoden Supported 
Employment är en tydlig framgångsfaktor i projektet och har underlättat vägen till utbildning och  
arbete för en betydande andel avslutade deltagare. Utvärderarna anser att projektet har gett huvud- 
delen av både deltagarna och arbetsgivarna ett adekvat stöd.

Flera pågående projekt inom olika stadsdelar i Göteborg har ambitionen att utveckla metoder som 
bygger på Supported Employment. Dessa kan ha stor nytta av de erfarenheter som gjorts i projektet 
ArbetsRätt.

Ett problem som tydliggjorts i projektet är att insatser som är helt nödvändiga och framgångsrika 
för arbetssökande som inte kan tillgodogöra sig det generella serviceutbudet endast kan erbjudas i 
projektform. Det skapar en ryckighet i planeringen för personer som har behov av ett långvarigt och 
individanpassat stöd. Genom projekt som ArbetsRätt rekryteras specifik kompetens som får möjlighet 
att ytterligare utveckla sina färdigheter att arbeta med en viss metod. Det är viktigt att denna kompetens 
tas tillvara på ett strategiskt sätt. 
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9	 Projektets mervärde
Projektets mervärde ligger framförallt i att det har utvecklat och prövat en professionell metod för att 
stödja såväl arbetssökande som arbetsgivare i en process att skapa förutsättningar för anställning av 
långtidsarbetslösa arbetssökande med olika funktionshinder. Projektet har i hög utsträckning genom 
att använda en utvecklad trestegsmodell som bygger på principerna för Supported Employment 
medverkat till anställningar av arbetssökande, att andra sökande har förbättrat förutsättningarna för 
att i framtiden erhålla en anställning och att det i vissa fall klarlagts att den arbetssökande saknar  
arbetsförmåga. Arbetsgivarna har fått ett professionellt rekryteringsstöd som inneburit tidsbesparingar 
och tillgång till Arbetsförmedlingens stödresurser. Detta har underlättat och tillgodosett de medverkande 
företagens kompetensförsörjningsbehov samtidigt som ett antal deltagare har kunnat skapa en platt- 
form för självförsörjning. De anställningar som har kommit till stånd är i hög utsträckning ett resultat 
av det arbetssätt som använts och som skapat en grund för samhandling mellan arbetssökande, jobb- 
coach och arbetsgivare. Det strukturerade arbetssättet samt att de berörda aktörerna tillsammans har 
skapat lösningar utifrån individernas behov och förutsättningar i relation till arbetsmarknadens krav 
har gett bättre och hållbarare resultat än de insatser som de aktuella personerna tidigare fått del av.

För Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen samt Försäkringskassan har projektet inne- 
burit en avlastning arbetsmässigt samt att bidragskostnader minskar i takt med att projektdeltagare 
har erhållit anställning. 

Även om projektets metod har visat sig fungera bra och att resultaten är goda så är ArbetsRätt ett 
relativt litet projekt och det finns en otydlighet i vad projektet kommer att få för påverkan på de  
offentliga organisationernas arbete med målgruppen i framtiden. Projektets erfarenheter och resultat 
borde vara en tankeställare för hur Arbetsförmedling, Individ- och familjomsorg samt Försäkrings- 
kassa arbetar med arbetssökande med behov av ett individualiserat och anpassat stöd. 

Varför klarar dessa organisationer inte att skräddarsy sina insatser och vilka konsekvenser har detta? 
Som påpekas av samverkansaktörer i utvärderingen så behövs denna typ av resurs i reguljär verk- 
samhet. I dagsläget är man beroende av olika projektaktiviteter för att tillgodose målgruppens behov 
vilket skapar otillfredsställande planeringsförutsättningar eftersom projekt bedrivs under en begränsad 
tidsperiod.

Projektpersonalen har under senare delen av 2011 arbetat mycket med att sprida projektets erfaren- 
heter till samverkansaktörerna. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2012. Samverkan i  
projektet har fungerat bra på en operativ nivå och kunskaper har genererats i samarbetet mellan  
arbetssökande, arbetsgivare, handläggare hos myndigheterna samt projektpersonalen. Två nätverk 
som projektet medverkat i har haft stor betydelse för kunskapsspridningen. Det ena är den plattform 
för kunskapsdialog som finns inom Samordningsförbundet Centrum och det andra är det nätverk 
som projektet skapat för personer i olika verksamheter i Göteborg som arbetar med metoden  
Supported Employment.

Det blir också tydligt att projektet skulle behöva längre tid än tre år för att ytterligare kunna utveckla 
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och beskriva metoden för att göra den överföringsbar. En förlängning av projektet skulle möjliggöra 
ett bättre tillvaratagande av projektets erfarenheter i en situation där ett antal verksamheter i Göteborg 
står i begrepp att använda Supported Employment som grund för arbetet i olika utvecklingsprojekt. 
Projektteamet i ArbetsRätt, som har hög kompetens kring Supported Employment både genom 
tidigare arbete med denna och genom nya erfarenheter i projektet, skulle för de kommande projekten 
kunna utgöra en viktig kunskapsresurs.

Ett innovativt inslag i projektet har varit initiativet att i samarbete med CSR Västsverige arbeta med 
utveckling av arbetsgivares handlingar relaterat till företagens sociala ansvarstagande. Detta arbete 
kan sägas ha påbörjats genom seminarier och genom en specialstudie genomförd av en resurs som 
projektet disponerat under andra halvåret 2011.
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