
1 
 

 

 

 

Utvärderingsrapport 

Av projektet 

Arbetsmarknadsprogram för nyanlända 

 

 

 

 

 

                                               Deltidsrapport 2020-0901-2021-0601 

 

 

 

KIR   Utvärderare   
Kunskap, Inspiration, Resultat  Christer Stenberg 

Föreläsningar, Utvärderingar, Handledning 0730610707 

   Kir.christer@gmail.com 

 

 

 

 

 



2 
 

Bakgrund 

Kävlinge kommun har under många år haft en av de lägsta arbetslöshetssiffrorna i 

Sverige, den har legat på ca 3 procent. Det har inte varit någon stor inflyttning av 

personer från andra länder men det har varit ett antal personer som stått långt 

från arbetsmarknaden ofta med sociala problem. Man har oftast lyckats med att 

stödja in dessa på arbetsmarknaden genom olika metoder och framför allt inte 

gett upp utan insett att det ofta tar tid och har prövat nya sätt för att lyckas. det 

har också utvecklats en metod där man engagerat bra arbetsgivare som vill ta ett 

samhällsansvar, metoden heter ”Arbetsplatsambassadörer” och blev mycket 

framgångsrik. Metoden gick ut på att stärka arbetsplatserna, framför allt den 

psykosociala arbetsmiljön för att skapa en bra jordmån för att få människor att 

växa, också våra deltagare.     

2015 tog Sverige emot drygt 163 000 asylsökande, 1/3 kom från Syrien. Kävlinge 

kommun fick också sin del av kakan. Man hade ingen lång erfarenhet av att arbeta 

med flyktingar/invandrare, därför blev detta verkligen en prövningens tid. 

2020 skrev Arbete och integration en ansökan om ett så kallade FINSAM projekt 

vars mål var att skapa ett sammanhållet och effektivt arbetsmarknadsprogram för 

nyanlända som främjar snabbare inträde på arbetsmarknaden samt stärker 

integrationen och ett ökat självförtroende. Projektet startade den 1 september 

2020. 

Projektets mål och syfte 

• Att skapa ett sammanhållet och effektivt arbetsmarknadsprogram för 

nyanlända, som främjar snabbare inträde på arbetsmarknaden samt 

stärker integrationen och ge ett ökat självförtroende. 

• Att skapa ökad förståelse för vad det innebär att leva och bo i Sverige 

samt nå målet självförsörjning. Stort fokus kommer att läggas på den 

snabbaste vägen mot arbete, matchning mot lågtröskeljobb och bristjobb 

samt individens egenansvar. 

• Att skapa nya samverkansformer med arbetsförmedlingen kring 

målgruppen. 

• Förväntat resultat är att 50% av projektets deltagare avslutas till 

självförsörjning. 

Projektets målgrupp 

1) Nyanlända med rätt till etableringsplan (i avvaktan på att 

etableringsinsatser kommer i gång, sedan som kompletterande insats 

inom ramen för etableringsprogrammet). 

2) Nyanlända som har lämnat etableringsprogrammet utan att ha gått vidare 

till jobb eller studier, är inskrivna i JOB:en samt är i behov av ekonomiskt 

bistånd från Kävlinge kommun 
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En metod i projektet 

Det kommunala arbetsmarknadsprogrammet är tänkt att bestå av tre olika block 

som i sin tur består av ett antal olika aktiviteter, beroende av hur långt den 

nyanlände bedöms ha kommit på sin väg mot självförsörjning. Nedan följer en 

översikt över planerade aktiviteter inom programmet i tre steg som också skall 

prövas digitalt under pandemitiden: 

Steg 1 

• Kartläggning, hur mycket har man med sig, vad behöver man. 

• Hur skall jag försörja mig i Sverige? Tidigt lyfta frågan och få deltagaren att 

tänka framtid. 

• Vardagskunskap är att lära sig om hur det fungerar i Sverige, vem 

bestämmer (riksdagen), jämställdhet, skatter, arbete mm. 

• Digital kunskap, att kunna skriva ett digitalt CV, söka jobb mm. Extra 

viktigt under coronaperioden. Lärcentrum har gjort datautbildningar för 

nybörjare och Vuxenskolan har för deltagare som behöver lära sig lite 

mer. 

• Yrkesvägledning i grupp. Vad finns det för yrken som behöver arbetskraft, 

vilken utbildning krävs.  

• Studiebesök. Besöker olika arbetsplatser som kan intressera deltagarna. 

• Bristyrken och framtidsyrken. 

• Individuell yrkesvägledning. Diskuterar med deltagaren om dennes 

intressen och vilka jobb som skulle passa, ökar motivationen. 

• Självskattning, deltagarens egen självskattning diskuteras, ofta 

underskattar man sig själv. Ökar ofta motivationen när man förstår sin 

kapacitet 

• Olika sätt att hitta jobb, hur kan man göra, var finns jobben. 

• Individuell coachning med en AMA-handläggare. Går igenom vad som 

gjorts och inte gjorts, vad skall göras till nästa gång osv. 

• Individuell arbetsmarknadsplan. Yrkesvalet, hur når jag dit osv. 

Steg 2 

• Individuell coachning med en AMA-handläggare. Coachningen fortsätter 

• Digital kunskap 2. 

• Rättigheter och skyldigheter. Arbetsmarknadskunskap på arbetsplatsen  

• CV och personligt brev. Arbetar med CV och personligt brev, ok svenska, 
man har inte glömt något osv 

• Språkpraktik. Kan ofta vara effektivt att prata svenska hela dagarna. 

• Arbetspraktik. Att praktisera kan innebära ett arbeta framåt, man kan 
också se om detta var som jag trodde och som jag passar för. 

 
Steg 3 

• Extratjänst. En bra start till arbetslivet, kan innebära ett fast arbete men 
också en bra referens.  

• Yrkesutbildning /annan utbildning. Många gånger krävs det en utbildning 

• Reguljärt arbete. Det är detta som är det huvudsakliga målet. 
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Hur har det gått första halvan av projektet 

Eftersom pandemin kom fick man tänka om i projektet, tänka och utveckla 

metoder att arbeta digitalt med deltagarnas utveckling för inträde på 

arbetsmarknaden. Projektet har arbetat med trestegsprogrammet, fast digitalt. 

Detta har skett via ”Google Classroom” och på olika språk, svenska, arabiska, dari, 

pashto och somaliska. Man utvärderar deltagaren och ser vad som saknas och 

arbetar vidare efter vad som krävs. När deltagaren utvecklats till en viss nivå är 

det dags för praktik där testar man i skarpt läge om deltagaren är klar för jobb 

eller om det är något man behöver mer av. Ibland är en fördel att byta 

praktikplats för att deltagaren skall fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Efter 

detta finns det oftast två alternativ, extratjänst på en kommunal arbetsplats eller 

ett nystartsjobb oftast ute i den privata sektorn.         

De flesta deltagarna har gått ut på en praktik för att se hur de fungerar på 
arbetsmarknaden, står de till arbetsmarknadens förfogande. Fungerar det bra går 
de oftast vidare till en extratjänst i kommunen. Vad detta leder till är svårt att se i 
projektet eftersom ”åtgärden” är längre än projektet är. Man kan tydligt se en 
höjning av deltagarnas självförtroende och motivation när deltagarna varit ute på 
en praktik eller extratjänst.  

Nu planerar man att öka ut OSA anställningarna i kommunen och dessa kan 
komma projektdeltagarna till nytta. 

Statistik 

• Inskrivna i projektet   62 

• Har haft praktik   48 

• Avslutade till arbete   22 

• Avslutade till Extratjänst  16 

• Avslutade till arbete utan subvention    2 

• Subventionerade anställningar (ej Extratjänst)    4 

• Har gått vidare till utbildning med CSN    5 

• Avbrutit totalt      6 

• Avbrottsorsak - Föräldraledig     2 

• Avbrottsorsak – Själv avbrutit     4 

 

• Deltagit i AM-grupp   10 

• Har tagit del av det kommunala AM-programmet 47 

• Praktisk städutbildning inom projektet    5 

Detta innebär att 39% av de inskrivna har gått till arbete, de flesta till Extratjänst 

med det visar att de står till arbetsmarknadens förfogande. 9% har gått till 

utbildning. 
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Efter omorganisationen av arbetsförmedlingen och flytten från Kävlinge 
försämrades samarbetet märkbart. När projektet skrevs var det svårt att få 
kontakt med handläggare för att diskutera ärende, att diskutera deltagares 
planering och möjligheter till lönestöd. Det sågs tydliga skillnader i vårt samarbete 
efter AF s omorganisering, projektet ville hitta tillbaka till en fungerande 
samverkan som även kan inkludera den här målgruppen, för individens bästa. 
Efter omorganiseringen har ett effektivt samarbete försvårats, svårt att få 
kontakt, diskutera planering och fördröjningar av beslut. Mycket hänvisas till 
deltagaren själv att ringa mejla och leta information vilket inte är lätt för alla i 
målgruppen där de svenska språkkunskaperna och förståelse av samhället inte är 
tillräckligt utvecklat. Projektet vill skapa en samverkan som gör det möjligt att  
utbyta viktig information kring målgruppen, en enkel väg in till AF och effektivitet i 
beslut kring lönestöd.  

Detta har hänt i projektet vad gäller samarbetet med arbetsförmedlingen: 

• Projektet har en kontakt som kan kontaktas vid frågor kring planering 
och möjligheter till lönestöd. Handläggaren har inte kunnat fatta 
beslut i ärendena men kunnat vara behjälplig att skapa kontakt och 
att bevaka ärenden etc.  

• Projektet har fått klartecken att en handläggare kommer att arbeta 
10% vänt mot de två projekten i Kävlinge under den resterande 
projekttiden. Handledarna ser stora möjligheter i detta.  

• När det gäller extratjänster har samverkan varit mer strukturerad och 
fungerat väl under projektet. 

Vad har varit svårast för att få deltagarna anställningsbara? 

Handledarna är helt överens om att språket varit det största problemet, det krävs 
en viss nivå för att kunna integreras i det svenska samhället och för att fungera på 
arbetsmarknaden. Detta påverkar också motivationen hos deltagarna, att 
verkligen ”vilja” att få drivkraften som krävs för att få ett bra liv med arbete och 
egen försörjning. 

Eftersom det mesta i projektet bedrivits digitalt har det givetvis varit och är ett 
problem för de deltagare som inte behärskar denna teknik. Handledarna har på 
olika sätt stöttat deltagaren genom att bland annat träffa den enskilde och 
praktiskt visat och tränat på Tekniken. Ibland har deltagarens barn kunnat hjälpa. 

Bristen på fysisk närvaro har varit ett annat stort problem, kroppsspråket är 
mycket viktigt för att verksamheten skall kunna fungera på ett bra sätt menar 
handledarna. Vi ser verkligen fram emot att fysiskt kunna träffas. 

Åtta av deltagarna hittills är analfabeter och detta är givetvis ett stort problem. 
Språket är mycket dåligt och dessa deltagare kan absolut inte skriva vilket är ett 
stort problem när de arbetar digitalt.  

 

 

 

.  
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Vad och hur vill man utveckla sista halvan av projektet   
 

1. Genom lättade restriktioner ser handledarna chanser att återuppta 
gruppverksamheten i Arbetsmarknadskunskap, genomföra studiebesök 
och andra planerade aktiviteter i projektet som har pausats under 
Pandemin. 

2. Att starta en kommunal sy verksamhet för Nyanlända (främst kvinnor) 
med låg/ingen utbildningsbakgrund och utan arbetslivserfarenhet. För 
kvinnor som har erfarenheter av sömnad. Sömnadverksamheten ska vara 
i en liten grupp med en handfull personer där de utför sömnadsuppdrag 
och lär av varandra. Det blir också en bra träning i att utveckla det svenska 
språket och en del branschinriktad svenska. det kommer att varvas samtal 
kring sömnad och Arbetsmarknadskunskap för att skapa bra 
förutsättningar att bli jobbredo.  

3. Inleda ett samarbete med sömnadsföretag som kan anställa personer från 
vår sömnadsverksamheten. 

4. Satsa mer på platser i privat sektor och bygga relationer där som behövs 
framgent! Extratjänster och subventionerade anställningar i kommunen är 
ju bara en bråkdel av arbetsmarknaden och det skulle behöva jobbas mer 
med branscher med ”låga trösklar” i privat sektor såsom städ, service, 
lager, handel etc. 

5. Öka samarbetet med FINSAM projektet ”Ungdomssupporten Kävlinge” 
som har nära kontakt med två företagarföreningar i kommunen. 
Anställningar som ungdomarna inte kan ta kanske kan fungera för någon 
av våra deltagare 

6. Förbättra samarbetet med den kommunala vuxenutbildningen för att öka 
flexibiliteten och möjliggöra SFI kombinerat med praktik. 

 

Utvärderarens egna tankar och idéer 

Projektet fick en svår men också en lärorik start, pandemin ändrade mycket av det 
som planerats i projektet. Inga hela dagar innehållande grupparbeten, samtal, 
studiebesök, föreläsningar mm. Nu blev det mesta digitalt, något helt nytt för 
erfarna handledare som måste tänka nytt för att nå deltagaren på ett pedagogiskt 
sätt. Projektet använde sig bland annat av Google Classroom där man kunde 
skapa de olika ”ämnena” i trestegsprogrammet.  

Språket har varit ett av de största problemen enligt handledarna, det finns idéer 
att mer använda sig av praktik kombinerat med SFI. Detta har prövats 
framgångsrikt i många kommuner. Det har varierat på lite olika sätt hur man delat 
på praktik och SFI, ibland om deltagaren haft svårt att utveckla sina svenska 
kunskaper har det blivit mer praktik, detta för få möjlighet att träna på att 
kommunicera.   

Det finns säkert fler exempel men idén är att få känna på arbetslivet, prata 
svenska och träffa fler svenskar vilket är bra för integrationen. Resten av tiden går 
man på SFI och läser svenska men också diskutera det som har hänt på praktiken. 
Jag hoppas verkligen att projektet och vuxenutbildningen kan komma överens 
som gör det möjligt att pröva metoden. 

Att kunna läsa och skriva är ett måste i ett land som Sverige, att kunna ge och ta 
emot information. Att på ett bra sätt vara delaktig i sina barns utveckling, att 
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förstå vad det innebär att bo och leva i Sverige och att ha en chans i arbetslivet. 
Det finns åtta analfabeter i projektet, min personliga uppfattning är att lära sig 
läsa och skriva, måste prioriteras. 

Många av deltagarna har fått arbete i kommunen med åtgärden ”Extratjänst” 
vilket innebär en tidsbegränsad anställning där arbetsgivaren får hela lönen i 
ersättning från arbetsförmedlingen. Det är givetvis bra och positivt att deltagaren 
får ett arbete men det måste ses som ett steg in på arbetsmarknaden, det betyder 
att man måste fortsätta arbeta med deltagaren även under denna tid. Målet är en 
tillsvidareanställning eller en utbildning där deltagaren ser att detta vill jag göra. 
Detta får inte ses som kritik mot de som arbetar i projektet utan bara ett 
konstaterande, alla behöver kunna planera sina liv, hitta en bostad, kunna ta ett 
lån osv.  

Att deltagaren måste ta ett eget ansvar nämns i projektbeskrivningen, det ligger i 
tiden att man kräver detta men forskningen har kommit fram till att man måste 
komma upp till en viss nivå för att kunna ta ett eget ansvar så som vi menar. Jag 
tycker att det vore intressant om projektet kunde hitta den nivån, vad den 
innebär och kunna beskriva den.  

Om man ser att det inte är möjligt att trygga sin framtid genom ett arbete 
eftersom man aldrig kommer få något som håller över tid då innebär det ”att ta 
ett eget ansvar” något annat för den personen. Hela vår välfärd är uppbyggd på 
att alla har ett arbete, alla bidrar, därför är det vårt största problem att vi har så 
hög arbetslöshet. För den enskilde innebär det ett utanförskap, att inte bli sedd, 
att inte behövas. Några hamnar i kriminalitet (där är man välkommen, där behövs 
man), ett destruktivt liv och för samhället ett mycket dyrt liv. Professor Ingvar 
Nilsson har forskat inom detta och menar att vi måste se till att alla som kan har 
ett arbete och en bostad, trygghet. Han menar att det är lönsamt både 
ekonomiskt och socialt för samhället och för den enskilde individen. 

Alla i projektet hoppas på att i höst fysiskt kunna samla grupper igen för 
grupparbeten, samtal, studiebesök, föreläsningar mm. Men vi skall också 
reflektera över vad vi lärt oss av det digitala arbetssättet som vi arbetat med 
under den första halvan av projektet.  

I slutet av november kommer nästa utvärderingsrapport från projektet till dess ser 
jag fram emot att handledarna får möjlighet att mer fysiskt möta deltagarna. Vi 
kommer också analysera vad vi kan ta med oss av det digitala sättet att arbeta. Jag 
hoppas att samarbetsparterna ökar sitt samarbete och flexibilitet, det kommer 
höja ett bra resultat ytterligare. 

 

Utvärderare Christer Stenberg 2021-06-15 

 

 

 

 


