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Inledande sammanfattning 
Mellan den 1:e januari 2020 och 31:e december 2021 genomfördes Finsamprojektet En del av 

samhället. Detta projekt utgjordes av två delprojekt, MIN-coach och Föreningslots.  

Efter att En del av samhället avslutats vid årsskiftet, fortsatte delprojekt MIN-coach i ytterligare fem 

månader, fram till och med den 31:e maj 2022.  

Under dessa fem månader drevs projektet utifrån två huvudsakliga målsättningar: 

• Att målgruppen nyanlända vuxna ska coachas till självförsörjning. 

• Att implementera MIN-modellen in i ordinarie verksamhet. 

 

För att arbeta med dessa målsättningar genomfördes följande insatser: 

• Fortsatt coaching av deltagare enligt MIN-modellen. 

• Vidareutveckling och kvalitetssäkring av MIN-handboken. 

• Planering och genomförande av utbildning i MIN-modellen. 

 

Resultat 

Coaching 

Mellan 2020-01-01 och 2022-05-31 har MIN-
coach arbetat med sammanlagt 115 deltagare. 
Av dessa gjorde 86 deltagare en stegförflyttning 
in på arbetsmarknaden enligt tabellen nedan.  
 

  
Tillsvidareanställning 3 

Extratjänst 18 

Timvikariat 22 

Arbetsmarknadsutbildning 7 

Visstidsanställning 4 

Nystartsjobb 5 
Språkpraktik 8 
Introduktionsjobb 4 

   

Sommarjobb 15 

    

I coaching 25 

Flyttat innan resultat 4 

Totalt 115 
 

 

 
 

 
 
I tabellerna ovan beskrivs könsfördelning, 
respektive åldersfördelning för projektets 
115 deltagare. 
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Implementering 

MIN-handboken 

Under projektperioden uppdaterades och kvalitetssäkrades MIN-modellens handbok. Då föregående 

upplaga riktat sig endast till arbetssökande nyanlända ungdomar, riktar sig den uppdaterade 

versionen till alla arbetssökande, oavsett ålder eller ursprung. 

Handboken har också utökats med tre fördjupande avsnitt, kopplat till modellens tre teman - 

motivation, information och nätverk. Även layouten har uppdaterats, för att följa kommunens 

grafiska profil. Därefter har handboken kvalitetssäkrats i samråd med kvalitetsstrateg vid Individ och 

familjeomsorgen, Ebba Krumlinde, samt med kommunens tillförordnade kommunikationschef Eva 

Jansson. 

 

Utbildning 

Den 12:e april hölls en utbildning av MIN-modellen för medarbetarna inom enheten för arbete och 

etablering. Utbildningen innehöll tre avsnitt, fördelat på tre timmar. 

Den första timmen handlade om modellens bakgrund och filosofi. Den andra timmen innehöll 

föreläsning och samtal kring modellens tre teman, motivation, information och nätverk. Den tredje 

timmen innehöll ett exempelcase, i syfte att illustrera coaching enligt MIN-modellen i praktiken. 

Avslutningsvis fördes ett samtal med deltagarna kring lärdomar från utbildningen och hur modellen 

ska hållas levande inom enheten framledes. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis har projektplanen följts utifrån målsättningarna att coacha målgruppen till 

stegförflyttning på arbetsmarknaden, samt att genomföra insatser för att implementera MIN-

modellen in i ordinarie verksamhet.  

På följande sidor ges en mer utförlig beskrivning av ovan nämnda aktiviteter och dess resultat, i 

relation till vad som angivits i projektansökan. 
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Aktiviteter 
 

Deltagarcoaching 

Den huvudsakliga aktiviteten för delprojekt MIN-coach har varit att coacha målgruppen nyanlända in 

i arbetslivet enligt MIN-modellen. Modellen finns sammanfattad i en handbok, vars de tre olika 

temana motivation, information och nätverk, är kopplade till ett specifikt coachande verktyg och 

aktivitet.  

Coachingen bygger på ett relationsskapande arbete mellan klient, myndighet och arbetsgivare. 

Denna process finns är sedan tidigare återgiven i detalj slutrapporten för En del av samhället, och 

återges därför inte på nytt i denna rapport.  

Förutsättningarna på arbetsmarknaden och de arbetsmarknadspolitiska beslut som legat till grund 

för Arbetsförmedlingens varierade utbud av tillgängliga arbetsmarknadsinsatser har under 

projekttiden påverkat inriktningen för MIN-coachens arbete.  

Tillskilland från under 2021, då fokus legat på coaching in i extratjänster och timvikariat, har 

coachingen under 2022 istället varit inriktad på nystartsjobb, språkpraktik och introduktionsjobb.  

Under våren har MIN-coach har även arbetat med att coacha deltagares ungdomar och vuxna 

familjemedlemmar till sommarjobb. 

Detta skifte av fokus återspeglas också i resultatet, då stegförflyttningar detta år företrädelsevis skett 

inom nystartsjobb, språkpraktik, introduktionsjobb och sommarjobb, snarare än under tidigare år 

som främst innehållit stegförflyttningar inom extratjänster, arbetsmarknadsutbildningar och 

timvikariat. 

 

Implementering 

MIN-handboken 

Den första versionen av MIN-handboken sammanställdes 2019. Den byggde på Abdirisaks Hashis 

arbete som ungdomscoach och arbete med målgruppen nyanlända ungdomar inom Lomma 

kommuns HVB- och Stödboendeverksamhet. Av denna anledning riktade sig handboken till just 

denna målgrupp, vilket också återspeglades i både innehåll och layout.  

Denna handbok låg sedan som bilaga till ansökan för Finsamprojektet En del av samhället. En av 

målsättningarna i projektet var att utvärdera MIN-modellen på målgruppen vuxna, från att tidigare 

varit inriktad på endast ungdomar. Resultatet och tillhörande utvärdering visade att MIN-modellen 

lämpade sig mycket väl även på den utökade målgruppen. Detta ledde till beslut i styrgruppen om att 

implementera MIN-modellen i ordinarie verksamhet. Därmed uppstod också ett behov av att 

uppdatera MIN-handboken. Dels behövde handboken uppdateras för att passa den utökade 

målgruppen, och dels fanns ett behov av att föra in de lärdomar som dragits under projektets gång. 

En vidareutvecklad modell 

Den första upplagan av handboken innehöll tre coachande verktyg kopplat till temana motivation, 

information och nätverk. I den uppdaterade versionen har varje tema utökats med ett fördjupande 

avsnitt. Under temat Motivation beskrivs numer hur man som coach kan arbeta motiverande 

tillsammans med individens familj, vänner och nätverk.  
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I temat Information återges hur coachen kan vägleda klienten att ”knäcka koden”, för att på så vis 

uppnå en insikt kring det system och sammanhang denne är en del av. Under avsnittet Nätverk 

beskrivs hur man som coach kan använda klientens nätverk för att öka individens information och 

motivation. Samtliga av dessa fördjupande avsnitt bygger erfarenheter inhämtade under 

projekttiden. 

Layout och målgrupp 

MIN-handboken har också uppdaterats med en ny layout, för att följa den grafiska profilen för 

Lomma kommun. All text som tidigare formulerats kring arbete med ungdomar har anpassats för den 

utökade målgruppen, det vill säga samtliga arbetssökande oavsett ålder eller ursprung.  

Kvalitetsgranskning 

Samtliga uppdateringar har kvalitetsgranskats i samråd med kvalitetsstrateg Ebba Krumlinde och 

med tillförordnad kommunikationschef Eva Jansson. På så vis mottogs värdefull återkoppling på 

innehåll och utformning, vilket också bidrog till vidareutvecklingen av handboken som helhet.  

Den uppdaterade handboken är bilaga till rapporten. 

 

Utbildning 

Den 12:e april hölls en utbildning av MIN-modellen för enheten för arbete och etablering. Nio 

medarbetare deltog. Utbildningen innehöll tre avsnitt, och hölls i en timme vardera.   

Första timmen 

Utbildningens första timme var upplagd kring modellens bakgrund och filosofi, i syfte att sätta MIN-

modellen i ett sammanhang. Denna timme handlade också om projektets resultat och innehållet i 

den externa utvädringen, i syfte att skapa kredibilitet och förtroende för modellens förtjänster. 

Kopplat till detta fördes också ett samtal kring vikten av ett relationsskapande arbete, med stöd av 

exempel från klientarbete under projekttiden. 

 

Andra timmen 

Utbildningens andra timme innehöll en genomgång av modellens tre teman, motivation information 

och nätverk, samt de coachande verktyg beskrivs i MIN-handboken. I samband med detta fördes 

också ett samtal kring de tre fördjupande avsnitten som tillkommit under projekttiden. Samtliga 

deltagare fick under denna timme också en kopia på handboken, att följa med i på egen hand. 

 

Tredje timmen 

Under den tredje och avslutande timmen återkopplades innehållet från första och andra timmen, 

med stöd av ett exempelcase. Utbildningsdeltagarna fick då följa ett anonymiserat klientärende, 

utifrån handbokens tre verktyg, de fördjupade resonemangen, samt MIN-modellens bakgrund och 

filosofi. Avslutningsvis fördes ett samtal kring vad deltagarna tagit med sig från utbildningen och de 

gav sin feedback på utbildningen som helhet. 
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Resultat och måluppföljning 

MIN-coach 
Målsättning 

Enligt projektbeskrivningen förväntades 92 deltagare fram till och med maj 2022, med ett resultat 

om minst: 

28 Timvikariat 

6  Extratjänster 

58  Deltagare som mottagit MIN-coaching och gjort stegförflyttning på arbetsmarknaden 

I relation till denna målsättning har MIN-coach haft aktivitet för sammanlagt 115 deltagare. I tabellen 

nedan redogörs för resultatet i detalj: 

Resultat i detalj 

Extratjänster  

Förskola 11 

Skola - Elevassistent 7 

Kök 1 

Bibliotek 1 

Säbo 1 

Totalt 18 
 

 Arbetsmarknadsutbildning  

Barnskötare 2 

Undersköterska 2 

Busschaufför 1 

Elprogrammet 1 

Bagare 1 

Totalt 7 

  
 

Timvikariat  

SÄBO  10 

Hemtjänst  9 

Student Consulting 1 

Coop 1 

Svenska kyrkan 1 

Totalt 22 
 
  

Nystartsjobb/intruduktionsjobb  

Förskola 1 

Kultur och fritid 3 

Skola  2 

McDonalds 1 

Bageri 1 

Taxi 1 

Totalt 9 
 
  

Språkpraktik  

Apotek 1 

Skolkök 1 

Skola  3 

Förskola 1 

Frontier Mui Thai 1 

Övrigt 1 

Totalt 8 

  

Visstidsanställning  

Busschaufför 1 

Byggarbete Peab 1 

Vårdbiträde 1 

Boendecoach – Lomma kommun 1 

Totalt 4 
 

Tillsvidareanställning  

Hemtjänst 1 

SÄBO 1 

Förskola 1 

 3 
 

Sommarjobb  

Kultur och fritid 2 

Skola 2 

Bibliotek 1 

Peab 1 

Fritidsklubben Bjärred 1 

Förskola 6 

Övrigt 2 

 15 
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Familjeorienterat arbete 
En av lärdomarna från projekttiden har varit att coacha hela familjer till arbetsmarknaden. På så vis 
kan familjemedlemmarna motivera och inspirera varandra till stegförflyttningar i målet om 
självförsörjning. Under projekttiden coachades sammanlagt 15 olika familjer på detta vis. 
Resultatet för detta arbete redovisas i tabellen nedan. 
 
 

Familj          
1 Mamma  Pappa Dotter  Son  

  Extratjänst I coaching Sommarjobb Sommarjobb  

      

2 Mamma Pappa Son Son  
  Coaching I Coaching Extratjänst Extratjänst  
3 Mamma Pappa Dotter    
  Extratjänst Visstidsanställning Sommarjobb    
      

4 Mamma Pappa Småbarn    
  Extratjänst Extratjänst      
5 Mamma Pappa Småbarn    
  Arbetsmarknadsutbildning Extratjänst      
      

6 Mamma Pappa Son    
  Arbetsmarknadsutbildning Extratjänst Timanställning    
7 Mamma Pappa Småbarn    
  Extratjänst Arbetsmarknadsutbildning      
      

8 Mamma Pappa Småbarn    
  Extratjänst I coaching      
9 Mamma Pappa Småbarn    
  Extratjänst Extratjänst      
      

10 Mamma Pappa Son    
  I Coaching I coaching Extratjänst    

11 Mamma Pappa  Son    
  Extratjänst Extratjänst Sommarjobb    
      

12 Mamma Pappa Småbarn    
  Extratjänst I coaching      

13 Mamma Pappa Småbarn    
  I coaching Extratjänst      
      

14 Mamma Pappa Småbarn    
  Extratjänst Extratjänst      

15 Mamma Pappa Son Son  
  Språkpraktik I coaching Introduktionsjobb Introduktionsjobb  
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Förbrukade medel 
Delprojektens upparbetade kostnader följde budgetramen för ansökta medel. Inga oförutsedda 

kostnader tillkom under projektets gång. Ekonomiskt underlag för denna period redovisas separat, i 

juni månad 2022. Detta då kommunens lönesystem färdigbehandlat maj-lönerna först i början på 

juni, och rapporten behövde granskas inför på det avslutande styrgruppsmötet den 25:e maj. 

 

Processbeskrivning 
MIN-coach har, liksom under hela projekttiden, haft ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Det har gällt dels med enskilda handläggare i individärenden, och dels genom att medverka i olika 

samverkansform. 

MIN-coach har också haft särskilt gott samarbete med handläggare Ilham Rafai i klientärenden, 

språkpraktik, SFI-ärenden. Denna samverkan präglades av flexibilitet, tålamod och skyndsam 

handläggning i akuta frågor.  

Genom medverkan i samverkansmöten som Arbetsförmedlingen kallat till, har MIN-coach kunnat 

hålla sig uppdaterad på utbudet av de arbetsmarknadsinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder.   

 

Processledarnas lärdomar, erfarenheter och reflektioner 
 

Vidareutveckling av metoden 

Projektets fem avslutande månader och tillhörande implementeringsprocess, har varit mycket 

värdefull för MIN-modellens utveckling. Under denna period gavs möjlighet att granska MIN-

handboken ur ett nytt perspektiv. Handboken skrevs 2019, utifrån arbete med nyanlända 

ensamkommande ungdomar, vilket också återspeglas i innehållet. Såhär drygt tre år senare, stod det 

klart att den behövde uppdateras för en bredare målgrupp och inkludera de lärdomar som dragits 

under projektperioden. Processen av att konkretisera dessa erfarenheter och idéer ned i en handbok 

har varit lärorikt i sig. Det har krävts att vi i projektet behövt tänka kring vad som är modellens kärna 

och hur vi bäst ska förmedla det till handbokens målgrupp. I detta arbete tog vi också hjälp av en 

kvalitetsstrateg och kommunikatör. På så vis lärde vi oss också om hur handboken och modellen 

uppfattas ur deras perspektiv, vilket gjorde att vi kunde vässa innehållet till att bli så tilltalande och 

tydligt som möjligt. 

 

Erfarenheter av att utbilda 

För att kunna utbilda i modellen behövde vi först utarbeta en samsyn i vad som är modellens kärna, 

och på vilket sätt den kan vara till nytta för kollegorna i arbetsgruppen. Detta arbete gav oss återigen 

möjligheten att reflektera kring modellens meriter och de erfarenheter vi dragit under 

projektperioden. Processen av att ta fram själva utbildningen har också varit lärorik, då det inneburit 

nya erfarenheter av att föreläsa inför publik under en längre sittning.  
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Modellen håller för förändrade omständigheter 

Sedan projektstarten januari 2020 har förutsättningarna på arbetsmarknaden genomgått flera 

förändringar. Under pandemin ökade arbetslösheten och projektets målgrupp fick betydligt svårare 

att konkurrera om traditionella instegsjobb. Restriktionerna kring pandemin innebar också att 

nätverksarbete med potentiella arbetsgivare var kraftigt begränsat. Förutsättningarna för 

arbetsmarknadspolitiska insatser såsom extratjänst, nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildningar, 

varierade också. Under en period låg fokus på beviljning av extratjänster, för att senare på året skifta 

till arbetsmarknadsutbildningar. Under en period utgjorde ensamkommande unga vuxna majoriteten 

av målgruppen, för att senare skifta till kvotflyktingfamiljer med helt andra förutsättningar och 

behov. Lärdomarna kring detta består av två saker; dels vikten av att kunna vara flexibel som coach, 

men också att MIN-modellen i sig är anpassningsbar och kan leverera ett gott resultat över ett brett 

spektrum av skiftande förutsättningar. 

 

Intuitionen kring relationsskapande arbete stämde 

MIN-modellen växte fram i arbete med ungdomar i HVB-verksamheten, utifrån en intuitiv känsla om 

att relationsorienterat arbete är nyckeln till att nå målgruppen, och få förtroende att coacha dem 

mot målet om självförsörjning. Denna känsla har genom detta projekt kommit att ställas på prov. 

Dels genom att vi följt upp och dokumenterat resultatet av deltagarnas stegförflyttningar mot 

arbetsmarknaden, men också att MIN-modellen genomgått en extern utvärdering. I slutändan kan vi 

se att denna intuition visade sig stämma, vilket återspeglas både i resultat och i utvärdering. Detta 

har ytterligare stärkt övertygelsen om att ett relationsorienterat arbete är nyckeln till framgångsrik 

coaching. Detta koncept kom under projekttiden också att vidareutvecklas, genom det arbete som 

förts med relationskapande arbete i hela familjer, vilket också visat goda resultat. 

 

 

Korrigeringar i processplan 
I samband med denna rapport avslutas delprojekt MIN-coach, varpå inga korrigeringar i 

processplanen är aktuella framöver. 

 

 

 

 

 

 


