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Förord 
Det utvärderingsresultat som presenteras bygger på data som samlats in 
löpande under 2007 när projektet Steget pågick. Det är min förhoppning 
att resultatet skall kunna spegla verksamheten, hur det har gått för delta-
garna och att de erfarenheter som projektet har gett upphov till kan kom-
ma till nytta för liknande projekt i framtiden.  
 
Jag vill tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta del av Era 
erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärderingen. Jag 
vill samtidigt även tacka Ina von Schantz Lundgren för hennes tänkvärda 
kommentarer och synpunkter. 
 
Falun i januari 2008 
 
 
Mats Lundgren 
Fíl. dr. Sociologi & Lektor pedagogik 
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1. VAD HÄNDER MED DEM SOM HAMNAR UTAN-
FÖR ARBETSMARKNADEN?  
Antalet jobb på arbetsmarknaden är färre än de som är arbetssökande, 
vilket skapar arbetslöshet. Orsaker till arbetslösheten är bl.a. att många 
okvalificerade jobb under en längre tid försvunnit genom rationalisering-
ar, förändrade mönster i den internationella handeln och ökad konkurrens 
genom att nyligen industrialiserade länder tar över allt större del av den 
enkla varuproduktionen (le Grand, m.fl., 2004). Den kunskapsintensifie-
ring som sker, och inte minst kommer att finnas hos många av de arbets-
uppgifter som skapas i framtiden, kommer att ställa allt större grupper 
utanför arbetsmarknaden av den anledningen. Att finnas på arbetsmark-
naden ger den enskilde individen stora fördelar. 
 

Förvärvsarbete genererar en inkomst, social gemenskap och är 
dessutom en garanti för att erhålla olika typer av ersättningar och 
försäkringar från välfärdsstaten. (Nordenmark, 1999:18) 

 
Många arbetssökande saknar emellertid nödvändiga kvalifikationer i 
form av utbildning och erfarenheter för att kunna få en anställning. Kon-
kurrensen också om de okvalificerade arbetena är hård. Wallette (2004) 
har visat att andelen tillfälliga jobb har ökat på den svenska arbetsmark-
naden, men att dessa sällan leder till ett varaktigt arbete. Unga arbetslösa1 
riskerar att hamna i en situation som gör att de kommer att ha stora svå-
righeter att kunna komma in på arbetsmarkanden därför att de saknar 
både utbildning och arbetslivserfarenheter. 
 
Människor som är långtidsarbetslösa, varav en del lever i en socialt pres-
sad situation, riskerar lätt att bli isolerade från samhället utanför den egna 
familjekretsen. (Se t.ex. Nordenmark, 1999) Kanske bedömer de lång-
tidsarbetslösa inte heller sina möjligheter att få ett arbete som särskilt sto-
ra och de anpassar sina liv efter detta. I många fall har de accepterat sin 
situation, i varje fall i betydelsen att de skaffat sig vanor och rutiner an-
passade till sina liv som arbetslösa, som också verkar vara svåra att bryta. 

                                                                                                  
11  Från och med den 1 december 2007 infördes en s.k. jobbgaranti för ungdomar mellan 
16 och 24 år. Jobbgarantin är avsedd att ersätta kommunala ungdomsprogram (KUP) 
och ungdomsgarantin (UG). Jobbgarantin inträder efter tre månaders inskrivningstid hos 
Arbetsförmedlingen. (Arbetsmarknadsdepartementet PM: En jobbgaranti för ungdomar. 
Dnr A2007/3766/A) 
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(Se t.ex. Hedström, Kolm och Åberg, 2003) Långtidsarbetslösa personer 
riskerar att socialiseras in i en tillvaro där de mer eller mindre permanent 
anpassar sig till de rådande levnadsvillkoren. (Se t.ex. Bolinder, 2006). 
Det finns studier som visar att det är lättare att vara arbetslös om många 
av ens vänner och bekanta också är arbetslösa. (Se t.ex. Allatt & Yeandle, 
1992; Morris, 1995; Morris & Irwin, 1992; Nordenmark, 1999) Hed-
ström, Kolm och Åberg (2003) beskriver detta som att arbetslöshet ”smit-
tar”, d.v.s. att arbetslöshetsnivån påverkar hur länge andra är arbetslösa. 
Nordenmark (1999) hänvisar till studier som visar att det är en betydligt 
större andel av de arbetslösa som lever tillsammans med en partner som 
också är arbetslös än de som är förvärvsarbetande. En strategi för att 
möta detta har varit att ”aktivera klienterna”. En tanke som under lång tid 
har funnits inom socialvården. Giertz (2004) framhåller att det i det fallet 
finns två grundtankar bakom aktiveringsprogrammen. Den ena är att det 
finns en moralisk aspekt, att individen skall visa sin goda vilja. Den andra 
gäller en integrationsaspekt där man genom aktiveringen vill hjälpa bi-
dragstagaren in på arbetsmarknaden. Giertz framhåller att aktiveringspro-
gram ibland till och med kan ha rakt motsatt effekt, att socialbidragstaga-
ren blir än mindre motiverad att söka ett arbete. Aktiveringsprogrammen 
riskerar därmed att snarare försöka hantera problem än att lösa dessa. Att 
de arbetslösa skall aktiveras kan också förstås mot bakgrund av den sedan 
1930-talet dominerande s.k. ”arbetslinjen”2.  
 
När en individ blir arbetslös under en längre tid, eller kanske aldrig har 
haft ett arbete, innebär det ofta också att arbetslösheten avlöses av regel-
bundet återkommande aktiviteter som till exempel deltagande i arbets-
marknadspolitiska projekt av olika slag. Projektet Steget kan ses som ett 
sådant exempel. Frågan är hur framgångsrikt det varit i sina strävanden? 
 
 

                                                                                                  
2 ”Arbetslinjen, en huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets 
krisuppgörelse), vilken innebär att arbetssökande i första hand skall erbjudas arbete eller 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när sådana åtgärder inte räcker till, skall kontant 
arbetslöshetsunderstöd lämnas. Med arbetslinjen vill man förhindra den passivitet som 
anses följa med understödslinjen.” (Nationalencyklopedin. Multimedia 2000 plus) 
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2. PROJEKTET STEGET  
Projektet Steget som pågick under perioden 2007-01-02 – 2007-12-31 
riktade sig till: 
 

ungdomar som upplever sig vara eller riskerar att hamna i ett utan-
förskap och att stötta de ungas ambitioner utifrån individuella för-
utsättningar och samtidigt skapa en förståelse för de värderingar 
som i dag styr arbetsmarknaden. (Projektbeskrivningen) 

 
Målgruppen definierades formellt som arbetslösa ungdomar i åldern 20-30 
år, vilka var eller riskerade att bli långtidsarbetslösa eller långtids-
sjukskrivna och som uppbar sjukpenning eller sjukersättning. En annan 
målgrupp var ungdomar som stod långt från arbetsmarknaden och var 
beroende av bistånd från Socialförvaltningen. 
 
Syftet med verksamheten formulerades enligt följande: 
 

Att alla som deltar i projektet ska ha stärkts så att de kan ta nästa 
steg i sin individuella planering oavsett om det är arbete, utbild-
ning eller eget företagande.   
 
Att alla deltagare i projektet har fått en större förståelse för de vär-
deringar och krav som styr samhället runt omkring dem och att de 
känner att de inom ramen för dessa kan utveckla sina drömmar.  
 
Att alla som deltar har fått en framtidstro baserat på den egna kun-
skapen och ambitionen samt i förlängningen kan fungera som fö-
rebilder för yngre ungdomar. (Projektplanen) 

 
När projektet avslutades skulle 80 procent av deltagarna ha gått vidare till 
arbete, utbildning eller eget företag. Av dessa angavs en trolig fördelning 
som ”arbete 60 %, utbildning 30 % och eget företag 10 %” (Projektpla-
nen) Ett annat resultat angavs som att samverkansparterna skulle ha ut-
vecklat en modell för hur arbetet med ungdomar skall bedrivas, följas 
upp och dokumenteras på ett rationellt och effektivt sätt.   
 
Deltagande organisationer i projektet har varit Gagnefs kommun, Försäk-
ringskassan samt Socialförvaltningen i Leksands kommun. Högskolan 
Dalarna planerades kunna bidra med syo-resurser och eventuella orienter-
ingskurser för blivande studenter. 
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Projektets verksamhet har letts av en styrgrupp bestående av representan-
ter från de ingående organisationerna, projektledaren samt en adjungerad 
representant från ESF-Rådet. En projektledare har ansvarat för över-
gripande frågor och att samordna den dagliga verksamheten. Till sin hjälp 
har projektledaren en haft en person som skött ekonomifunktionen på 20 
% och en biträdande projektledare på 100 %.  
 
Verksamheten 
Enligt projektbeskrivningen skulle deltagarna när de började i Steget till-
sammans med projektledaren upprätta en individuell handlingsplan, vil-
ken sedan skulle följas upp med veckoplaneringar. En deltagare skulle 
sedan kunna välja en av fem olika jobbsökargrupper: 
 

- Navigator: Detta är gruppen för deltagare som ännu inte riktigt vet 
vad de ska satsa på 

- Coaching: Detta är gruppen för den som vet vad målet är och be-
höver stöttning för att komma dit 

- Åka utomlands: Detta är gruppen för dem som vill jobba, prakti-
sera eller studera utomlands 

- Jobb och studier: Detta är gruppen för dem som ska studera vidare 
för att kunna börja jobba med drömyrket, som anställd eller egen 
företagare 

- Starta eget: Detta är gruppen för dem som bär på en idé om före-
tag eller som vill ta över någon annans företag 

 
Vissa delar i projektet planerades att ske individuellt medan övriga delar 
skulle ske i form av gruppaktiviteter. Den individuella inriktningen kom-
pletterades med en s.k. intressegrupp, en praktiskt inriktad grupp vald 
från antingen någon befintlig grupp eller utifrån eget intresse.  
 

- Entreprenör och innovationsgruppen: Gruppen vänder sig till del-
tagare som har en idé som de vill utveckla mot ett eget företag el-
ler ett befintligt företag som de vill ta över 

- Idé och konceptgruppen: Denna grupp vänder sig till deltagare 
som utifrån sin kunskap och erfarenhet vill arbeta med att ordna 
arrangemang, arbeta med specifika frågor inom olika områden 
som t.ex. ungdomskultur, jämställdhet, miljö mm. Syfte är att öka 
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sin kunskap inom ett intresseområde för att sedan gå vidare mot 
ett arbete eller studier  

- Datagruppen: Vänder sig till dem som vill arbeta inom området 
nya medier. Syftet är att man inom gruppen förkovrar sig inom 
området för vidare studier eller mot eget företag 

- Mekgruppen: Vänder sig till ungdomar med intresse mot olika 
tekniska områden 

- Matlagning: Då deltagarna ofta har en begränsad ekonomisk ram 
att röra sig inom kommer de deltagare som önskar att få köpa 
enklare måltider inom projektet till självkostnadspris  

 
En bärande princip var att inte ge deltagarna direkta råd, utan istället att 
försöka bidra till att de utvecklade sin egen drivkraft. Projektledningen 
skulle genom att lyssna och ställa adekvata frågor stötta deltagarna för att 
de på så sätt skulle kunna förverkliga sina mål. 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR 
Utvärderingen syftar till att beskriva, analysera och tolka de resultat och 
de erfarenheter som projektet Steget har gett upphov till. Resultatet be-
döms sedan i relation till uppsatta mål, men också till andra upplevda ef-
fekter, positiva såväl som negativa. Det övergripande syftet är att utvär-

dera hur projektet kunde stödja arbetslösa ungdomar så att de kunde för-

ändra sin position i relation till arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund 
formuleras följande frågeställningar: 
 

a) Hur uppfattade deltagarna sin medverkan i projektet och hur har 

detta påverkat deras förutsättningar för att göra ett inträde på 

arbetsmarknaden?  

b) Vad har hänt med deltagarna när de lämnade projektet i fråga 

om deras ”arbetsmarknadssituation”? 

c) I vilken utsträckning uppnåddes projektets mål? 

 
Problemställningarna är komplexa och det framstår inte som möjligt att 
ge uttömmande svar och förklaringar till vilka de långsiktiga effekterna 
av projektets verksamhet kommer att bli, hur olika orsakssamband kan 
förstås o.s.v. Resultatet av ett enskilt projekt låter sig inte heller generali-
seras, men det kan ändå finnas orsakssamband som kan vara mer eller 
mindre generellt giltiga och som också kan tolkas i ljuset av vad vi redan 
känner till. Det är därför av intresse att dessa erfarenheter lyfts fram och 
diskuteras, inte minst därför att den här typen av projekt, var de än be-
drivs, har att ta hänsyn till regelbundet återkommande händelser och ock-
så att hantera effekterna av dessa på något sätt. Erfarenheter blir också 
viktiga både för att öka kunskapen om de mekanismer som styr ett inträde 
på arbetsmarknaden, men också för hur det går till att utveckla samverkan 
mellan olika aktörer som arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser 
och för att utveckla metoder som kan underlätta för den enskilde indivi-
den att komma in på arbetsmarknaden och därmed undvika ett socialbi-
dragsberoende. 
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4. METOD  
För att genomföra utvärderingen har jag använt den skriftliga dokumenta-
tion som funnits tillgänglig, projektbeskrivningar, protokoll, statistik 
o.s.v. Jag har vid två tillfällen under projekttiden i samtalsliknande form 
intervjuat de personer som arbetade i projektet och samtliga deltagare 
som vid dessa tillfällen var närvarande. Intervjuerna genomfördes i 
grupp, vilka spelades in på band med undantag av deltagarna vid det 
andra intervjutillfället då jag istället förde minnesanteckningar. De frågor 
som ställdes var till sin karaktär öppna där deltagarna ombads att berätta 
om sin syn på den bedrivna verksamheten.  
 
Jag har vinnlagt mig om att så långt möjligt låta de involverade aktörerna 
komma till tals, d.v.s. att låta deras röster göra sig hörda genom att citera 
delar av vad de sagt och på så sätt återge vad de har att ”anföra i ärendet”. 
De citat som kommer från de samtalsliknande intervjuerna har en prägel 
av talspråk, även om jag ”varligt” försökt att göra en del språkliga juster-
ingar för att göra texten mera läsvänlig. Det är min förhoppning att detta 
innehållsmässigt inte skall ha påverkat utvärderingens resultat. 
 
De intervjuade personerna har på sedvanligt sätt informerats om syftet 
med utvärderingen, att det är frivilligt att delta och att deras svar behand-
las så att deras anonymitet så långt det är möjligt kan bevaras.  
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5. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och verksam-
het. Hur är det till exempel att vara ung och arbetslös? Eftersom samban-
det mellan utbildning och möjligheterna att få ett arbete är betydelsefullt, 
likaväl som tillgång till social kompetens ger jag också en kort översikt 
över några aspekter av dessa teman.  
 
 
5.1 Ung och arbetslös  
Många unga som står utanför arbetsmarknaden befinner sig i en svår och 
utsatt situation. Ett viktigt skäl till att de är arbetslösa är att konkurrensen 
om arbetstillfällena är hård och det krävs både utbildning och erfarenhet 
för att kunna komma i fråga för en anställning. Av de ca 670 000 arbets-
sökanden i oktober 2006 utgjordes dessa till exempel av ca 120 000 ung-
domar i ålder 18 – 24 år (18 procent). Sysselsättningsgraden för de unga 
har stadigt minskat som en följd av strukturella förändringar på arbets-
marknaden. 
 

Sedan 1990 har sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20–24 år 
sjunkit med 20 procentenheter, främst genom att fler studerar på 
eftergymnasial nivå. Sysselsättningsgraden för dem utan gymnasial 
utbildning har sjunkit ännu mer och ligger ca 15 procentenheter 
under genomsnittet. (Internet 1) 

 
Allt färre ungdomar har därför möjlighet att skapa en egen stabil ekono-
mi, samtidigt som de befinner sig i en mellanställning mellan barndom 
och vuxenliv. Ungdomar som inte fortsätter att studera eller inte lyckas få 
ett arbete tvingas att söka socialbidrag för att kunna klara sin försörjning 
när de flyttar hemifrån. Detta styr dessa ungdomar och vad de har möjlig-
het att göra med sina liv. Deras livskvalitet påverkas. Rantakeisu (2002) 
visar till exempel att när det gäller mental hälsa finns det stora skillnader 
mellan olika grupper av arbetslösa ungdomar. Arbetslöshet riskerar i en 
del fall att leda till ohälsa i form av psykosomatiska besvär, oro, rastlös-
het, och nedstämdhet. De flesta arbetslösa har en stark önskan att kunna 
få ett arbete och ju starkare denna är desto sämre är den psykiska hälsan 
vid arbetslöshet. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd är ofta inte tillräcklig 
för att resultera i ett arbete. Även om ohälsan dominerar så bör även den 
variation som finns uppmärksammas, genom att arbetslösheten upplevs 
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som mindre besvärande för en del individer. (Rantakeisu, 2002) I en un-
dersökning av arbetslösa ungdomars situation (Axelsson, 2005) uppgav 
till exempel 35 procent att deras livskvalitet blivit sämre sedan de blev 
arbetslösa, för 41 procent var livskvaliteten oförändrad och för 24 procent 
hade den blivit bättre. Det kan ses som anmärkningsvärt att många ung-
domar inte ser sin arbetslöshet som särskilt påfrestande. Kanske uppfattar 
de att de därmed har stor frihet att göra vad de själva finner meningsfullt. 
En förklaring kan vara de värdeförskjutningar som sker bland de unga.  
 
 
5.2 Utbildning och dess betydelse för att komma in på ar-
betsmarknaden 
Kopplingen mellan utbildning och individens möjligheter att kunna få ett 
arbete blir allt tydligare (Lindell, 2004). Ett viktigt skäl är att den moder-
na arbetsmarknaden ställer höga krav på den anställdes beredskap på för-
ändring, vilket bl.a. innefattar förmåga att själv kunna lösa problem och 
att snabbt lära sig nya arbetsuppgifter. Idealt sett skall utbildningssyste-
met vara till för alla och där en genomgången utbildning antingen leder 
till vidare studier, eller till ett arbete, eller i varje fall till personlig ut-
veckling. Paradoxalt leder fler utbildningsplatser till större skillnader 
mellan de välutbildade och de korttidsutbildade. Det finns fortfarande be-
tydande grupper som hamnar utanför, eller som frivilligt väljer att ställa 
sig utanför, de möjligheter som det relativt väl utbyggda utbildningssy-
stemet erbjuder. Detta tycks även gälla när det är fråga om direkt arbets-
marknadspolitiskt inriktade utbildningssatsningar.  
 
Det är en tålmodig och tidskrävande uppgift att förmå kortidsutbildade 
att ta steget till att börja utbilda sig (se t.ex. Paldanius, 2002). Det är 
många barriärer som skall brytas igenom. Motiven för att börja studera 
kan röra flera olika aspekter, som att kvalificera sig för fortsatta studier 
eller att få ett arbete. Det kan även vara fråga om mera individuella mo-
tiv som att utveckla sig som människa, att bilda sig, eller för att bättre 
klara av sin privata och sociala situation. Samtidigt är situationen den 
att för många individer ses utbildning inte alls som något positivt, utan i 
stället i första hand som ett hot. Kanske har de accepterat det liv de le-
ver och vill heller inte förändra detta, utan är nöjda med att förbli vid 
”sin läst”. Det krävs därför ett välfungerande vuxenutbildningssystem 
om det skall kunna svara upp dels mot de mångfacetterade utbildnings-
behov som verkar finnas och inte minst mot att målgrupperna framstår 



  14 

som ytterst heterogena både i fråga om förutsättningar och motivation 
för att börja studera. 
 
Att arbetssökande, framför allt till kvalificerade arbeten, sorteras efter 
formell utbildning är väl belagt (Se t.ex. Bolinder, 2006; Behrenz & De-
lander, 1996; Ekström, 2001), även om det inte är den enda faktorn som 
är av betydelse. I det slutliga urvalet läggs vanligen också stor vikt vid 
personliga egenskaper, d.v.s. vad som även brukar benämnas social kom-
petens (Danilda, (red.), 2006). 
 
 
5.3 Social kompetens 
En individs sociala kompetens och personliga kvaliteter tillskrivs, utöver 
de formella meriterna, en betydelsefull roll också i rekryteringsförfaran-
det till en anställning. 
 

Undersökningar som gjorts bland arbetsförmedlare har visat att när 
arbetsgivare rankar viktiga faktorer vid anställningar hamnar ”att 
passa in” före både yrkeserfarenhet, referenser och utbildning. 
(Danilda, (red.) 2006:2) 

 
Individer som har en eller flera långa arbetslöshetsperioder bakom sig, 
ofta med en bristfällig utbildning och ingen eller kortvariga arbetslivser-
farenheter riskerar att hamna permanent utanför arbetsmarknaden. En del 
befinner sig i komplicerade sociala situationer, till exempel med bakom-
liggande sjukdomar, missbruk, ekonomiska problem o.s.v. och ibland 
också att de saknar vad som brukar kallas social kompetens. Social kom-
petens handlar om hur jag bemöter andra människor i direkta möten un-
der vardagen (Eriksson, 2001). Begreppet är emellertid ”laddat” och 
väcker känslor. Vem är det som avgör vad som är socialt kompetent? Vad 
som uppfattas som socialt kompetent i ett sammanhang kan i ett annat 
uppfattas som något helt annat.  
 

Den sociala kompetensen, som kommit att efterfrågas alltmer i ar-
betslivet, är exempelvis svår att definiera. Trots att den ofta ges fö-
reträde framför utbildning och yrkeserfarenheter uttrycks den säl-
lan i väl definierade färdigheter. (Danilda, (red.), 2006:8) 
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En slutsats är att det för den enskilde individen krävs en stor ”lyhördhet” 
för att passa in på en arbetsplats. De som inte har denna förmåga, eller 
som medvetet bortser från att ta sådana hänsyn riskerar att blir ”bortsorte-
rade” under rekryteringsprocessen. 
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6. VAD KAN PROJEKT FÖR UNGA ARBETSLÖSA BI-
DRA MED? 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag först behandlar verk-
samhetens organisation och innehåll för att sedan komma över till frågan 
hur det har gått för deltagarna, d.v.s. hur deras ”situation” såg ut vid den 
tidpunkt när de lämnade projektet. Avslutningsvis redovisas och diskute-
ras i vilken utsträckning de uppsatta målen uppnåtts och tänkbara orsaker 
till de avvikelser som uppstod.  
 
 
6.1 Verksamhetens organisation och innehåll 
Gemensamt för dem som deltagit i projektet Steget var att de var unga, 
saknade erfarenheter från arbetslivet, hade bristfällig utbildningsbak-
grund, var arbetslösa och flera socialbidragsberoende. ”Många saknar 
mycket. Det kanske är en orsak till att det är som det är, eller den situa-
tion de är i.” (Ledare) Totalt har det varit 36 deltagare, varav 10 i Lek-
sand och 26 Gagnef (25 män och 11 kvinner). Deltagarna har kontinuer-
ligt skrivits in, respektive lämnat projektet när de till exempel fått arbete, 
påbörjat studier, eller av något annat skäl. Verksamheten bedrevs rent fy-
siskt i två grupper förlagda på två olika platser, dels i Djurås (Gagnefs 
kommun) och dels i Leksand. Det kan i det sammanhanget noteras att det 
är två små kommuner med låg arbetslöshet. Gagnef hade till exempel 
näst lägst arbetslöshet i landet hösten 20073. Det var även svårt att rekry-
tera tillräckligt med deltagare till verksamheten. ”Vi har ju för få deltaga-
re för att nå upp till målet.” (Ledare) Det är under dessa förhållanden 
självfallet ännu mera utpekande att vara arbetslös. 
 
Då verksamheten har haft relativt få deltagare, på försommaren 2007 var 
till exempel cirka 10 personer inskrivna i Gagnefsgruppen, vilket gjorde 
att verksamheten bedrevs under ganska informella former.4 ”Det är enkelt 
att gå och undan för att prata enskilt, men samtidigt är det också en dy-
namik i att prata om saker och ting i en grupp.” (Ledare) ”Eftersom alla 

                                                                                                  
3 Gagnef hade hösten 2007 den näst lägsta arbetslösheten i Sverige, med en öppen ar-
betslöshet på 0,8 procent, vilket motsvarade 49 personer. (Borlänge Tidning, 2007-11-
19) 
44  De flesta kommer från Socialförvaltningen (6 av 9), de övriga kom från Försäkrings-
kassan (3 av 9). 
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inte är här samtidigt är det individuell planering, praktik, eller studier. Så 
det funkar smidigt av den anledningen också.” (Ledare) Verksamheten 
har ändå haft en organisatorisk grundstruktur.  
 

Vi har varje måndag ett uppsamlingsheat. Vi har kontinuerligt in-
tag och när de börjar här så sätter vi oss ner två och två. Då får de 
en liten mapp med framtidsplaner och allt det här och sedan blir 
det väldigt mycket individuellt. (Ledare) 

 
Ledarna försökte hjälpa deltagarna att få struktur i sina dagliga aktivite-
ter. 
 

Vi har ett grundschema för veckan så att det går att se vad som 
händer, studiebesök, föreläsningar och sedan är tanken att varje 
deltagare skall göra sitt program. Vad behöver jag göra för den här 
veckan. (Ledare) 

 
Det har ibland varit svårt med deltagarnas närvaro och det har varit nöd-
vändigt att arbeta aktivt för att söka upp dem som uteblivit. 
 

Närvaron har ju varit si och så, men vi har hållt efter dem så till 
vida att vi har försökt att få dem att ringa när de inte kommer, med 
varierande framgång. (Ledare) 

 
Deltagarnas många gånger bristande motivation i kombination med deras 
rädsla och ofta svåra sociala situation gjorde det nödvändigt att i hög grad 
arbeta individinriktat. ”Sedan jobbar de på sina framtidsplaner och det är 
jättejobbigt. Vi har haft lite mindmapping och så där, som har gjort att det 
har lossnat lite grand.” (Ledare)  
 

Det enda arbetssättet som jag tycker fungerar är det individuella, 
d.v.s. att ha en individuell planering varje dag för varje individ och 
sedan följa upp det och då ser man vad som inte har fungerat och 
varför det inte har fungerat och att kunna åtgärda det på något sätt. 
(Ledare) 

 
Aktiviteterna har på olika sätt varit inriktade på att deltagarna skulle kun-
na få ett arbete. 
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Man sammanställer CV och kollar om det finns några jobb och så 
där. Någon aktivitet som man kan tänka sig att ta del i. Det är det 
man försöker göra om dagarna. (Deltagare) 
 
Vi har tränat lite anställningsintervjuer och det har varit när de 
själva skall iväg på någonting. Det handlar väl kanske om att vi 
inte heller är så duktiga på det vi handledare, men när det har varit 
aktuellt att någon skall iväg på en intervju … då har vi tränat lite 
och då har det känts naturligare. (Ledare) 

 
I Gagnefsgruppen var det under försommaren 2007 till exempel en per-
son som läste matte på Komvux och en annan läste Sfi. Om sitt deltagan-
de i projektet framhöll en av deltagarna att denne ansåg att det var viktigt 
att ”ta vara på tiden” i projektet. En annan sade: ”Steget är ju bättre än att 
inte göra någonting. Det tycker jag absolut. Jag åker gärna hit. Jag har 
inga problem med det. Vad är poängen med att inte åka hit?” (Deltagare) 
Även ledarna vitsordar att de flesta av deltagarna verkar trivas.  
 

Den största oron är att jag vill inte vara hemma. Jag vill inte sitta 
hemma och ingenting kommer att hända. Det är den största oron. 
Det ligger på ett socialt plan. Jag tror att många tänker sig att det 
här är att gå till jobbet. Det kan ju bli lite mysigt att gå hit också, 
så att det blir en inlåsningseffekt. (Ledare) 

 
Att vara inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt går emellertid för 
många inte oförmärkt förbi då det påverkar livet på flera sätt. Av det skä-
let leder bara det faktum att det bedrivs sådana projekt sannolikt till att en 
del individer försöker att förändra sin situation när det blir aktuellt att de 
skall skrivas in i ett sådant. 
 

Ingen vill vara här egentligen. En tjej som vi skulle få från Soc., 
plötsligt hade hon jobb för Steget skulle hon inte gå i. Jag tror inte 
att sådana här åtgärder är så positiva i folks ögon. (Ledare) 

 
De ansvarig för verksamheten berättar också om deltagares rädsla för att 
börja en praktikplats. Många var osäkra för att ta kontakt med tänkbara 
arbetsgivare. Här försökte projektledarna att gripa in och hjälpa till. 
”Några har haft kraften att själva ta kontakter, men för dem som inte har 
haft det fördrar de att man hjälper till.” (Ledare) Många deltagare hade 
dåligt självförtroende och litade inte på sin egen förmåga. Några gjorde 
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saker som de visste inte skulle komma att leda dem framåt. Det blev en 
slags skenmanöver för att inte behöva konfronteras med andra besvärliga 
problem. 
 

Nu läser jag matte, så slipper jag ta itu med det jag borde ta itu 
med. Det här tycker jag är svårt och också individens brist på till-
tro till sig själv och sin kapacitet. En slags längtan att äntligen få 
lyckas. /…/ Man tror sig inte själv om att lyckas och svårigheten 
är, när ska man trycka till? (Ledare) 

 
Osäkerheten inför framtiden var stor hos många. De befann sig i vad man 
skulle kunna kalla mellan ”hopp och förtvivlan”. En kvinnlig deltagare 
var bekymrad för sin framtid och sade: ”Jag tänker inte framåt. Min rygg 
är trasig,” men tillade i lite mera optimistiska tongångar: ”Man kommer 
ju hit och träffar ju lite folk ibland. Man får lite hjälp om man behöver.” 
En annan berättade att han för närvarande var ute på praktik. ”Man får ju 
chansen att prova på. Jag ska ju få truckkortet nu. Det behövs ju där jag 
är nu.” (Deltagare) Ibland fanns det förstås även en och annan ljusglimt. 
”När någon ringer i telefonen och säger att jag ringer från jobbet, det är 
väl en solskenshistoria.” (Ledare) 
 
Verksamheten har gått ut på att försöka aktivera deltagarna för att de på 
så sätt skulle kunna förändra sina levnadsmönster. 
 

Friskvård försöker vi att ha varje vecka och då är det ju i form av 
promenader, antigen vandringsleder i kommunen, om vädret har 
varit dåligt har vi gått runt här. Vi har försökt att röra på oss och 
sedan har vi haft studiebesök en gång i veckan och någon föreläs-
ning och så. Vi var och lyssnade på David Lega till exempel och 
Mattias Klum som vi tror kan vara bra för deras personlighet, om 
man säger så. Vi har ju varit väldigt fokuserade på framtiden och 
det har varit jobbigt för en del. (Ledare) 

 
Leksandsgruppen bestod av runt 10 ungdomar som anvisats från Social-
förvaltningen. Flertalet av dessa har relativt stora sociala och personliga 
problem. Deras förmåga att konkurrera på arbetsmarknaden var klart be-
gränsad. ”Vissa har inte förmåga, de är inte så vana att fixa och skriva i 
ett papper.” (Ledare) ”Jag har ju ingen yrkesutbildning just nu, då får det 
väl bli affärsjobb, eller någonting. Jag ska iväg på studiebesök i morgon 
till Hemköp.” (Deltagare) I Leksandsgruppen var det bara personer som 
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uppbar försörjningsstöd och samtliga befann sig därför långt från arbets-
marknaden, d.v.s. deras möjligheter att få ett varaktigt arbete bedömdes 
som små. För de som ledde projektet var det välkända individer, vilka 
samtliga var i stort behov av stöd i olika former. 
 

Vi har nära kontakt med Socialtjänsten, så vi har en öppen dialog 
där /…/ En hel del av de ungdomar vi har, dem har vi haft här se-
dan förut i andra sammanhang, så vi känner väl till dem på olika 
sätt sedan tidigare. (Ledare) 

 
Deltagarnas bakgrund påverkade också verksamhetens inriktning.  
 

Vi har reviderat själva uppdraget i Steget, både vi och Gagnef har 
ju gjort det. Vi har insett utifrån de personer som vi har här så är 
målsättningen alldeles för högt ställda. (Ledare) 

 
Det gjorde att många av dessa ungdomar inledningsvis också uttryckte 
motvilja mot att delta i projektet, även om det fanns sådana som tyckt att 
det vara okej att vara med. Flera uppgav att skälet till att de deltog var 
därför att de annars skulle få avdrag på sitt försörjningsstöd.  
 

Jag är väl hittvingad från Soc. Går jag inte hit får jag inga pengar. 
Jag har inget annat val. För mina intressen finns det väl ingenting 
här att göra. Jag håller väl på och skruvar en hel del på fritiden. 
/…/ Jag ska ut på praktik nu. Då slipper jag det här stället i alla 
fall. (Deltagare) 

 
Det innebar även att många av deltagarna hade relativt låg motivation att 
försöka förbättra sin position på arbetsmarknaden. ”Jag är här mellan två 
och tre dagar i vecka och det är väl ok tycker jag.” (Deltagare) De ansva-
riga för projektet bedömde det därför redan i ett tidigt skede av projektet 
som nödvändigt att sänka ambitionerna betydligt för vad som projektet 
skulle kunna åstadkomma. Även om det fanns enstaka deltagare som ut-
tryckte vissa ambitioner. 

 
Förra veckan var vi på brandstationen och hade någon brandöv-
ning. Vi släckte eld och sånt. Det är lite sådana grejor som vi är ute 
på ibland. Det kan vara lite tråkigt ibland, tiden går lite långsamt. 
Jag vill ju inget hellre än att komma ut på ett jobb, eller studera 
kanske. Jag vill ju läsa Statsvetenskap på högskolan. (Deltagare) 
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På frågan om vad deltagarna gjorde under den tid som de var med i projek-
tet sade till exempel en av dem: ”Det är data, Power Point och ute på nätet 
och tittar lite så där.” (Deltagare) En annan ansåg att: ”Jag tycker att det 
har varit helt dött. Det händer ingenting. Jag sitter vid datorn och ibland la-
gar vi mat.” (Deltagare) 
 

Om de inte kommer. Då försöker vi få tag i dem och då förstår de 
att vi saknar dem när de inte är på plats. I andra sammanhang kan-
ske de har varit borta i flera dagar, t.o.m. från sina egna hem och 
ingen saknar dem. Men, här är det någon som ringer och oavsett att 
de svarar eller inte. (Ledare) 

 
Även i Leksandsgruppen organiserades verksamheten i en kombination 
av grupp och individuella aktiviteter. 
 

Vi jobbar både i grupp och enskilt. Vi utgår från individens behov, 
vissa saker är gruppaktiviteter. Vi tror att om det sker någonting 
för en så ger det ringar på vattnet. Då börjar de andra att fundera, 
kom han ut /…/ då vill inte jag vara sämre. Sedan har de en indivi-
duell planering som dom också får jobba utifrån. (Ledare) 
 
Sedan har vi schemaläggning från vecka till vecka, med studiebe-
sök och individuell planering. Sedan har de en hel del planeringar, 
de har en massa saker de måste vara på, på grund av saker som 
händer i deras liv. Det får vi ju också ta hänsyn till. (Ledare) 

 
I den här gruppen har ledarna medvetet försökt att nyttja att deltagarna 
finns ute i arbetslivet på praktikplatser som ett sätt att öka medvetenheten 
om de villkor som råder där. 
 

Vi vill ju att det skall vara praktikplatser där handledarna skall 
vara väldigt tydliga så att de får klart för sig vad arbetslivets vill-
kor är. För det är ju det det handlar om, att höra av sig om tider 
och göra det man blir tillsagd. (Ledare) 

 
Strategin kan samtidigt sägas ha varit att försöka ge individen en chans 
att genom sina handlingar visa vem man är. 
 

En del har rykten om sig. Då får man vara tydlig och tala om att 
det här är ungdomar som av en eller anledning är utanför arbetsli-
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vet och sedan säger inte jag så himla mycket mer. Jag låter det vara 
till de träffar arbetsgivaren sedan får den här personen själv berätta 
vad de vill så att säga. Det är sällan de frågar om har han gjort det, 
eller det. (Ledare)  

 
Praktikplatserna har även använts som ett sätt att hjälpa den enskilde in-
dividen att bredda sina arbetslivserfarenheter. 
 

Det är någonting som vi pratar med dem mycket om. Man ska inte 
se den här praktikplatsen som att oj nu ska jag vara här för tid och 
evighet, utan att man ser det som en möjlighet att få erfarenhet och 
inblick i olika yrken och kanske prova en tre fyra olika arbetsplat-
ser. (Ledare) 

 
En del i strategin har varit att motivera genom att ge flera alternativa möj-
ligheter. 
 

Vi har påpekat att de har en fördel mot Arbetsförmedlingens ung-
domar som söker jobb. De har ingen möjlighet att gå ut i praktik 
längre eftersom det inte finns några pengar för det. Nu har de i 
princip ett smörgåsbord som de kan plocka och prova på och den 
möjligheten har inte de andra deltagarna. Vi försöker att sälja in 
det här som en positiv grej. Ta vara på det här nu. (Ledare)    

 
En konkret aktivitet har varit att låta deltagarna själva ta hand om en del 
av matlagningen, bl.a. därför att många slarvade på den punkten och att 
detta samtidigt påverkade deras förmåga att orka med att vara aktiva un-
der hela dagen. 
 

Vi har ett jättefint kök här uppe. Våra ungdomar lagar mat två 
gånger i veckan. Varje tisdag och torsdag får de ta ansvar för att 
skriva en matlista och sedan åka ner och handla och så lagar de 
maten. (Ledare) 

 
Deltagarna äter sällan lagad mat. 
 

Vi åker och hämtar upp dem varje morgon. De äter frukost varje 
morgon och sedan lagar de mat så att de får matlådor de andra da-
garna. /…/ Och det har gett att vi möts av piggare ögon. De hade 
ingen energi alls. De låg bara över borden när vi pratade med dem. 
(Ledare) 
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Ledarnas förhållningssätt skulle kunna benämnas som konskekvenspeda-
gogiskt, d.v.s. att det fanns en medvetenhet som att göra konsekvenserna 
av en handling tydliga. 
 

Det är klart att de känner sig tvingade att komma hit, sedan är det 
det här med närvaron. Hör de inte av sig har de sett det i sina utbe-
talningar från Soc. Nu börjar de dra öronen åt sig. Ok, man kanske 
ska skärpa sig lite, men det är ju ändå att de känner sig tvingade. 
Och då säger vi, att enda sättet att ta sig härifrån innan årsskiftet, 
se till att fixa en praktik, eller jobb annars får du vara här uppe. Vi 
brukar säga att vill du ha en frihet då måste du ha ett jobb. Det är 
enda sättet att ha frihet för så länge du inte har det så måste du gå 
till Socialtjänsten för att få din försörjning och det är inte frihet. 
Det är det vi jobbar med så att de verkligen ska se det. Vi säger att 
vi tvingar dem inte att vara här, men vi ser gärna att de är här och 
vi är glada när de är här och vi är glada när de hör av sig och jag 
tycker att vi är ganska bra på att uppmuntra dem när någon kom-
mer hit som vi inte har förväntat oss så får de kredit för det. Då sä-
ger vi skitbra gjort att du tog dig hit! Bara att du ringde det där 
samtalet, eller att du tog dig den kontakten och det är viktigt för 
många av dem här har levt utanför. (Ledare) 

 
I förhållningssättet har även legat att möta deltagarna seriöst, med respekt 
och som vuxna. 
 

Vi möter dem på deras nivå. Vi sitter inte i någon myndighetsroll. 
Vi pratar deras språk och vi berättar privata saker från våra liv och 
då ser de att vi är mänskliga. De här ungdomarna har heller inte 
fått så himla mycket uppmuntran. De har inte så mycket positivt 
med sig vare sig från familj, eller skola, eller olika sammanhang 
som de har varit i så har de fått skit väldigt mycket och därför tror 
jag att det betyder mycket när vi säger att … bara vi gör tummen 
upp att de har gjort någonting så ser man att det blir en förändring i 
deras ansiktsuttryck. Bara att man som vuxen ser dem. Att man tar 
till sig deras åsikter, om man sedan delar dessa är en helt annan 
sak och ha en diskussion och inte idiotförklara dem och att vi är 
tydliga och talar om att det där tolerera inte jag. Så där säger du 
inte här. /…/ Att de ska vara nykter när de är här. Vi har skickat 
hem dem och så kommer de tillbaka dagen efter i alla fall och det 
visar att ok jag är inte förbannad på dig. Vi dömer dem inte efter 
det, kul att du kommer igen. Mår du bättre? (Ledare) 
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Ledarna säger att detta förhållningssätt också har gett resultat. 
 

Det växer fram ett annat förtroende, nu kommer de och berättar 
saker. De är väldigt ärliga. Nu måste jag dit på det och det och det 
har hänt och det sker ganska mycket runt en del av ungdomarna. 
De är väldig ärliga när det gäller sådant, de bara inte säger jag ska 
iväg någonstans utan då heter det att de ska dit. Jag ska in på för-
hör, eller jag ska till psykologen. Jag ska till Soc. (Ledare) 
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6.2 Deltagarnas ”arbetsmarknadssituationen” efter Steget 
Gemensamt för flertalet av deltagarna är, som redan framgått, att de be-
funnit sig i mer eller mindre besvärliga sociala situationer och de har 
genomgående haft tydliga begränsningar i sin förmåga att konkurrera på 
arbetsmarknaden. ”Det är inte alla som kommer ut, vare sig på praktik el-
ler studier.” (Ledare) 
 

Alla har bristfällig utbildningsbakgrund. Vi har försökt det här 
med arbetsförlagd utbildning, men det är ingen som har nappat på 
det. Det har vi pratat jättemycket om. Många, eller i varje fall någ-
ra har ju andra problem som hindrar dem /…/. Det är mera sociala 
problem. Vi har haft en kille som kom från behandlingshem. Han 
försvann ganska snart. Han klarade inte av det här. (Ledare) 

 
Vad som också verkar känneteckna många av dem som har svårt att få ett 
arbete är att de ofta saknar ett socialt kontaktnät med förgreningar in på 
arbetsmarknaden och i en del fall måste deras sociala kompetens antas ha 
vissa brister. Många kommer från mer eller mindre utsatta sociala situa-
tioner, kanske har några problem med sin fysiska hälsa, dåligt självförtro-
ende o.s.v. (se t.ex. Rantakeisu, 2002). Andra är osäkra på vad de kan och 
vill göra med sina liv och för några är deras privata liv så komplicerade 
att de bara med stora svårigheter skulle kunna sköta ett arbete om de fick 
ett sådant.  
 

Den gruppen som vi jobbar med är individer som är långt, långt 
ifrån arbetsmarknaden. Vissa har aldrig haft ett jobb, inte fullföljt 
skolan, inte ens grundskolan. De har mycket i ryggsäckarna som 
missbruk och kriminalitet. (Ledare) 

 
Det krävs mycket arbete för att åstadkomma vad som kan uppfattas som 
relativt blygsamma förändringar, även om dessa för den enskilde deltaga-
ren kan vara ett betydande framsteg. Något som måste tolkas som att de 
stod långt ifrån arbetsmarknaden. 
 

Det är många som är ute i praktik. Det är bra för att vara i den här 
gruppen. Det är elefantsteg. /…/ Jag har jobbat ganska många år 
med de här grupperna så har man själv lite högt ställda mål kanske, 
och så blir man väldigt frustrerad av att jobba med dem som inte 
hör av sig. /…/ Vi har kommit så långt att de i alla fall hör av sig 
och kommer hit och är här en timme och avviker så är det en 
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enorm framgång. Det har vi fått lov att lära oss att så är det med 
den här gruppen. (Ledare) 

 
Vi har träffat två stycken upp på Soc./…/. De ser dem med andra 
ögon som vi inte gör. /…/ De säger att ni måste förstå att ni gör ett 
otroligt jobb /…/ fast vi inte tycker att det händer saker tillräckligt 
fort. Vi måste ju se dem utifrån var de befinner sig. Det de har 
gjort på de här veckorna är jättestora kliv. /.../ Därför kan vi slapp-
na av lite och inte mentalt forcera fram någonting. Det känns om 
att vi är på rätt väg. (Ledare) 

 
Trots det besvärliga utgångsläget för många av deltagarna har situationen 
för en del av dem kunnat förbättras, även om det inte har varit omvälvan-
de har det för enskilda individer varit betydelsefullt på ett personligt plan. 
 

Det är fem som har fått arbete och de fem som har fått arbete har 
ju haft en annan drivfjäder på något vis, en egen motor på ett annat 
sätt. En har fått inom industrin, /…/ och en kille har fått jobb på 
affär, på ett lager. En på en bilverkstad. /…/ En kille har gått en 
snickarutbildning på Västerbergslagens utbildningscentrum, om 
man tänker på yrkesutbildning, sedan har några tagit truckkort och 
någon har gått kurs i ställningsbyggande och sedan är det kör-
kortsutbildning, men det är ingen yrkesutbildning. Det här med 
körkort har varit ett lyft. Det är 8 stycken som har påbörjat och det 
är två som har klarat körkortet. (Ledare) 

 
Även om flertalet av deltagarna inte kunnat få ett arbete har deras sociala 
kompetens i flera fall påverkats positivt. 
 

Jag har verkligen sett den utveckling som blivit under det här året. 
Från att i början så kom de ju knappat. De hade problem när de 
kom, vi fick skicka tillbaka dem, medan många nu har varit ute i 
praktik. Flera håller på att ta körkort. (Ledare) 

 
De är mera sociala, de hejar ju när de kommer och är mera med-
vetna om att det finns folk runt omkring. De lyssnar ju på andra 
och kan delta i ett samtal utan att man är så jagfixerad, att man kan 
delta i ett samtal på ett annat sätt. Lika så att de hör av sig. /…/ 
Lika så att man stöttar varandra. (Ledare) 
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För många har situationen förbättrats, men: ”Det är tänkt att de som är 
kvar i steget blir den första FINSAM5-gruppen.” (Ledare) 
 
 
6.3 Projektets måluppfyllelse 
I det följande avsnittet diskuteras resultatet av projektet i relation till dess 
mål, vad avser både de kvantifierade målen och inriktningsmålen. Givet 
de förutsättningar som funnits, framför allt i fråga om hur deltagarnas si-
tuation såg ut när de kom till projektet, är det rimligt att ställa sig frågan: 
Vad är det för resultat som är realistiska att förvänta sig och var målen för 
högt ställda? Svaret är att det knappast är möjligt att hävda att målen var 
realistiskt formulerade. Detta resulterade också i att ambitionerna för pro-
jektet i ett tidigt skede fick tonas ner betydligt. Det gick till exempel inte 
alls att arbeta med den gruppindelning av deltagarnas som planerades. I 
stället fick deltagarnas enskilda behov mötas, allt efter de situationer som 
uppstod. 
 

Vi kommer aldrig att nå målet i projektbeskrivningen, men det har 
vi vetat från början. /…/ Vi har i alla fall som mål att någonting 
skall hända. (Ledare) 

 
Det betyder förstås inte att projektet i sig behöver vara misslyckat för att 
de uppsatta målen inte uppnåddes. Att målen är orealistiska utesluter inte 
att verksamheten rent av har varit framgångsrik i förhållande till de förut-
sättningar som fanns. 
 

Ett projekt måste bedömas från de förutsättningar som gäller i det 
enskilda fallet. Vad har varit möjligt att göra? Har man gjort det 
måste projektet betraktas som lyckat och bra oavsett om målsätt-
ningen var högre. (Ledare) 

 

                                                                                                  
55  ””Sedan den första januari 2004 är det möjligt för Försäkringskassan, länsarbetsnämnd, 
kommun och landsting att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
(Finsam). Syftet med Finsam är att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmå-
ga. Målgruppen bör vara individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
från flera av de fyra aktörerna. Regeringen bedömer att målgruppen omfattar omkring 
280 000 personer, cirka fem procent av dem i förvärvsaktiv ålder.” (Statskontoret, 2005) 
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Spridningen i fråga om deltagarnas ”arbetsmarknadsstatus” var, som 
framgått, stora. 
 

Några individer är det inga svårigheter med och andra är det 
mycket svårigheter med. En del är så stora att vi inte får hit dem. 
Det kanske är vår största svårighet. (Ledare) 

 
När projektet avslutades skulle 80 procent av deltagarna ha gått vidare till 
arbete, utbildning eller eget företag. Av dessa angavs en trolig fördelning 
som ”arbete 60 %, utbildning 30 % och eget företag 10 %” (Projektpla-
nen) Av deltagarna var det cirka 15 procent som gick till arbete, en per-
son till regelrätta studier och ingen som startade eget företag. 
 

Att starta eget är det ingen som ens tänkt tanken. Jag tror i varje 
fall att några av de här har kommit närmare arbetsmarknaden så till 
vida att de har lärt sig det här med att hålla tider, höra av sig och 
det här med körkortet har gjort att de står lite närmare i alla fall. 
Många av de här har varit med länge i olika projekt. (Ledare) 

 
Ett annat resultat angavs som att samverkansparterna ”skulle ha utvecklat 
en modell för hur arbetet med ungdomar skall bedrivas, följas upp och 
dokumenteras på ett rationellt och effektivt sätt.” (Projektplanen)   
 

Samarbetet med Försäkringskassan och Socialförvaltningen, det 
har varit jättebra och Socialförvaltningen har varit oerhört oroliga 
för hur det skall bli nu efter jul när det här tar slut. Det som har va-
rit positivt för dem är att när de har fått nya ungdomar som har 
sökt försörjningsstöd och inte haft några egna planer så har de 
skrivit in dem i Steget hela tiden. Så ingen har ju behövt gå hemma 
ett bra tag. (Ledare)  

 
Man kan knappast säga att det har utvecklats en samverkansmodell, där-
emot att projektet Steget har kunnat fungera som ett ställe dit Socialför-
valtningen och Försäkringskassan har kunnat slussa personer som de an-
nars haft svårt att veta var de skulle ha placerat dem. I den meningen har 
projektet spelat en betydelsefull roll. 
 
Ser vi till hur de inriktningsmål som sattes upp har uppnåtts, eller i varje 
fall att resultaten pekat i den riktningen erhålls följande bedömning i för-
hållande till målen: 
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Att alla som deltar i projektet ska ha stärkts så att de kan ta nästa 
steg i sin individuella planering oavsett om det är arbete, utbild-
ning eller eget företagande.   
 
Att alla deltagare i projektet har fått en större förståelse för de vär-
deringar och krav som styr samhället runt omkring dem och att de 
känner att de inom ramen för dessa kan utveckla sina drömmar.  
 
Att alla som deltar har fått en framtidstro baserat på den egna kun-
skapen och ambitionen samt i förlängningen kan fungera som fö-
rebilder för yngre ungdomar. (Projektplanen) 

 
Även om målen är allmänt hållna ger de en indikation på en riktning för 
deltagarnas utveckling. Det förefaller till exempel rimligt att säga att fler-
talet deltagare har stärkts och på ett eller annat sätt kunna ta några steg 
”framåt”, liksom att de blivit mera sociala. Projektet måste således be-
traktas som förhållandevis lyckosamt, även om man inte lyckades uppnå 
de arbetsmarknadsinriktade målen. 
 
 
7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
För att tolka utfallet av projektets verksamhet måste hänsyn tas till delta-
garna och deras bakgrund och dels till projektets verksamhet. Detta är i 
sin tur beroende av utbudet av arbetstillfällen, d.v.s. resultatet måste även 
förstås i relation till hur arbetsmarknaden ser ut. I det här fallet måste svå-
righeten att få ett arbete till stor del läggas hos de enskilde deltagarna och 
deras förutsättningar i fråga om kompetens och sociala situation. Att vara 
arbetslös påverkar samtidigt en individs ekonomiska situation och där-
med också det sociala livet (se t.ex. Axelsson, 2005). Arbetslösheten och 
socialbidragsberoendet normaliserar livet på ett sätt som gör att de som 
befinner sig i en sådan situation inte i första hand tänker sig att ett arbete 
skulle utgöra ett realistiskt alternativ. Den arbetslöse riskerar därmed att 
hamna in i en ond cirkel.  
 
Gruppen arbetslösa och/eller socialbidragsberoende är emellertid hetero-
gen. Den kan innehålla personer som är omedelbart ”anställningsbara”, 
men som saknar kontakter med arbetsgivare, till individer som i stort sett 
saknar alla nödvändiga förutsättningar för att kunna få en anställning. 
Merparten av deltagarna befann sig i det här fallet i en sådan situation att 
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de knappast kan anses i realiteten ha stått till arbetsmarknadens förfogan-
de i praktiken.   
 
Utvärderingen visar att verksamheten i flera fall har haft påvisbara positi-
va effekter som går bortom de rent arbetsmarknadspolitiska, d.v.s. det har 
på ett direkt och påtagligt sätt påverkat de involverade aktörerna i deras 
vardagliga liv. De fick ”närvaroplikt” och samtidigt livet ”inrutat”. De 
fick lov att ”bekänna färg” genom sina kontinuerliga möten med ledarna 
och övriga projektdeltagare. För många konfronterades deras livssituation 
på ett sätt som kunde uppfattas som påfrestande och som för en del upp-
levdes som ett tvång. För några kan detta vara en vändpunkt i livet. Vad 
som kan vara ett realistiskt resultat för ett arbetsmarknadsprojekt av den 
här karaktären är att skapa en beredskap hos deltagarna att förbättra sina 
förutsättningar för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att verk-
samheten i de flesta fall radikalt skulle öka deltagarnas konkurrensförmå-
ga på arbetsmarknaden är dock ett alltför optimistiskt antagande.  
 
Det sammantagna intrycket är att projektet Steget har varit väl genomfört 
och uppnått goda resultat i förhållande till de förutsättningar som funnits. 
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