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Förord 
Det är min förhoppning att resultatet av den här utvärderingen av projek-
tet Växa och verka i Dalarna skall kunna spegla verksamheten och att de 
erfarenheter som projektet har gett upphov till kan komma till nytta 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 tacka Ina von Schantz Lundgren för värdefulla synpunkter 
på texten och dess innehåll. 
 
Falun i december 2007 
 
 
Mats Lundgren 
Fil dr. Sociologi 
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Sammanfattning 
Antalet jobb på arbetsmarknaden är regelmässigt färre än det antal indi-
vider som söker ett arbete. Orsakerna till bristen på arbetstillfällen är bl.a. 
att många okvalificerade jobb under en lång tid försvunnit genom rationa-
liseringar, 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). Kunskapsin-
tensifiering av yrkeslivet ställer allt större grupper utanför arbetsmarkna-
den. Detta skapar en komplex arbetsmarknad. Arbetstempot i arbetslivet 
är på många arbetsplatser så högt att allt fler också av det skälet riskerar 
att slås ut. Arbetslöshet och brist på arbetskraft existerar parallellt och 
samtidigt. Det finns således ett betydande matchningsproblem. (Lund-
gren, 2007; Kleine och Pettersson, 2007) Arbetsförmedlingen har en vik-
tig roll att spela i detta sammanhang, samtidigt som den har kritiserats för 
att ha låg effektivitet.  
 
Det finns en grupp arbetslösa som av olika skäl är arbetslösa, men som 
ändå har sådana personliga kvalifikationer och motivation att förändra sin 
situation att deras förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, som 
anställd eller egen företagare, måste bedömas som relativt goda. I en del 
fall till exempel genom att finna flexibla lösningar i form av kombinatio-
ner mellan deltidsarbete och eget förtagande. Det är denna grupp som 
projektet Växa och verka i Dalarna riktat sig till som en möjlighet att på 
lokal nivå kunna hjälpa till att hantera en del av de problem som beskri-
vits inledningsvis.  
 
Projektet Växa och verka i Dalarna har genomförts under perioden janua-
ri 2006 till och med november 2007. Verksamheten har riktat sig till ar-
betslösa, inskrivna vid arbetsförmedlingen som var eller riskerade att bli 
långtidsarbetslösa. För den enskilde individen fanns en s.k. rikttid på 
mellan 10 – 25 veckor, vilket innebar att under denna period skulle indi-
viden ha kommit ut i arbete, alternativt startat eget företag, eller skapat en 
kombination av arbete och eget företagande. Syftet med projektet formu-
lerades som att: 
 

Genom attitydpåverkan och genom nya lösningar och arbetssätt 
samt genom att visa goda exempel hjälpa arbetslösa på olika orter i 
Dalarna att hitta nya möjligheter till att skapa sin egen försörjning 
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och därmed kunna stanna kvar på sin hemort. (Projektbeskrivning-
en) 

 
Följande mål sattes upp: 
 

Kvantitativa mål 

- att 60 % av deltagare som står till arbetsmarknadens förfogande 
går till arbete, startar eget eller går till vidare studier 

- att minst 2 ekonomiska föreningar startas av deltagare under pro-
jekttiden 

- att minst 10 deltagare startar egna verksamheter eller övertar be-
fintliga företag 

- att ett företag liknande bolagsbolaget startas i Dalarna 
 
Kvalitativa mål 

 
- att genom att skapa nya arbetstillfällen och på så sätt öka skatte-

inkomsterna för kommunerna aktivt bidra till regionens tillväxt 
- att genom att inom projektet skapa goda exempel av flera slag 

stimulera andra arbetslösa till kreativa lösningar för sin försörj-
ning och på så sätt aktivt minska risken för en öka utflytt från Da-
larna 

 
Verksamheten var inriktad på att deltagarna själva aktivt skulle ”under-
söka sina möjligheter att skapa sin egen försörjning, att ha flera ben att 
stå på, /…/” (Projektplanen). Detta krävde att deltagarna i projektet hade 
en ”stark vilja, god disciplin och en bra dos av entreprenörskap.” (Pro-
jektplanen) Det bedömdes som angeläget att de deltagare som kom in i 
projektet uppfyllde de krav som ställdes, d.v.s. det gjordes en noggrann 
genomgång av deltagarnas bakgrund och att var och en fick coaching.  
 
Utvärderingen syftar till att beskriva de resultat och erfarenheter som pro-
jektet Växa och verka i Dalarna har gett upphov till. Resultatet tolkas och 
bedöms i första hand i relation till uppsatta mål, men också till andra av 
deltagarna upplevda effekter. Det övergripande syftet är att utvärdera 

hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan stödja långtvarigt arbetslö-

sas inträde på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund formuleras följan-
de frågeställningar: 
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a) Hur har projektet Växa och verka i Dalarna genomförts och sva-

rar resultatet mot uppställda mål? 

b) Hur uppfattar deltagarna om deras medverkan i projektet påver-

kat möjligheterna att få ett arbete? 

c) Vad har hänt med deltagarna i fråga om arbete och utbildning 

när de lämnat projektet? 

d) Hur fungerade det angreppssätt och de metoder som användes för 

att stärka deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden? 

 
Med utgångspunkt i hur dessa frågor kan besvaras diskuterar jag tänkbara 
slutsatser och konsekvenser för att ge människor ökade möjligheter till ett 
inträde, eller återinträde på arbetsmarknaden. 
 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och verksam-
het.1 Inledningsvis behandlas något om hur projekt kan användas som ett 
arbetsmarknadspolitiskt instrument, d.v.s. i det här fallet underlätta för 
människor som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden. Jag berör i 
samband med detta översiktligt en s.k. lösningsfokuserad ansats, ett syn-
sätt som i första hand fokuserar individens möjligheter till utveckling, till 
skillnad från att koncentrera sig på dennes problem. Därefter behandlar 
jag frågan om vad det innebär att vara arbetslös och de förutsättningar en 
enskild individ kan ha för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Ef-
tersom sambandet mellan utbildning och möjligheterna att få ett arbete är 
betydelsefullt ger jag sedan även en kort översikt över några aspekter av 
denna problemställning. Coaching har i det här projektet utgjort ett vik-
tigt inslag varför några av dess utmärkande drag presenteras. Projektet 
Växa och verka i Dalarna utgör ett exempel på ett försök att systematiskt 
stödja arbetslösa människor så att deras position kan stärkas och därmed 
också underlätta matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb.  
 
I resultatet redovisas hur projektet utvecklades och fann sina former i re-
lation till den målgrupp som projektet riktade sig till och hur målgruppen 
senare kom att breddas. Därefter beskrivs något om deltagarna och deras 
ambitioner vid den tidpunkt som de kom till projektet, liksom verksam-

                                                                                                  
1 Tolkningsramen bygger på utvärderingar av tidigare liknanden projekt för arbetslösa 
individer. Jag har här gjort en bearbetning för att skapa ett material som passar in i detta 
specifika sammanhang. (Se t.ex. Lundgren, 2005, 2006, 2007a, b och c) 
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hetens struktur och innehåll för att ge en bakgrund till hur resultatet av 
projektet kan tolkas och förstås. Projektet kan sägas ha varit nyskapande 
och använt ett sätt att arbeta som skiljer sig från vad som brukar vara 
sedvanligt i liknande projekt genom att deltagarna hade stor frihet att ut-
forma sina egna planer och att få försöka att förverkliga dessa i sin strä-
van att ta sig in på arbetsmarknaden. Från denna bakgrund diskuterar jag 
några av de problem som finns för projektledningen i deras försök att ba-
lansera mellan att ge deltagarna frihet och samtidigt kontrollera dem. Jag 
diskuterar sedan några aspekter av de faktorer som är av betydelse för att 
stärka de långtidsarbetslösas situation på ett sådant sätt att de bättre kan 
förbereda sig för att ta steget in på arbetsmarknaden. Avslutningsvis be-
skrivs deltagarnas ”arbetsmarknadssituation” när de lämnade projektet 
Växa och verka i Dalarna, vilket samtidigt ställs i relation till projektets 
mål. 
 
Projektet kan sägas ha lyckats väl i sin måluppfyllelse, sålunda gick 74 
procent till arbete, fortsatte studera, eller startade eget företag. Resultatet 
kan jämföras med att målet var 60 procent, vilket sannolikt också blivit 
än högre om man inte hade behövt bredda målgruppen som en effekt av 
att det var svårt att rekrytera tillräckligt med deltagare utifrån de kriterier 
som hade ställts upp. En del av resultatet kan därför sannolikt förklaras 
av att det var en särskilt motiverad målgrupp som projektet arbetade med. 
 
Projektet Växa och verka i Dalarna har visat på att det finns en grupp ar-
betslösa, även bland dem som har gått arbetslösa länge, där det är möjligt 
att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden med gott resultat. 
Detta kan ske genom att de tränas och tillåts att vara aktiva och ta ett eget 
ansvar för sin situation, d.v.s. att de ges frihet att agera och inte bara 
tvingas att söka det ena arbetet efter det andra. Ett arbete som de på för-
hand vet att chansen är liten att detta skall kunna lyckas. Genom regel-
bundna kontakter mellan deltagare och coacher var det tämligen enkelt att 
upptäcka om någon deltagare försökte ”gå den lätta vägen”. Projektet har 
även visat att gruppen arbetslösa är heterogen och att det krävs olika ty-
per av åtgärder riktade mot olika grupper, d.v.s. beroende på individernas 
bakgrund och tidigare erfarenheter. Det visade sig relativt snart, eftersom 
det blev mer eller mindre omöjligt att rekrytera deltagare som svarade 
upp mot de kriterier som ställts upp. Antalet personer varierar i det avse-
endet sannolikt med hur situationen ser ut på arbetsmarknaden.  
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De arbetsformer som visade sig vara framgångsrika var individuell coa-
ching kombinerat med gruppaktiviteter för att skapa samhörighet, dyna-
mik och attitydpåverkan. Däremot visade det sig svårt att kunna sköta 
kommunikationen via Internet som var en pedagogisk del i projektet. En 
sannolik förklaring är att många i målgruppen var ovana vid att skriva 
och att kommunicera via nätet, även om de använde Internet för andra 
ändamål. 
 
Förutsättningarna för att nå framgång i betydelsen att långtidsarbetslösa 
deltagare i ett projekt kommer in på arbetsmarkanden, startar ett företag, 
eller går till studier beror till stor del på den verksamhet som erbjuds, 
d.v.s. hur denna organiseras och genomförs, hur situationen ser ut på ar-
betsmarknaden och inte minst på deltagarna och hur motiverade och akti-
va de är. I det här fallet har omständigheterna varit goda på samtliga des-
sa punkter och därmed har goda resultat uppnåtts. Sammanfattningsvis 
kan därför sägas att projektet Växa och verka i Dalarna har visat på ett 
framgångsrikt sätt att arbeta med dem som har goda förutsättningar att 
kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Arbetsmarknadsprojekt, arbetslöshet, matchning av arbetsökan-
den. 
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1. EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA 
Antalet jobb på arbetsmarknaden är regelmässigt färre än det antal indi-
vider som söker ett arbete. Orsakerna till bristen på arbetstillfällen är bl.a. 
att många okvalificerade jobb under en lång tid försvunnit genom rationa-
liseringar2, 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). Samtidigt 
finns sektorer där det fortsatt finns ett behov av tjänster, inom till exem-
pel handel, service och offentliga tjänster, både kvalificerade och okvali-
ficerade sådana. ”Den totala andelen okvalificerade arbeten kommer 
därmed knappast att falla under 20 procent av alla jobb under överskådlig 
tid.” (le Grand, m fl., 2004:32) Arbetsmarknaden är dessutom uppdelad 
mellan kvalificerade yrken och sådana med i huvudsak okvalificerade ar-
betsuppgifter och med låga löner. Wallette (2004) har visat att andelen 
tillfälliga jobb har ökat på den svenska arbetsmarknaden, men att anställ-
ningarna sällan leder till ett varaktigt arbete. Kunskapsintensifiering av 
yrkeslivet ställer allt större grupper utanför arbetsmarknaden. Detta ska-
par en komplex arbetsmarknad. Arbetstempot i arbetslivet är på många 
arbetsplatser så högt att allt fler också av det skälet riskerar att slås ut.3. 
Arbetslöshet och brist på arbetskraft existerar parallellt och samtidigt. 
Det finns således ett betydande matchningsproblem. (Lundgren, 2007; 
Kleine och Pettersson, 2007) Arbetsförmedlingen har en viktig roll att 
spela i detta sammanhang, samtidigt som den har kritiserats för att ha låg 
effektivitet. Det kan finnas flera förklaringar till detta, bl.a. att det numer 
finns en rad s.k. bemanningsföretag på marknaden.4 
 

I Riksrevisionens granskning av den offentliga arbetsförmedlingen 
(RiR 2006:22) konstaterar vi dock att arbetsförmedlingen har stora 
effektivitetsbrister. Arbetsförmedlingens betydelse i matchnings-

                                                                                                  
22  Redan vid 1900-talets början stod den ständiga rationaliseringens princip klar (Se t.ex. 
Weber, 1983). Innebörden är enkel, varje investering i ny teknik leder till färre anställda 
och fler producerade varuenheter, d.v.s. till ökad produktivitet. Tekniska landvinningar 
tycks göra att denna process hela tiden accelererar.    
3 Den 1 januari 2003 infördes regler om sjuk- och aktivitetsersättning för personer som 
har en varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. (In-
ternet 1) 
44  ”Den 1 juli, 1993 trädde ”lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbets-
kraft” (SFS, 1993:440) i kraft. Det innebar att de privata förmedlingarna återigen blev 
legala. Syftet med att avskaffa arbetsförmedlingsmonopolet var för att kunna bidra till en 
mer effektiv arbetsmarknad.” (Kleine och Pettersson, 2007:7) 
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processen har minskat. Produktiviteten har utvecklats svagt och det 
finns stora effektivitetsskillnader mellan arbetsförmedlingskonto-
ren. (Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisio-
nens årliga rapport 2007:19) 

 
Samhället måste kunna bistå den som av en eller annan anledning blivit 
arbetslösa. När en individ varit arbetslös under en längre tid innebär det 
ofta också att arbetslösheten avlöses av regelbundet återkommande akti-
viteter som till exempel deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt. 
De arbetslösa är emellertid ingen homogen grupp utan kan delas upp i en 
rad undergrupper, till exempel ungdomar som aldrig kommit in på ar-
betsmarknaden och äldre långtidsarbetslösa, vanligen med en bristfällig 
utbildning, invandrare, personer som under längre tid uppburit socialbi-
drag, personer som varit  både arbetslösa och sjukskrivna under en längre 
tid och personer som saknar nödvändiga kvalifikationer för att få ett arbe-
te. Dessa gruppers möjligheter att kunna få ett arbete avgörs dels av situa-
tionen på arbetsmarkanden och dels vilka arbetsmarkandspolitiska åtgär-
der staten och kommunerna vidtar.5 För många av de individer som ingår 
i dessa grupper är den reguljära arbetsmarknaden inte ett alternativ, utan 
de måste förlita sig på samhälleliga insatser. Det finns samtidigt en grupp 
arbetslösa som av olika skäl är arbetslösa, men som ändå har sådana per-
sonliga kvalifikationer och motivation att förändra sin situation att deras 
förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden, som anställd eller egen 
företagare, måste bedömas som relativt goda. I en del fall till exempel 
genom att finna flexibla lösningar i form av kombinationer mellan del-
tidsarbete och eget förtagande. Det är denna grupp som projektet Växa 
och verka i Dalarna riktat sig till som en möjlighet att på lokal nivå kunna 
hjälpa till att hantera en del av de problem som beskrivits inledningsvis.  
 
 

                                                                                                  
5 Det är visserligen statens ansvar, men lika fullt genomför många kommuner projekt 
och andra insatser för att motverka arbetslöshet i den egna kommunen, till exempel för 
att minska antalet socialbidragsberoende. 
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2. PROJEKTET VÄXA OCH VERKA I DALARNA 
 
2.1 Organisation och syfte 
Projektet Växa och verka i Dalarna har genomförts under perioden janua-
ri 2006 till och med november 2007 med Eductus AB som projektägare. 
Verksamheten har riktat sig till arbetslösa, inskrivna vid arbetsförmed-
lingen, och som var eller riskerade att bli långtidsarbetslösa och omfatta-
de 30 årsplatser med personer rekryterade från fyra arbetsförmedlings-
kontor i Dalarna (Avesta (15), Hedemora (5), Säter (8) och Gagnef (2) 
årsarbetsplatser). För den enskilde individen fanns en s.k. rikttid på mel-
lan 10 – 25 veckor, vilket innebar att under denna period skulle individen 
ha kommit ut i arbete, alternativt startat eget företag, eller skapat en kom-
bination av arbete och eget företagande. Projektet har haft av en styrgrupp 
bestående av företrädare för Eductus, Arbetsförmedlingen och ESF-rådet. 
Operativt har verksamheten koordinerats av en projektledare samt två 
coacher, båda på deltid. Syftet med projektet formulerades som att: 
 

Genom attitydpåverkan och genom nya lösningar och arbetssätt 
samt genom att visa goda exempel hjälpa arbetslösa på olika orter i 
Dalarna att hitta nya möjligheter till att skapa sin egen försörjning 
och därmed kunna stanna kvar på sin hemort. (Projektbeskrivning-
en) 

 
För att kunna lyckas med detta fanns en bakomliggande tanke om att den 
arbetslöse skulle kunna behöva ha flera ”ben” att stå på, ” t ex ett arbete 
på distans någon dag i veckan, ett eget företag som ger en sidoinkomst, 
ett säsongsarbete på sommaren på den egna hemorten.” (Projektbeskriv-
ningen) Medlet för att åstadkomma detta var att arbeta med att utvidga 
och bredda den sökandes geografiska arbetsmarknad genom att ge delta-
garna träning i pendling6 och distansarbete, liksom att bidra till att ut-
veckla kunskaper inom ett bristyrke för att på det sättet bredda underlaget 
för möjliga jobb att söka. Parallellt med detta skulle arbetet inriktas på att 
ta tillvara den kreativitet och entreprenörsanda om antogs finnas hos de 
sökande för att på sätt ge hjälp och stöd för att den arbetssökande skulle 
våga starta, eller att ta över ett befintligt företag. Tanken var med andra 
ord att försöka att skapa den ”flexibel arbetstagaren”. 
                                                                                                  
6 Man kan förstås fråga sig var det innebär att träna sig i att pendla. En möjlig tolkning 
kan vara att deltagarna skulle acceptera tanken att de kan behöva resa till annan ort för 
att kunna få ett arbete. 
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Följande mål sattes upp: 
 

Kvantitativa mål 

 
- att 60 % av deltagare som står till arbetsmarknadens förfogande 

går till arbete, startar eget eller går till vidare studier 
- att minst 2 ekonomiska föreningar startas av deltagare under pro-

jekttiden 
- att minst 10 deltagare startar egna verksamheter eller övertar be-

fintliga företag 
- att ett företag liknande bolagsbolaget7 startas i Dalarna 

 
Kvalitativa mål 

 
- att genom att skapa nya arbetstillfällen och på så sätt öka skatte-

inkomsterna för kommunerna aktivt bidra till regionens tillväxt 
- att genom att inom projektet skapa goda exempel av flera slag 

stimulera andra arbetslösa till kreativa lösningar för sin försörj-
ning och på så sätt aktivt minska risken för en öka utflytt från Da-
larna 

 
2.2. Verksamhet och arbetsformer 
Verksamheten har varit inriktad på att deltagarna själva aktivt skulle ”un-
dersöka sina möjligheter att skapa sin egen försörjning, att ha flera ben att 
stå på, /…/” (Projektplanen). Detta krävde att deltagarna i projektet hade 
en ”stark vilja, god disciplin och en bra dos av entreprenörskap.” (Pro-
jektplanen) Varje deltagare gavs också tillgång till en dator och internet-
uppkoppling. Det bedömdes också som angeläget att de deltagare som 
kom in i projektet uppfyllde de krav som ställdes, d.v.s. det gjordes en 
noggrann genomgång av deltagarnas bakgrund och att var och en fick en 
coach. Sett från denna utgångspunkt borde urvalet av deltagare till pro-

                                                                                                  
7 ”BolagsBolaget AB är ett vanligt aktiebolag med ett ovanligt koncept. Det enklaste 
sättet att beskriva vår samhällsekonomiska innovation är att presentera oss som "arbets-
givare att hyra". Vi betraktar varje anställd som en självständig affärsidé och företags-
ledningens viktigaste uppgift är att hjälpa personalen att lyckas. Den här kombinationen 
av arbetstagare och egenföretagare kallar vi för ”självanställning”. Friare än en vanlig 
anställning. Tryggare än att starta eget.” (http://www.bolagsbolaget.se/) 
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jektet vara de som stod närmast arbetsmarknaden i gruppen långtidsar-
betslösa. Det betyder ändå självklart inte att det i huvudsak var en resurs-
stark grupp som det var fråga om. Det kunde ändå antas finnas deltagare 
med en förhållandevis kort utbildningsbakgrund, men även sådana med 
en lång utbildning som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. För 
att förbereda deltagarna för att klara uppgiften planerades att de skulle få 
utbildning i företagskunskap, marknadsföring och kommunikation. Sam-
tidigt var planen att verksamheten skulle finnas på en praktisk nivå och 
utgår från frågorna: ”Vad kan Du, vad vill Du och hur kan Du uppnå 
det?” Den metod som användes för att uppnå projektets mål benämns 
som Språnget. Metoden går dels ut från den aktuella arbetsmarknaden, 
dels från varje individs intresse och nuvarande kompetens, även innefat-
tande personliga och sociala förmågor. I denna metod används inte ar-
betsplatspraktik i dess traditionella mening. Detta motiveras bl.a. med att 
det vanligen är svårt att få arbetsgivare att ta emot praktikanter och inte 
minst för att arbetslösa som tidigare deltagit i liknande projekt i många 
fall är ovilliga att gå ut till en praktikplats. Istället används någonting som 
benämns som ”jobrating”, ”vilket innebär att deltagare söker information 
om branscher/yrken hos arbetsgivare med bokade besök och korta prova 
på-perioder, allt från några timmar till några dagar.” (Projektplanen) Av-
sikten är att metoden skall resultera i att varje deltagare ”ritar sin karta” 
med målet att varje deltagare skall kunna hitta den bransch, det yrke och 
den arbetsgivare som en enskild individ vill arbeta med. (Projektplanen) 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR 
Utvärderingen syftar till att beskriva de resultat och erfarenheter som pro-
jektet Växa och verka i Dalarna har gett upphov till. Resultatet tolkas och 
bedöms i första hand i relation till uppsatta mål, men också till andra av 
deltagarna upplevda effekter. Det övergripande syftet är att utvärdera 

hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan stödja långtvarigt arbetslö-

sas inträde på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund formuleras följan-
de frågeställningar: 
 

a) Hur har projektet Växa och verka i Dalarna genomförts och sva-

rar resultatet mot uppställda mål? 

b) Hur uppfattar deltagarna om deras medverkan i projektet påver-

kat möjligheterna att få ett arbete? 

c) Vad har hänt med deltagarna i fråga om arbete och utbildning när 

de lämnat projektet? 

d) Hur fungerade det angreppssätt och de metoder som användes för 

att stärka deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden? 

 
Med utgångspunkt i hur dessa frågor kan besvaras diskuterar jag tänkbara 
slutsatser och konsekvenser för att ge människor ökade möjligheter till ett 
inträde, eller återinträde på arbetsmarknaden. Resultatredovisningen föl-
jer tankekedjan: Hur verksamheten genomförts, vad kan vi lära av detta 
och vad som kan vara klokt att göra i framtiden? Problemställningarna är 
komplexa och det framstår inte som möjligt att ge uttömmande svar och 
förklaringar till vilka de långsiktiga effekterna av projektets verksamhet 
är, hur olika orsakssamband kan förstås o.s.v. Resultatet av ett enskilt 
projekt låter sig inte heller generaliseras, men det kan ändå finnas orsaks-
samband 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 bedrivs, har att ta hänsyn till regelbundet åter-
kommande händelser och också 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 individen att komma in på arbetsmarknaden. 
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4. METOD  
I de följande avsnitten beskrivs hur utvärderingen genomfördes, liksom 
utgångspunkterna för hur resultatet tolkas. 
 
4.1 Utvärderingens genomförande 
För att kunna genomföra uppdraget att utvärdera vilka effekter som eta-
bleringen av projektet Växa och verka i Dalarna uppfattas ha gett upphov 
till har jag gått igenom den, i huvudsak formella, skriftliga dokumenta-
tion som funnits tillgänglig. Det gäller såväl ”grunddokument” som pro-
jektbeskrivningen och dokument som upprättats under ”resans gång”, 
t.ex. protokoll, skriftliga sammanställningar av olika slag o.s.v. För att 
bredda och fördjupa perspektiv har jag vid fyra tillfällen under den tid 
projektet pågick i grupp intervjuat de deltagare, sammanlagt ett 50-tal 
personer, som vid den tiden deltog i verksamheten. De frågor som ställ-
des var till sin karaktär öppna med en kvalitativ inriktning, d.v.s. delta-
garna ombads att berätta om sina erfarenheter från att vara deltagare i den 
verksamhet som bedrevs. För att ytterligare fördjupa och mera i detalj 
klargöra vad som förevarit intervjuades den projektansvarige och en men-
tor vid tre tillfällen och en mentor vid ett tillfälle. Jag har vidare varit 
närvarande vid ett sammanträde med projektets styrgrupp. Med utgångs-
punkt i vad som kom fram i dessa intervjuer lämnades vid tre tillfällen till 
projektledaren en ”lägesrapport” med en återkoppling av det som jag som 
utvärderar uppfattade kunde ha betydelse för verksamhetens fortsatta ut-
veckling. 
 
Samtliga intervjuer, utom vid en gruppintervju, spelades in på band och 
skrevs i tillämpliga delar ut. Intervjupersonernas utsagor redovisas an-
tingen genom att dessa beskrivs i sammanfattande form eller att utsagor 
återges som direkta citat. I det senare fallet för att utgöra konkreta exem-
pel på uppfattningar om en viss företeelse som förekommer. De intervju-
ade personerna har på sedvanligt sätt informerats om syftet med utvärde-
ring, att det är frivilligt att delat och att deras svar behandlas konfidenti-
ellt. (Gustafsson, m.fl., 2005) Däremot är det förstås vad gäller projektle-
daren och coacherna omöjligt att hålla deras svar anonyma, vilket de ock-
så är införstådda med. Jag benämner intervjupersonerna som projektleda-
re, coach och deltagare. De citat som kommer från de samtalsliknande in-
tervjuerna har viss prägel av talspråk. Jag har, när jag funnit det påkallat, 
gjort smärre redigeringar i citaten för att öka läsbarheten. Det är min för-
hoppning att detta innehållsmässig inte har förändrat andemeningen i det 
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informanterna velat säga och att det inte heller har påverkat utvärdering-
ens resultat.  
 
 
4.2 Några utgångspunkter för att tolka resultatet 
Vad vi kan få kunskap om utgår från antagandet att våra upplevelser lig-
ger till grund för hur vi konstruerar våra bilder av den sociala verklighe-
ten.8 (Se t.ex. Berger och Luckman, 1979) Detta angreppssätt har en soci-
alkonstruktivistisk utgångspunkt (Se t.ex. Barlebo Wenneberg, 2001) Det 
så kallade Thomasteoremet9 uttrycker detta på följande sätt: "Om något 
definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 
1993:23). Den avgörande frågan blir hur den sociala verkligheten uppfat-
tas. Det finns därför inte heller en social verklighet, utan flera. Det är inte 
en förståelse av den sociala verkligheten i en objektiv mening som vi kan 
tillägna oss, i stället utgörs den av individernas samlade och subjektiva 
uppfattningar som dessa kommer till uttryck när de uttalar sig, eller hand-
lar. Resultatet av utvärderingen utgör därför en sammanställning av hur 
de som varit involverade i projektet Växa och verka i Dalarna uttrycker 
sin bild av den verksamhet de varit en del av. Detta är inte ett ointressant 
konstaterande om vi utgår från Thomasteoremet som innebär att det är ut-
ifrån vår egen tolkning av verkligheten som vi också agerar. Utvärde-
ringsresultatet och tolkningen utgår från att de data som samlas in kan 
”vävas” samman till mer eller mindre sammanhållen bild av det studera-
de projektet. Det är ändå inte troligt att det skulle kunna finnas ett obe-
gränsat antal, för de involverade aktörerna, trovärdiga representationer av 
den del av verkligheten som avses, även om den beskrivning och de tolk-
ningar som görs skulle kunna genomföras på alternativa sätt. 
 
För att kunna tolka resultatet behöver detta ske mot bakgrund av en vida-
re kontext. Bauman och May uttrycker det som att vi kan förstå ”olika fö-

                                                                                                  
8 Vad vi kan veta om verkligheten är en fråga som genom historien sysselsatt en lång rad 
filosofer och kunskapsteoretiker. ”Kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av filoso-
fin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och käl-
lor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara 
våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuftet?” (Na-
tionalencyklopedin. Multimedia 2000 plus)  
9 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). I orginal: "If 
men define situations as real, they are real in their consequences." (Thomas & Swaine 
Thomas, 1928:572)  
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reteelser genom att sätta in dessa i ett meningsfullt sammanhang”. 
(2006:221) Ett sätt att skapa ett sådant sammanhang är att använda be-
skrivningar av kontexten på en teoretisk nivå. Teori kan då “/…/  be de-
scribed as ‘an explanation of observed phenomenon’.” (Tomal, 2005:2) 
”Teorier inbegriper abstrakta tolkningar som kan användas för att förkla-
ra ett stort antal konkreta situationer.” (Giddens, 1994:23) Tolkningen är 
ändå problematisk även av andra skäl, till exempel därför att utfallet ba-
seras på en tolkning av vad andra redan tolkat, d.v.s. beskrivningen byg-
ger inte på en direkt närvaro där utvärderaren själv har deltagit i ett ske-
ende och med utgångspunkt i detta tolkat resultatet. 
 

Eftersom de fenomen man studerar härstammar ur människans 
vilja att förstå varandra och göra sig förstådda, måste forskaren 
försöka sätta sig in i deras tolkningar. Han eller hon måste söka 
förståelse för hur aktörerna själva uppfattar sin omvärld. Men det 
kan inte göras från någon neutral, eller objektiv position, utan 
handlar om en fortlöpande växelverkan mellan forskarens iaktta-
gelser och tidigare kunskaper och erfarenheter. /…/ Varje veten-
skaplig slutsats bör i stället ses som en utsaga baserad på ett slags 
andra ordningens tolkning – det vill säga tolkningar av det redan 
tolkade. (Jansson, 2002:12) 

 
En utvärdering, vilken bild den nu än ger, spelar därför en viktig roll i att 
skapa ett gemensamt medvetande om svårfångade processer. Är bilden 
igenkännbar kan den anammas och utgöra en del av en gemensam syn på 
verksamheten, är den inte det kan den efter övervägande antingen anam-
mas, förkastas eller bli utgångspunkt för att formulera en ny bild. Därmed 
har resultatet av utvärderingen kommit att bidra till att en kunskapsgene-
rerande process initierats. Naturligtvis under förutsättning att undersök-
ningsrapporten används i sådana sammanhang att den kan diskuteras i 
fråga om hur väl den lyckats belysa vad de involverade aktörerna uppfat-
tar att har skett. (Lundgren, 2001) 
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5. EN TOLKNINGSRAM 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och verksam-
het.10 Inledningsvis behandlas något om hur projekt kan användas som ett 
arbetsmarknadspolitiskt instrument, d.v.s. i det här fallet underlätta för 
människor som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden. Jag berör i 
samband med detta översiktligt en s.k. lösningsfokuserad ansats, ett syn-
sätt som i första hand fokuserar individens möjligheter till utveckling, till 
skillnad från att koncentrera sig på dennes problem. Därefter behandlar 
jag frågan om vad det innebär att vara långtidsarbetslös och de förutsätt-
ningar en enskild individ kan ha för att kunna konkurrera på arbetsmark-
naden. Eftersom sambandet mellan utbildning och möjligheterna att få ett 
arbete är betydelsefullt ger jag sedan även en kort översikt över några 
aspekter av denna problemställning. Coaching har i det här projektet ut-
gjort ett viktigt inslag varför några utmärkande drag presenteras. Projek-
tet Växa och verka i Dalarna utgör ett exempel på ett försök att systema-
tiskt stödja arbetslösa människor så att deras position kan stärkas och 
därmed också underlätta matchningen mellan arbetssökande och lediga 
jobb.  
 
 
5.1 Projektet som arbetsmarknadspolitiskt instrument 
Till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna räknas ”vanligen ekonomisk-
politiska insatser som riktas direkt till arbetslösa, eller till personer som 
löper stor risk att bli arbetslösa, med syfte att hjälpa dem att få ett arbete, 
en utbildningsplats, eller ekonomisk ersättning under tiden som arbets-
lös.” (Björklund m.fl., 2006:354) Arbetsmarknadspolitiken indelas vanli-
gen i utbudspåverkande och efterfrågepåverkande åtgärder samt match-
ningsåtgärder. Matchningsåtgärderna syftar till att snabbare och bättre 
koppla samman arbetssökande med lediga platser genom arbetsförmed-
lingens platsförmedlande verksamhet. (Nationalencyklopedin, 1998) Då 
kraven i många yrken ökat, till exempel i form av specifika utbildnings-
krav, eller erfarenhet försvårar detta att få ”rätt kvinna/man på rätt plats”. 
Människor som är korttidsutbildade kan behöva utbilda sig under flera år 
för att kvalificeras sig för ett visst yrke. Samtidigt vet vi att det är just de 

                                                                                                  
10 Tolkningsramen bygger på utvärderingar av tidigare liknanden projekt för arbetslösa 
individer. Jag har här gjort en bearbetning för att skapa ett material som passar in i detta 
specifika sammanhang. (Se t.ex. Lundgren, 2005, 2006, 2007a, b och c)  
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korttidsutbildade som är svårast att motivera för att påbörja studier (se 
t.ex. Paldanius, 2002), men även av en rad andra skäl är matchningen av 
arbetskraft problematisk. 
 
Ansvaret för att få ett arbete vilar inte bara på samhället, utan ansvaret 
faller även tungt på den enskilde individen för att få ett arbete. För dem 
som inte lyckas finns en rad arbetsmarknadspolitiska insatser att tillgå. 
Att bedriva arbetsmarknadspolitiska projekt kan ses som ett exempel på 
en kombination av att påverka deltagarnas förutsättningar och att försöka 
hjälpa till att matcha dem mot befintliga arbeten. Här gäller det framför 
allt att utveckla de personliga egenskaperna genom aktiviteter som per-
sonlig coaching.  
 
En lösningsfokuserad ansats 
Den s.k. lösningsfokuserade arbetsmodellen har sedan 1990-talet gjort 
sitt insteg inom olika sektorer, bl.a. inom arbetsrehabilitering. Berg och 
De Jong (2003) framhåller att denna ansats kan ses som ett uppbrott från 
den problemlösningsmodell som präglat hjälparbetare inom många pro-
fessioner under lång tid. I tidigare modeller har fokus legat på det som 
inte fungerar och att ställa ”rätt” diagnos för att kunna sätta in en behand-
ling som avhjälper problemet. Den lösningsfokuserade modellen utgår 
istället från att människor har kunskaper och resurser för att hantera olika 
situationer i livet. Det är individen själv som har kunskap om problemen 
och de mål han/hon vill nå. Fokus ligger på det som verkar fungera och 
den som har till uppgift att stödja, till exempel psykologer, socialarbetare, 
coacher o.s.v., kan bidra med att visa på tillfällen och situationer i livet 
då problem inte har uppträtt eller då individen själv lyckats lösa dessa, 
vilket ger en utgångspunkt för att finna vägar till nya lösningar. (Berg och 
De Jong, 2003) 
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5.2 Att stå utanför arbetsmarknaden som långtidsarbetslös 
I ett samhälle där stor vikt läggs vid att ha ett arbete och där individers 
identitet byggs upp runt detta bedömer jag det som nödvändigt att först 
beröra något om vad det innebär att vara arbetslös för att sätta in detta i 
ett vidare sammanhang och mot denna bakgrund kunna bedöma projek-
tets utfall. Vad som emellertid är problematiskt är att de personer som 
stått utanför arbetsmarknaden är en heterogen grupp. Utöver att de delar 
upplevelsen av att vara arbetslös är de i många avseenden olika varandra, 
med sina egna personligheter, livserfarenheter och personliga livssitua-
tion. Mina erfarenheter från att i liknande projekt som detta (Lundgren, 
2005, 2006, 2007a, b och c) ha intervjuat människor som länge befunnit 
sig utanför arbetsmarknaden är att många uppskattar den hjälp de kan få 
via arbetsmarknadsinriktade projekt.  
 
Individer som befinner sig i långvarig arbetslöshet kan i många fall behö-
va särskilt stöd från samhällets sida med tanke på att de befinner sig i en 
svår och utsatt situation. De har en eller flera långa arbetslöshetsperioder, 
eller annan frånvaro från arbetsmarknaden, bakom sig, ofta med en brist-
fällig utbildning och/eller ensidiga arbetslivserfarenheter. Långtidsarbets-
lösa riskerar att socialiseras in i en tillvaro där de mer eller mindre per-
manent anpassar sig till den rådande situationen (se t.ex. Bolinder, 2006). 
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), men även betrakta sina möj-
ligheter att få ett arbete som små och de anpassar sina liv efter detta. De 
skaffar sig vanor och rutiner som också verkar vara svåra att bryta (se 
t.ex. Hedström, Kolm och Åberg, 2003). Samhällets insatser för arbetslö-
sa, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, socialbidragstagare o.s.v., be-
höver därför bli mer individualiserat, med ökad lyhördhet, större hänsyn 
till individuella behov och bättre hänsyn till individens tidigare kompe-
tens och livserfarenheter när åtgärder planeras (SOU 2007:2).  
 
När arbetslösheten är hög är det inte heller lika utpekande att vara arbets-
lös, vilket leder till att den arbetslöse söker färre arbeten och tiden i ar-
betslöshet blir därför längre. Det finns studier som visar att det är lättare 
att vara arbetslös om många av ens vänner och bekanta också är arbetslö-
sa. (Se t.ex. Allatt & Yeandle, 1992; Morris, 1995; Morris & Irwin, 1992; 
Nordenmark, 1999) Hedström, Kolm och Åberg (2003) beskriver detta 
som att arbetslöshet ”smittar”, d.v.s. att arbetslöshetsnivån påverkar hur 
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länge andra är arbetslösa. Nordenmark (1999) hänvisar till studier som 
visar att det är en betydligt större andel av de arbetslösa som lever till-
sammans med en partner som också är arbetslös än de som är förvärvsar-
betande. Detta kan antas vara några av skälen till varför arbetslösa upp-
manas och kontrolleras att de aktivt och kontinuerligt söker arbete. Tan-
ken att ”aktivera klienterna” har under lång tid funnits, till exempel inom 
socialvården. Giertz (2004) framhåller att det i det fallet finns två grund-
tankar bakom aktiveringsprogrammen. Den ena är att det finns en mora-
lisk aspekt, att individen skall visa sin goda vilja. Den andra gäller en in-
tegrationsaspekt där man genom aktiveringen vill hjälpa bidragstagaren 
in på arbetsmarknaden. Åtgärderna gav emellertid magert resultat i form 
av sänkta bidragskostnader. Giertz framför även att aktiveringsprogram 
ibland till och med kan ha rakt motsatt effekt, att socialbidragstagaren 
blir än mindre motiverad att söka ett arbete. Aktiveringsprogrammen ris-
kerar därmed att snarare bli försöka att hantera problem än att lösa dessa. 
Generellt sett finns en motsvarande ”aktiveringsstrategi” i förhållande till 
långtidsarbetslösa. Ett sådant exempel utgörs av den tidigare s.k. Aktivi-
tetsgarantin11 som har motsvarande drag av ”aktiveringsiver”, nämligen 
att de långtidsarbetslösa skall visa god vilja genom att aktivt söka alla 
tillgängliga jobb och de erbjuds att delta i olika aktiverande arbetsmark-
nadsprojekt. Genom att aktivt söka arbete finns ett bakomliggande anta-
gande att de långtidsarbetslösas möjligheter till ett inträde på arbetsmark-
naden förbättras. De arbetslösa ”tvingas” därför att aktivt söka arbete, vil-
ket kan förklara deras relativt höga aktivitet när det gäller just att söka ar-
bete. Sökandet efter arbete kan då ske antingen via typiska förmedlings-
kanaler, eller via informella personliga kanaler. (Se t.ex. van den Berg 
och van der Klaauw, 2001)  
 
Att de arbetslösa skall aktiveras kan också förstås mot bakgrund av den 
sedan 1930-talet dominerande s.k. ”arbetslinjen”12. Hult (2004) har sam-

                                                                                                  
1111  Aktivitetsgarantin vände sig till personer som är 20 år eller äldre, som söker arbete 
genom den offentliga Arbetsförmedlingen och som är eller riskerar att bli långtidsin-
skrivna. Med långtidsinskriven menas att personen varit inskriven hos Arbetsförmed-
lingen i minst 24 månader. (Internet 7) Den sittande borgerliga regeringen införde från 
halvårsskiftet 2007 istället en jobb- och utvecklingsgaranti. (Internet 8)  
12 ”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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tidigt visat att vi i Sverige är mer motiverade att ha ett jobb av andra skäl 
än lönen jämfört med i många andra länder, men också att en utbyggd 
välfärdsstat inte påverkar vår grundläggande arbetsmoral negativt. Esser 
(2005) visar att socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska institutioner 
har stor betydelse både för individers attityder till och värderingar av ar-
bete och att  mer generösa socialförsäkringsersättningar och bättre anställ-
ningsvillkor till exempel ökar arbetsmotivationen, inte tvärtom.  
 
 
5.3 Utbildning och dess betydelse för att nå tillträde till 
arbetsmarknaden 
Kopplingen mellan utbildning och individens möjligheter att kunna få ett 
arbete är tydlig (Lindell, 2004), utom möjligen när det gäller s.k. okvalifi-
cerade arbeten. Många av dessa tenderar dessutom att besättas av över-
kvalificerade sökanden. Forskningsresultat visar att det är de välutbildade 
som är minst konjunkturkänsliga och det är samtidigt de som får vara 
kvar när arbetsgivare säger upp personal. Det är de korttidsutbildade som 
får ta stöten. (Gartell, m.fl., 2007) Ett viktigt skäl är att den moderna ar-
betsmarknaden ställer höga krav på den anställdes beredskap på föränd-
ring, vilket bl.a. innefattar förmåga att själv kunna lösa problem och att 
snabbt lära sig nya arbetsuppgifter. Idealt sett skall utbildningssystemet 
vara till för alla och där en genomgången utbildning antingen leder till vi-
dare studier, eller till ett arbete, eller i varje fall till en personlig utveck-
ling. Paradoxalt leder ett utbyggt utbildningssystem, i synnerhet i fråga 
om högre utbildning, till större skillnader mellan de som genomgått långa 
utbildningar och de korttidsutbildade. Det finns också betydande grupper 
som hamnar utanför, eller som frivilligt väljer att ställa sig utanför, de 
möjligheter som det relativt väl utbyggda svenska utbildningssystemet er-
bjuder. Detta tycks även gälla när det är fråga om direkt arbetsmarknads-
politiskt inriktade utbildningssatsningar.  
 
Att arbetssökande, framför allt till kvalificerade arbeten, sorteras efter 
formell utbildning är väl belagt (Se t.ex. Bolinder, 2006; Behrenz och 
Delander; 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 (Danilda, (red.), 2006). Stenberg (2005) fram-
håller att studier visar att av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är yrkesin-
riktade kurser effektivare än teoretisk utbildning.  
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Det svenska utbildningssystemet har byggts ut kraftigt, vilket ger den en-
skilde individen goda möjligheter att få tillgång till att kunna utbilda sig. 
Det finns ändå många individer som överhuvudtaget inte ser utbildning 
som ett alternativ för sin egen del. Paldanius (2002) har behandlat denna 
fråga och belyser med utgångspunkt från sin doktorsavhandling; Ointres-

sets rationalitet – Om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudi-

er, vad det är som får en individ att avstå utbildning som ett rationellt val. 
Detta är en central frågeställning sett mot bakgrund av att tidigare erfa-
renheter av vuxenutbildning visar att de som är i störst behov av utbild-
ning också är svårast att rekrytera. Hur kan då rationaliteten bakom en del 
människors motvilja och ointresse för vuxenstudier förstås? Paldanius 
(2002) visar att även personer som avvisar ett erbjudande om utbildning 
bedömer detta med en förnuftsbaserad syn utifrån den verklighet de lever 
i. Ointressets rationalitet handlar därför ofta om att en individ prioriterar 
ett visst intresse framför något annat, d.v.s. man värdesätter i det här fal-
let något annat som viktigare än utbildning. Vuxenutbildning upplevdes 
av dessa individer inte som en framkomlig väg med avseende på vad de 
ville med sina liv. Paldanius framför också att de arbetslösas egna motiv 
för studier nästan alltid handlar om att få ett jobb. Här finns en viktig för-
klaring till varför många människor avstår från att delta i utbildning när 
möjligheten att kunna få ett arbete inte framstår som uppenbar. Beslutet 
att studera vidare beror inte bara på den enskilde individen, utan att såda-
na beslut i hög grad är kopplade till den sociala situation i vilken den en-
skilde individen befinner sig. Det finns också skäl att anta att antalet s.k. 
okvalificerade jobb kommer att vara relativt oföränderligt sett över tid 
och samtidigt att de kvalificerade jobben blir allt mera kvalificerade. Det 
talar i sin tur för att det är de redan välutbildade som behöver mera ut-
bildning, samtidigt som det i sin tur leder till än större skillnader mellan 
de välutbildade och de korttidsutbildade. 
 
Det är generellt sett en tålmodig och tidskrävande uppgift att förmå kor-
tidsutbildade att ta steget till att börja utbilda sig. Det är många barriärer 
som skall brytas igenom. En sådan är att den enskilde individen förut-
sätts se utbildning som en ”biljett till framtiden”, d.v.s. att utbildning på 
ett psykologiskt plan uppfattas som något positivt, något som kan inne-
bära ett viktigt steg mot en förändrad livssituation. 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 individu-
ella motiv som att utveckla sig som människa, att bilda sig, eller för att 
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bättre klara av sin privata och sociala situation. Effekten av utbildning 
blir samtidigt att den enskilde individen också på ett bättre sätt än tidi-
gare kan spela sin roll som medborgare, d.v.s. att förmågan att både an-
passa sig till och påverka vad som sker i samhället ökar. Sett från dessa 
utgångspunkter finns det många goda skäl för den enskilde individen att 
utbilda sig. Samtidigt är situationen den att för många individer ses ut-
bildning inte alls som något positivt, utan i stället i första hand som nå-
got hotfullt och skrämmande. Det krävs därför ett välfungerande vuxen-
utbildningssystem om det skall kunna svara upp dels mot de mångfacet-
terade utbildningsbehov som verkar finnas och inte minst mot att mål-
grupperna framstår som ytterst heterogena både i fråga om förutsätt-
ningar och motivation för att börja studera. (Lundgren, 2005, 2007a) 
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5.4 Coaching 
Coaching beskrivs som ett sätt att frigöra människors inneboende poten-
tial. Tanken vilar på ett antagande att varje människa kan forma sitt eget 
öde. Downey (1999) säger till exempel att coaching är konsten att under-
lätta för någon annans prestation, inlärning och utveckling. Whitmore 
(1997) beskriver coaching som ett sätt att frigöra en persons potential för 
att maximera dennes prestation genom att understödja personens eget 
lärande, till skillnad från att lära någon något. En liknande tanke är 
Flaherty, (1999, p. xii) inne på när han säger, att coaching är att: “not tell-
ing people what to do, but giving them a chance to examine what they are 
doing in light of their intentions.” Hallqvist (2005) refererar till Bachki-
rova och Cox (2004) som ser coaching som ett internationellt växande 
”helping by talking” fenomen. När coaching används i sociala samman-
hang, som till exempel i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, syftar den till 
att öka arbetslösas förmåga att uppnå resultat och upprätthålla ett beteen-
de som kan förändra deras liv och karriär. Aktiviteterna är inriktade på 
handling och att skapa ett lärande som leder till att en individ kan utveck-
la sig själv. (Whitworth, et. al, 1998)  
 
Bachkirova och Cox (2004) skriver att coaching för närvarande är ”ateo-
retisk” till sin natur, d.v.s. att begreppet saknar teoretisk förankring, och i 
vissa fall intresse för, etablerad psykologisk teoribildning. Samtidigt 
framhåller de att coachingen svarar mot ett ökat behov och de understry-
ker verksamhetens positiva effekter. Många av dem som idag arbetar som 
personliga coacher bygger sin verksamhet på någon typ av personliga er-
farenheter och ett praktiskt arbete där man utvecklat ett sätt att arbeta, 
kanske i form av en särskild metod som visat sig fungera i vardagens ar-
bete. Det verkar som om coachingen utvecklas av praktiskt verksamma 
personer. Kanske kan man uttrycka det som att grunden för coaching ut-
går från en tilltro till en individs resurser och till den enskildes vilja och 
förmåga att växa. Därmed ställs stora krav på coachens personliga för-
måga att samverka med andra. Coaching kan ses som en speciell typ av 
relation där målet är att en individ skall utvecklas med coachens stöd.  
 



  28 

6. PROJEKTET VÄXA OCH VERKA I DALARNA – 
VERKSAMHET OCH UPPNÅDDA RESULTAT 
I de följande avsnitten redovisas resultatet av utvärderingen. Först gör jag 
en genomgång av hur projektet utvecklades och fann sina former i rela-
tion till den målgrupp som projektet riktade sig till och hur målgruppen 
senare kom att breddas. Därefter beskrivs något om deltagarna och deras 
ambitioner vid den tidpunkt som de kom till projektet, liksom verksam-
hetens struktur och innehåll för att ge en bakgrund till hur resultatet av 
projektet kan tolkas och förstås. Projektet kan sägas ha varit nyskapande 
och använt ett sätt att arbeta som skiljer sig från vad som brukar vara 
sedvanligt i liknande projekt genom att deltagarna hade stor frihet att ut-
forma sina egna planer och att få försöka att förverkliga dessa i sin strä-
van att ta sig in på arbetsmarknaden. Från denna bakgrund diskuterar jag 
några av de problem som uppstår för projektledningen i sina försök att 
balansera mellan att ge deltagarna frihet och samtidigt kontrollera dem. 
Jag diskuterar sedan några aspekter av de faktorer som är av betydelse för 
att stärka de arbetslösas situation på ett sådant sätt att de bättre kan förbe-
reda sig för att ta steget in på arbetsmarknaden. Avslutningsvis beskrivs 
deltagarnas ”arbetsmarknadssituation” när de lämnade projektet Växa 
och verka i Dalarna, vilket samtidigt ställs i relation till projektets mål. 
 
 
6.1 Projektet utvecklas och finner sina former 
I de följande avsnitten beskrivs och analyseras hur det gick till när pro-
jektet Växa och verka i Dalarna initierades och hur den fas som innebar 
att det var svårt att rekrytera deltagare hanterades, en fas när verksamhe-
ten omorienterades för att passa en breddad målgrupp. 
 
Projektet initieras  
När projektet startade vid årsskiftet 2005/2006 genomfördes urvalssamtal 
med presumtiva projektdeltagare inskrivna vid Arbetsförmedlingarna i 
Gagnef, Avesta och Hedemora kommuner, senare tillkom även deltagare 
från Säter. Detta medförde att cirka 20 deltagare kom in i projektet från 
start. Med tanke på verksamhetens karaktär ställdes specifika krav på del-
tagarna, till exempel i fråga om självständighet, idérikedom och motiva-
tion. ”I det ligger att jag har valt bort en del deltagare för de passar inte i 
det här projektet, för de är inte ’självgående’.” (Projektledare) Hur pro-
jektet skulle lyckas byggde till stor del på möjligheten att kunna rekrytera 
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deltagare med lämplig bakgrund, d.v.s. valet av dessa var lika viktigt som 
verksamhetens innehåll. Projektledaren hade stort inflytande över vilka 
deltagare som skulle tas in i projektet och samarbetet med de olika Ar-
betsförmedlingskontoren uppfattades i det avseendet fungera väl.  
 

Jag har haft ett samtal med alla 77 som har deltagit innan det togs 
ett beslut att de skall vara med i projektet. I början var det åtskilli-
ga som vi avvisade och Arbetsförmedlingen har alltid följt mitt 
förslag, inte vid något tillfälle har vi varit oense. /…/ För oss är det 
väldigt positivt, för då kan man bedriva ett bra projekt, samtidigt 
säger det sig självt att det blir positivt. (Projektledare)  

 
Det första intaget av deltagare svarade också i allt väsentligt upp mot des-
sa förväntningar. Inledningsvis lyckades man i huvudsak rekrytera perso-
ner med sådana ambitioner. Flera hade en relativt god utbildningsbak-
grund, en del på högskolenivå, och de hade, som det framstår, goda möj-
ligheter att lyckas få ett arbete, eller att starta eget företag. ”Hittills har vi 
haft väldigt självgående individer som vill någonting, som vill framåt och 
göra saker och ting och de har stimulerat varandra mycket.” (Projektleda-
re) Trots detta blev starten i sig relativt trög. 
 

Den grupp som vi tog in allra först, det var väldigt många starka 
personligheter, som hade stark vilja. Där var stämningen ganska 
negativ först. /…/ De var så trötta på arbetsmarknadspolitiskapro-
gram. /…/ De blev väldigt positiva så småningom, men de hade 
inga höga förväntningar på vad arbetsmarknadspolitiken skulle 
kunna göra för deras del. /…/ Jag kan tänka mig att det var en 
grupp som var lite mera vana med kritiskt tänkande. (Projektleda-
re) 

 
Inom gruppen långtidsarbetslösa har många redan deltagit i ett eller flera 
arbetsmarknadspolitiska projekt och skulle i många fall kunna kallas för 
”projekttrötta”, d.v.s. deras tilltro till värdet av att vara projektdeltagare 
var begränsat. (Se t.ex. Lundgren, 2007b) Trots målgruppens samman-
sättning fanns det även i det här fallet en sådan inställning representerad, 
vilket var nödvändigt att försöka förändra. Något som också lyckades re-
lativt väl allt efter som verksamheten pågick. 
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Svårigheter med att rekrytera deltagare 
Redan under sommaren och senare även under hösten 2006 kom antalet 
nya deltagare till projektet att kontinuerligt minska, vilket riskerade pro-
jektets fortsatta verksamhet. ”Det är för lite deltagare för att projektet 
skall ha riktig fart. Det är svårt att göra saker, de är för få.” (Projektleda-
re) Därmed uppstod en osäker situation om vad som skulle hända. 
 

Ett tag var det lite kris i projektet, då hade vi bara tre deltagare och 
då så ändrade vi inriktning och målgrupp och fick det godkänt av 
ESF-rådet och det var väl det som räddade projektet. Vi tog in dem 
som stod lite längre från arbetsmarknaden, som gick på aktivitets-
garantin13 och det är i stort sett det här gänget som finns här nu 
[min anm. i slutet av projekttiden] och de har varit mycket mera 
svåra att få ut. (Projektledare) 

 
Orsaker till detta var bl.a. de förändringar i arbetsmarknadspolitiken som 
den tillträdande regeringen hösten 2006 kom att genomföra, inte minst att 
detta påverkade de lokala arbetsförmedlingskontorens ekonomi, men 
framför allt hade arbetsmarknaden allt efter som utvecklats positivt, d.v.s. 
utbudet av lediga jobb ökade kontinuerligt. 
 

Naturligtvis påverkade den förändrade arbetsmarknadspolitiken 
och det har jag pratat med respektive AF-chef om. De har medde-
lat att det inte finns pengar kvar och det är en osäkerhet. (Projekt-
ledare) 

 
Det var bara ett av de fyra arbetsförmedlingskontoren som regelmässigt 
rekryterade fler än några enstaka deltagare till projektet och så småning-
om kom deltagarna mer eller mindre endast från Arbetsförmedlingen i 
Avesta och enstaka deltagare från Hedemora och Säter, medan Gagnef 
inte längre rekryterade några deltagare alls. 
 

                                                                                                  
1133  Aktivitetsgarantin vände sig till personer som är 20 år eller äldre, som söker arbete 
genom den offentliga Arbetsförmedlingen och som är eller riskerar att bli långtidsin-
skrivna. Med långtidsinskriven menas att personen varit inskriven hos Arbetsförmed-
lingen i minst 24 månader. (http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/plusjobb_ 
ag.pdf.)) Den sittande borgerliga regeringen införde från halvårsskiftet 2007 istället en 
jobb- och utvecklingsgaranti. (http://www.newsdesk.se/view/ pressrelease/138053) 
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Däremot är det ett misslyckande i projektet att de andra … från 
början var det ju meningen att flera arbetsförmedlingar skulle vara 
med. De som har hållit igång det här det är ju Arbetsförmedlingen 
i Avesta. (Projektledare) 

 
Det fanns flera orsaker till detta. I Gagnef var arbetslösheten väldigt låg14 
och i Säter och Hedemora var arbetsförmedlingscheferna oroliga för att 
inte kunna klara budgeten om deltagare rekryterades till projektet. I Ave-
sta satte man stor tilltro till projektets möjligheter att lyckas, liksom att 
den lokala arbetsmarknaden var svagast där.  
 
En annan orsak till svårigheterna att rekrytera deltagare var att den speci-
fika målgrupp av högt motiverade arbetssökanden som projektet vände 
sig till inte var särskilt många inom hela gruppen långtidsarbetslösa och 
att dessa redan i många fall hade fått ett arbete nu när situationen på ar-
betsmarknaden stadigt förbättrades. Detta påverkade självfallet även möj-
ligheterna att rekrytera tillräckligt med deltagare som uppfyllde de ur-
sprungliga kriterierna för att komma med i projektet. 
 

Det är ett faktum att arbetsmarknaden har förbättrats och vilka är 
det som först känner av det? Det är ju de som är lite socialt begå-
vade, lite verbala och lite på hugget. Av det följer att det blir en 
mindre målgrupp för det här projektet. (Projektledare) 

 
En annan orsak kan vara att det samtidigt pågick cirka 25 ESF-projekt i 
Dalarna som delvis vänder sig till samma målgrupp som Växa och Verka 
i Dalarna. Det fanns således en rad orsaker till varför det var så svårt att 
rekrytera deltagare. 
 
I den ”återkopplingsrapport” som överlämnades till projektledningen 
sommaren 2006 hade jag påpekat, även om det kanske uppfattades som 
att slå in ”öppna dörrar”, att det var: ”önskvärt för projektets fortsatta ut-
veckling att det så långt möjligt är personer med en entreprenörsinriktad 
inställning, eller som har en tydlig idé med vad de vill utveckla som re-
kryteras till projektet, eller med andra ord, arbetssökande med höga ambi-
tioner.” Om detta misslyckades och en annan typ av deltagare skulle 

                                                                                                  
1144  Gagnef hade till exempel hösten 2007 den näst lägsta arbetslösheten i Sverige, med 
en öppen arbetslöshet på 0,8 procent, vilket motsvarade 49 personer. (Borlänge Tidning, 
2007-11-19)  
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komma att rekryteras måste dessa i så fall erbjudas en annan inriktning på 
verksamheten, mera styrd och strukturerad, vilket å andra sidan inte låg i 
linje med projektets grundidé, men blev det enda alternativ som framstod 
som möjligt om verksamheten skulle kunna överleva när det visade sig 
vara så svårt att rekrytera deltagare. Under vintern 2007 vidgades projek-
tets målgrupp från att inte bara omfatta individer med en egen stark 
”drivkraft”, till exempel för att ”starta eget”. Några av dem som kom att 
rekryteras senare hade inte alltid den bakgrund och den motivation som 
gjorde dem lämpliga att delta i den här typen av självstyrd verksamhet. 
Det innebar att de som befann sig lite längre från den reguljära arbets-
marknaden kom in i projektet, vilket också ställde en del andra krav på 
verksamhetens innehåll. 
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6.2 Deltagarna och verksamhetens innehåll 
För att bättre förstå och tolka de resultat som projektet uppnådde är det 
nödvändigt att ge en lite tydligare bild av hur deltagarnas ambitioner såg 
ut vid den tid de anslöt sig till projektet samt på vilket sätt som verksam-
heten bedrevs. Avsikten med att göra ett noggrant urval var, som redan 
framhållits, att kunna välja ut deltagare som var självgående och motive-
rade och som samtidigt bedömdes ha relativt goda möjligheter att lyckas. 
Deltagarnas möttes av ett tydligt budskap. 
 

Det var många som tyckte att det var rätt svårt i början när vi lade 
över bollen lite grand och sade att nu är ni med i projektet. Nu får 
ni ta fram de här sakerna som ni behöver. /…/ Nu får du ta reda på 
vad du är bra på, gå ut och sök. Det blev svårt för en del, det blev 
flummigt, som vi sade i början. (Coach) 

 
Några deltagare visade sig å andra sidan vara mycket aktiva. Ett exempel 
framgår av hur en av dem beskriver sina ansträngningar. 
 

Innan jag kom hit så gick jag en starta eget kurs och fundera på att 
starta eget inom konst. Jag behövde veta mer om ekonomi och 
marknadsundersökning, så då gick jag med i det här. Så gick jag en 
ekonomikurs som fanns här och sedan bestämde jag mig för att 
vänta lite med att starta eget och ha det som hobby så länge. Jag 
ska ha en utställning nu i sommar, men annars så söker jag jobb 
och försöker att ta körkort. (Projektdeltagare) 

 
Det fanns flera exempel på deltagare som visade stor entusiasm.  
 

Den direkta orsaken till att jag hoppade med i projektet var att jag 
såg det som en bra möjlighet att vidga mitt kontaktnät och komma 
in köksvägen. Nu har jag haft ett otroligt flyt på det sättet. Jag är 
själv en otroligt drivande person på det sättet och kommer inte att 
finna mig i att vara arbetslös. Jag hade idéer och tankar innan jag 
klev på här, som nu har konkretiserats tack vare att X [anm. min 
anonymisering] hade en kontaktyta som jag behövde. Den är initie-
rad och jag skall träffa vederbörande på fredag och sedan får vi se 
vad det leder till. (Projektdeltagare) 

 
Bland dem som hade en entreprenörsinriktning, d.v.s. som hade planer på 
att starta eget företag uppgav dessa genomgående att projektet har varit 
av stort värde för dem och att de i huvudsak hade fått den hjälp som de 
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hade velat få. De ansåg att de fick möjlighet att på olika sätt utveckla sina 
idéer och tankar och att ta nödvändiga kontakter etc.  
 

De flesta har rätt friska idéer och är kanske inte bara ”soffliggare”. 
Vi har ju möjlighet att jobba vidare inom dessa tankar och idéer 
som vi går och nynnar på allihopa, vilket man som ”ren arbetssö-
kande” inte har möjlighet till. Då skall du söka jobb enligt arbets-
förmedlingens normer. På så sätt är det mycket positivt. (Projekt-
deltagare) 

 
Några var helt inriktade på att starta eget och sade:  
 

Vill starta eget. Arbetar med att genomföra en marknadsundersök-
ning. (Projektdeltagare)  
 
Min vision är att i höst väcka liv i ett vilande företag. Det rör sig 
om att istället för att göra en massa ideella insatser skall jag ta be-
talt. (Projektdeltagare) 
 
Det lockade mig för att jag får göra vad jag vill. Mig passar det jät-
tebra för jag har gått Starta egetkurs. Jag håller på med marknads-
föring och är kreativ. (Projektdeltagare) 

 
Andra var mera intresserade av att kunna få en anställning: ”Jag tror att 
jag har kommit fram till att jag vill ha ett vanligt jobb. Det har varit jätte-
bra att ha den här tiden och få se hur det är och tänka över.” (Projektdel-
tagare) Bland dem som i stället tänkte sig att få en anställning fanns hos 
en mer eller mindre tydlig frustration som uttrycktes som att verksamhe-
ten uppfattades vara ”luddigt”, att de inte visste vad de skall göra och vad 
som förväntades av dem.  
 

Jag tänkte: Vad är det här? /…/ Tydligen är det för folk som vill 
starta företag. Det har mest varit sådana besök, tycker jag. Det har 
varit väldigt ”luddigt”. /…/ Jag skulle vilja hitta ett arbete. Det var 
min idé från början. (Projektdeltagare) 

 
Hos några av dem som kom in i projektet från den ”breddade målgrup-
pen” var ambitionsnivån relativt låg, vilket är något som bl.a. kan bero på 
att de accepterat sin situation som arbetslösa, d.v.s. att deras livssituation 
hade normaliserats. (Se t.ex. Allatt & Yeandle, 1992; Morris, 1995; Mor-
ris & Irwin, 1992; Nordenmark, 1999) 
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Det som har varit bra och det måste man ju säga också, det är att 
man får komma ut. Det är så lätt att man hamnar i någon slags lunk 
och går hemma och inte tar för sig. /…/ När man träffas så blir det 
en liten spark, så att man blir lite mera aktiv, börjar och tar tag i 
saker och så där. (Projektdeltagare) 

 
 
Denna deltagare tycks, innan sitt deltagande i projektet, kunna ha tillhört 
den grupp som mer eller mindre anpassat sig till situationen som arbets-
lös. (Se t.ex. Bolinder, 2006) För dessa deltagare tycks emellertid den 
lösningsfokuserade modellen projektet byggde på ha haft en positiv in-
verkan (Se t.ex. Berg och De Jong, 2003) 
 
Det fanns också stora variationer mellan hur deltagarnas framtidsplaner 
såg ut. En deltagare hade till exempel under större delen av projektperio-
den haft en praktikplats och hoppades att detta skulle kunna övergå i en 
anställning. En annan vägde mellan anställning och att starta eget. 
 

Jag är inte inställd på att starta något eget vilket väl är en del av 
det här projektet, många gör det. Jag vill ha en anställning och sö-
ker jobb, men nu har jag börjat tveka lite och kanske fundera på 
om man skulle kunna hitta någonting eget. /…/ Jag tycker defini-
tivt att det är utvecklande. Det enda negativa så här långt är att jag 
fortfarande inte har något jobb. (Projektdeltagare) 

 
För många bland dem som inte hade en tydlig bild av vad de ville göra 
var det ofta en fråga om att finna en ny inriktning, byta bransch eller yrke, 
som skulle kunna göra det möjligt för dem att återvända till arbetsmark-
naden. Något som kan sägas karaktärisera de som senare kom att rekryte-
ras till projektet. Det betydde också att det krävdes ett mera aktiv coa-
ching, handfast stöd med vägledning, kartläggning och med att komma i 
kontakt med tänkbara arbetsgivare.  
 
Verksamhetens struktur och innehåll 
Projektdeltagarna arbetade med att upprätta individuella planer i samråd 
med respektive coach. ”Minst en gång i veckan så har vi kontakt med re-
spektive individ. När jag har det då vill jag veta vad som har hänt sedan 
senast och vad du skall göra, men då är det oftast via telefon.” (Projektle-
dare) Detta kompletterades med olika typer av utbildningsaktiviteter. 
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Framför allt gällde det under tiden för när den första omgången deltagare 
fanns med i projektet. De fick till exempel en företagsekomisk utbildning 
i form av affärsspelet SCAS (Simulering och Coaching av Aktivt Sökan-
de), vilket omfattade fem dagars utbildning. En annan utbildningsaktivi-
tet var ett seminarium angående kooperativt företagande genomfördes i 
samarbete med Kooperativ Utveckling i Dalarna. Projektdeltagarna del-
tog också våren 2006 i ett seminarium under temat ”Synliga och osynliga 
jobb”, en 5-dagars orienteringskurs i företagsekonomi genomfördes, lik-
som ett endagsseminarium om skatteregler för eget företagande. Projekt-
deltagarna besökte även mässor och företag. 
 

För att stärka gruppkänslan och skapa en kreativ gruppdynamik 
samt stärka deltagarnas sociala förmåga har vi genomfört en del 
otraditionella aktiviteter. Exempel på sådana är bowlingturnering, 
gemensamt mässdeltagande med egen monter på den s k Avesta-
mässan, kajakutflykter med pick-nick o likn. (Växa och verka, slut-
rapport) 

 
Med tanke på hur rekryteringen av deltagare kom att utveckla sig var de 
som rekryterades i början generellt sett mera aktiva och motiverade. ”I 
den förra gruppen fick vi ha ljuddämpare på. Det var en annan grej det. 
/…/ I den sista gruppen har vi haft mycket mera av samtal.” (Coach) Det 
innebar att verksamheten kom att förändras till både form och innehåll 
allt efter som tiden gick. 
 

I början kändes det som att väldigt mycket ansvar lades ut på de 
enskilda. Då är det lätt att hamna på sin kammare. Bristen på lokal, 
det här ”flytande” klassrummet, det är samtidigt en möjlighet och 
ett problem att man får ingen riktig plats att vara på där man kan 
träffas hela gänget. Det handlar väldigt mycket om att sparka igång 
vissa människor, att få nya idéer och öppna dörrar. En del hittar på 
det på ett par dagar, hittar på sin grej och andra kanske behöver 
mera tid. (Coach) 

 
Några av deltagarna framförde i projektets inledningsskede också syn-
punkter som att det var för få företagsbesök och att de inte fick den hjälp 
som de behövde, samtidigt som de var vaga i fråga om vad denna hjälp i 
så fall skulle bestå i. 
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Det lät väldigt bra, det har inte varit dåligt heller om man säger så. 
Det lät ju som det skulle vara väldigt mycket föredrag, företagsbe-
sök och information. Hur man skulle kunna komma in på den här 
lite mera flexibla arbetsmarknaden. Där tycker jag att man inte har 
uppfyllt. (Projektdeltagare) 

 
Deltagarna uppfattade i de flesta fall att det var relativt enkelt att komma 
i kontakt med projektledningen, även om denna möjlighet använts i varie-
rande grad.  
 

Jag gillar att det är fritt, men man ska få hjälp när man vill ha det 
att tillsammans med projektledaren att formulera det som man 
själv vill ha det. (Projektdeltagare) 

 
I en del fall kunde även en viss osäkerhet spåras.  
 

Man behöver den här piskan och moroten. Har Du gjort det här du 
sade förra gången. Annars är det lätt … och det kan vara farligt. 
Där kanske det behövs lite styrning. Man behöver de här mötena 
och då kommer man dit och märker att man måste göra något 
emellan. (Projektdeltagare) 

 
En av deltagarna sade till exempel: ”Jag hade hoppats på att vi skulle ha 
haft lite mera företagsbesök.” (Projektdeltagare) Här ställs frågan om del-
tagarnas eget ansvar för att ta initiativ på sin spets. Min tolkning är att 
den här deltagaren gärna hade sett att initiativet till detta hade legat på 
projektledningen. Jag menar att här friläggs en kritisk punkt i ett projekt 
som lägger stort ansvar på deltagarna och att projektledningen måste age-
ra, dock inte genom att ta dessa kontakter, utan genom att på olika sätt 
uppmuntra deltagarna att ta initiativ. 
 

Det här heter ju Växa och verka i Dalarna, därför måste den person 
som är med i projektet skanna av sin marknad i sitt närområde. Det 
är det som är grejen egentligen. Annars är det mycket enklare att 
säga att du skall flytta till Stockholm. (Coach) 

 
Flera uttryckte i början av projektets verksamhet också önskemål om att 
det regelmässigt borde arrangeras gemensamma träffar som är, som nå-
gon uttrycker det, ”halvobligatoriska” möten. 
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Vad man skulle önska inför framtiden var att det fanns ett par tim-
mar varje vecka avsatt för ”kafferep”. Det ska vara helt informellt, 
men lite ”halvobligatoriskt”. Du ska kunna få vara frånvarande, men 
har du ingenting som ligger på så ska du vara där. (Projektdeltagare) 

 
Man hoppades att på det sättet kunna få inspiration av varandra. ”Om 
man träffas några gånger så kanske det skulle bli mera fart. Man har kan-
ske tagit upp någon tråd när man träffas.” (Projektdeltagare) Det tycks 
som att det som till exempel Bolinder (2006) framhåller att det är lätt att 
situationen som arbetslös normaliseras. 
 
Med tiden kom verksamheten att mera innehålla gemensamma träffar 
med hela gruppen. 
 

Vi träffades lite mer, det var ganska drivande grupp. /…/ Då blev 
det nästan lite problem i den totala gruppen. Då tyckte dom att X-
gänget blev så himla ’träffigt’ och dom hade så trevligt och um-
gicks så mycket. Så då höll vi tillbaka lite försiktigt /…/ så att dom 
andra inte skulle hamna utanför. Sedan har vi försökt att göra mera 
gemensamma saker istället. Det som de säger att bara träffas och 
ta en kopp kaffe och snacka det är nog viktigare än man trott i bör-
jan. (Coach) 

 
När ytterligare en coach kom in i projektet på deltid ökade antalet gemen-
samma träffar ytterligare. ”Jag har haft lektioner när det gäller självkänsla 
och självförtroende. Vi har pratat rätt så mycket attityder och värdering-
ar.” (Coach) I och med de förändringar som genomfördes uppfattade ock-
så deltagarna att de ”periodscheman” som kom att användas gav en tydli-
gare struktur, men att de fortfarande hade frihet att påverka hur de använ-
de sin tid för att förbereda sig för att stärka sin position på arbetsmarkna-
den. De uppgav att gruppen träffades minst en gång per vecka och att det 
var lätt att få kontakt med mentorerna för enskilda stödsamtal. De uppfat-
tade stämningen ibland deltagarna som ”jättebra gemenskap och jättebra 
lärare” (Projektdeltagare). Utöver de gemensamma aktiviteterna använde 
de tiden för att söka arbeten, några hade en praktikplats och någon deltog 
även i utbildning.  
 
Det fria arbetssätt som använts verkar i allt väsentligt ändå ha fungerat 
väl, även om det hade kunnat vara värdefullt med en högre grad av sam-
ordning och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  
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Man skulle kanske träffas mera, inte alla, utan det skall vara i 
mindre grupper. Jag tror att det är enklare att träffas i mindre 
grupper. /…/ Man skulle då kunna se vilka som har nytta av att 
prata med varandra. /…/ Den gruppindelningen har vi inte kommit 
till. Det pratade vi rätt mycket om i början att den gruppindelning-
en skulle komma efter presentationen, när man lyssnade med vad 
folk höll på med. /…/ (Projektdeltagare) 

 
Många uttryckte att det ansåg att de arbetsformer som använts fungerade 
väl och var nöjd med de möjligheter som dessa erbjöd. 
 

Grundtankarna är ju klockrena och bra. Det finns ju möjligheten 
att försöka förverkliga de här tankarna. Man har några månader på 
sig och grotta ner sig. (Projektdeltagare) 

 
De nyttjade också dessa möjligheter så gott de förmådde. 
 

Vi suger ut precis det vi kan. /…/ Vi gick Starta eget kurs i januari 
och så startade det här projektet i mars. Det här kom ju som serve-
rat. /…/ Vi vet vad vi vill och dom frågor vi har får vi hjälp med 
att få svar på. Vi vill vara i fred och arbeta med det här. (Projekt-
deltagare) 

 
Många deltagare uttryckte att det sätt som projektet arbetade på tilltalade 
dem och såg det som en utmaning. ”Det är väldigt bra. Man har riktigt 
gått och väntat på det här.” (Projektdeltagare)  
 

Vi har tittat på lite olika alternativ om vi skulle öppna eget. Vi har 
kommit så långt att det inte är riktigt aktuellt nu i alla fall. Vi får 
väl se lite längre fram. (Projektdeltagare) 

 
Fler omvärldskontakter hade också kunnat vara till fördel för att bistå del-
tagarna i deras möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. ”Projektet 
skulle nog ha lagt mera krut på att bredda sitt nätverk.” (Coach) 
 

Jag tyckte att det lätt väldigt bra att det var så fritt och att få den 
här tiden att lägga på saker som jag behövde göra och att det skulle 
finnas ett nätverk för att kunna ta kontakt med andra. (Projektdel-
tagare) 
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Generellt verkar det som om den dynamik som finns i en grupp skulle ha 
kunnat användas i större omfattning, även om projektet i hög grad bygger 
på den enskilde individens initiativkraft och individuella lösningar. Verk-
samheten skulle även i högre grad kunnat ha varit ”tidstyrd”, d.v.s. att 
deltagarna muntligt och skriftligt regelbundet hade beskrivit vad de pla-
nerade att göra inför den kommande perioden och att de vid en utsatt tid 
redovisat vad de gjort. ”Man skulle behöva stå till svars lite mer för när 
man inte har gjort det man har sagt man ska göra.” (Projektdeltagare) 
”Det är ett löst projekt, det ligger mycket på oss, men det kanske är lite 
kravlöst i alla fall.” (Projektdeltagare) 
 

Jag tycker att de rent handfasta sakerna som har varit har varit jät-
tebra. Det hade varit skönt med lite mer personlig coaching att få 
lite mera press. Jag har bara pratat med X [anm. min anonymise-
ring]. Han är väldigt sympatisk. Det blir lätt, va bra. Det är just på 
ett sätt, men jag skulle nog behöva bli lite ifrågasatt tror jag. (pro-
jektdeltagare) 

 
Detta måste samtidigt vägas mot att målgruppen, i vilken flertalet stått 
utanför arbetsmarknaden under lång tid, kanske inte skulle ha klarat den 
press som ökade krav skulle ha medfört. De som drev projektet använde 
istället uppmuntran och stöd som en långsiktig strategi, vilket i efterhand 
framstår som ett framgångsrikt förhållningssätt. Det finns således många 
balanspunkter att hantera, till exempel att projektledningen inte tar över 
ansvaret, men samtidigt att de uppmärksammar deltagare som inte riktigt 
kommer igång.  
 
Att kommunicera över nätet 
Med tanke på de fria arbetsformer, till exempel att det inte fanns en lokal 
som man skulle befinna sig i varje dag, som användes i projektet, liksom 
den stora betydelse det numera har att kunna kommunicera via elektro-
niska hjälpmedel, fanns från början en pedagogisk tanke om att en stor 
del av kommunikationen mellan deltagarna och mellan deltagarna och 
projektledningen skulle kunna ske via den IT-plattformen - Portalen. 
(http:// esf.eductus.se/course/category. php?id=3).  
 
”Det sades mycket i början att Portalen där skulle man vara inne mycket 
på för ’storebror ser dig’”. (Projektdeltagare)  
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Det känns lite konstigt för att när man blev med i projektet så sade 
de att den mesta av kommunikationen skulle skötas via Portalen. 
När man väl lyckades ta sig in på den så var det ju ingen som var 
där, det var ingen som skrev. X [anm. min anonymisering] skickar 
allt via mail, eller ringer och då är Portalen överflödig. (Projekt-
deltagare) 

 
Detta visade sig således vara svårt att få IT-plattformen Protalen att fun-
gera på avsett sätt. Ett viktigt skäl till detta var att flertalet deltagare inte 
var särskilt vana att kommunicera via Internet. Något som bidrog till att 
aktiviteten redan från början blev låg och efter en tid tröttnade även de 
som var intresserade att använda sig av denna möjlighet och därmed kom 
detta sätt att kommunicera att helt och hållet att upphöra. Även en av 
coacherna upptäckte till exempel att han även själv hade svårigheter att 
kommunicera elektroniskt. 
 

Portalen fungerar inte riktigt. Jag är väldigt dålig IT-användare. 
Jag upptäckte att jag hade otroliga brister i IT-användningen. /…/ 
Jag tog istället telefonen och ringde, samtidigt märkte jag att det 
var många människor som ville att jag ringde. De hade också den 
här ovanan med It och de som var vana med IT skämtade lite skoj-
samt och sa att ”storebror ser dig”, men för mig var det inte ens en 
tanke utan bara ett litet skämt. /…/ Problemet för många i projek-
tet är att de inte ens kan hantera IT. (Coach) 

 
Den mest elementära orsaken till problemet var således att flertalet delta-
gare var helt ovana med att kommunicera på detta sätt. Däremot verkade 
problemet inte vara att de saknade tillgång till en dator. 
 

Vi har ett stort antal datorer i det här projektet som deltagarna har 
fått låna, men vi har ju aldrig haft alla datorer ute. Det är inget 
hinder längre, för nu har folk datorer oavsett vilken grupp i sam-
hället det är så nog har de tillgång till en dator. (Projektledare) 

 
Deltagarna framhöll visserligen att det hade varit viktigt att de hade fått 
”en introduktion i Portalen.” (Projektdeltagare) Något som emellertid 
hade genomförts i projektets inledning som handlade om hur projektets 
Internetplattform fungerade.  
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Eftersom man inte får en riktig introduktion så är risken att pen-
deln slår tillbaks. Det får en antieffekt, man närmar sig inte alls det 
här. Man vill inte ha med det att göra. (Projektdeltagare) 

 
En annan orsak var att deltagarna allt efter som projektet framskred i hu-
vudsak kom från en av de i projektet deltagande kommunerna. De arbeta-
de självständigt och upplevde att de lätt kunde få kontakt med projektle-
darna via telefon eller personliga möten. De saknade därför inte i någon 
större utsträckning kontakten via Portalen, även om några i projektets in-
ledning nämnde att detta sätt att kommunicera inte fungerade. Ett betyd-
ligt mera komplicerat problem rör emellertid den svårighet att kommuni-
cera i skrift som många har, även sådana som har en god verbal förmåga. 
(Se t.ex. Lundgren, 2002) Vid några besök under sommaren 2006 i Porta-
len kunde också jag konstatera att aktiviteten var låg och att de inlägg 
som ändå fanns var kortfattade och fåordiga. Det framstår ändå som an-
geläget att även arbetslösa får tillfälle att träna att utveckla sin skriftliga 
förmåga för att kunna kommunicera via Internet. Det är förstås nödvän-
digt att nivån anpassas den till enskilde deltagarens förmåga. En annan 
aspekt är att Internet är ett effektivt sätt söka information. Detta är så vik-
tigt att det bara av det skälet är angeläget att projektdeltagarna hade kun-
nat få en möjlighet att utveckla sin datorvana och hur man kan söka in-
formation. I detta avseende misslyckades projektet i sina intentioner, kan-
ske skulle de ha gjort mera för att komma vidare på denna väg, även om 
det var ett svårlöst problem att förmå deltagarna att arbeta på detta sätt. 
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6.3 Behöver arbetslösas aktiviteter kontrolleras? 
Den verksamhet som arbetsförmedlingen bedriver, liksom projekt av oli-
ka slag för arbetslösa, uppfattas av många av dem som berörs som att det 
finns en ”kontrolliver” från myndighetens eller projektledningens sida. 
(Se t.ex. Giertz, 2004)) Det är mitt intryck att i det avseendet skilde sig 
detta projekt från flertalet av de projekt som vänder sig till arbetslösa. 
 

Det är det här som är det positiva med det här, vi kan jobba med 
våra tankar och idéer, bygga vidare /…/, vilket vi enligt regelverket 
om vi är arbetslösa inte skulle ha fått gjort. (Projektdeltagare) 

 
Verksamhet bedrevs, som redan tydligt framgått, på ett sådant sätt att del-
tagarna hade stor frihet och ansvar för hur de använde sin tid i projektet. 
Något som många också uppskattade: ”Det som är bra är att man får skö-
ta sig själv.” (Projektdeltagare) ”Jag tycker att det är bra att man slipper 
ha någon som övervakar. Det är upp till en själv att göra det som skall 
göras.” (Projektdeltagare)  
 

Jag har bara positiva saker att säga. Att gå och dra A-kassa rakt av 
ser jag som det mest värdelösa man kan göra. När jag skrev in mig 
här och fick träffa min handläggare första gången så frågade jag 
om jag får ringa upp dig om jag har några problem. Nej, då skall 
du vända dig till kundtjänsten först. /…/ Nu i det här projektet har 
jag och X [anm. min anonymisering] träffats fyra gånger den här 
veckan, via telefon visserligen. /…/ Så får man nya infallsvinklar. 
Vi var till Söderbärke i går och tittade på småföretagare. Man får 
nya idéer hela tiden och så spelade vi det här SCAS (min anm. ett 
företagsspel]. (Projektdeltagare) 

 
Fördelarna är att man kan begränsa sig till att söka sådana jobb 
som man vet att man har möjlighet att få och som man är intresse-
rad av. Det är inte som i A-kassan där man känner sig väldigt pres-
sad att sök minst 10 till 15 jobb inom en viss tid. Så att man har 
någonting att visa upp när man skall ringa och rapportera. Så är ju 
systemet där. (Projektdeltagare) 

 
Den höga frihetsgraden för deltagarna att styra över vad de gjorde var 
samtidigt ett nyskapande moment, något som bröt mot den vanliga upp-
läggningen att ha stark kontroll av deltagarnas aktiviteter. Detta innehöll 
samtidigt ett ”riskmoment”.  
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Deltagarna har var positiva till den frihet de hade att använda ti-
den. Det ligger i själva projektidén /…/ och det har varit väldigt 
bra för många, men inte för alla. Några misslyckanden anser jag att 
vi har haft, men det är inte så svårt att genomskåda när de försöker 
att utnyttja systemet. Jag tycker att vi har haft en extremt bra kon-
takt med Arbetsförmedlingen, så de har en ganska stor del i att det 
här har gått så bra. (Projektledare) 

 
Friheten ställde krav på deltagarnas förmåga att agera och på deras moti-
vation.  
 

Det kanske är det som upplevs som flummigt, man vet inte riktigt 
var gränserna går. Det ligger väldigt mycket på det egna planet och 
att man samtidigt tar ansvar och är stark i sig själv och talar om 
vad man vill göra och det här vill jag undersöka. Det är egentligen 
några månader som jag får göra en undersökning /…/ som ligger 
utanför ramarna, som inte går annars. /…/ Det kan upplevas som 
lång tid och flummigt, men tittar man i backspegeln på sådana här 
grejer då kanske man sitter och ångrar sig och tänker att synd att 
jag inte använde tiden mera, för här var jag väldigt fri. /…/ Det tror 
jag är viktigt att man förstår när man kommer in i projektet. 
(Coach) 

 
Det var ibland svårt att riktigt veta vad deltagarna faktiskt höll på med 
och då kunde det krävas relativt ingående samtal om deras aktiviteter. 
Två personer som till exempel arbetade på en gemensam företagsidé ut-
tryckte sig på följande sätt. 
 

Vi har inte gjort någonting på ett papper. Vi sitter och diskuterar 
hur vi ska göra. Vi hade en affärsidé från början. Det var därför vi 
gick med i projektet. /…/ Så när vi hade fått den fick vi flera idéer. 
Då fick vi ännu fler problem, vilken ska vi välja? (Projektdeltaga-
re) 

 
Några hade svårt att hantera friheten med att de själva skulle strukturera 
och planera innehållet i sina aktiviteter. 
 

Vi fick mycket kritik i början om att det var flummig, särskilt från 
killar. Karlarna vill mera ha ett schema, med nittiograders kanter 
på. De ville veta att den dagen skall vi göra det här. Det är mitt all-
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männa intryck. Jag har pratat med många om det här och folk 
nickar. Kvinnor är lite mindre oroliga för det som inte var så hårt 
definierat. (Projektledare) 

 
När en grupp deltagare själva fick bedöma hur aktiva de varit som pro-
jektdeltagare på en skala 1 - 5 under projekttiden, angav en person en 
femma, 13 av 17 (76 %) svarade en fyra och tre angav en trea. Om vi tror 
på deras ord har de varit mycket aktiva och gjort vad som rimligen kan 
begäras av dem.  
 

Vi har haft flera genomgångar av att starta eget, ekonomi /…/. Vi 
har träffat en som utbildar säljare. Vi har friheten att undersöka 
alla kanaler, ta egna initiativ och försöka ta kontakt med tänkta 
uppdragsgivare. (Projektdeltagare) 

 
Samtidigt finns det förstås en risk för att deltagarna överdrev i sina svar 
då man inte gärna vill framstå som att man använt tiden till något annat 
än vad som var avsett. Oavsett vilket, framstår deras svar ändå som att de 
tagit sin medverkan på allvar. Samtliga i denna grupp säger sig också 
kunna rekommendera andra att gå med i projektet, under förutsättningen 
att personen i fråga själv vill åstadkomma något, vilket får ses som en in-
dikation på att det här sättet att arbeta uppskattas och kan under gynn-
samma omständigheter fungera väl. Även från dem som varit ansvariga 
för projektets genomförande anser att huvuddelen av deltagarna har tagit 
sitt ansvar och gjort vad de har förmått. 
 

Generellt sett har det fungerat väldigt bra att vi har haft det här 
upplägget som vi har haft. Min bild är i alla fall att det har för dem 
som det har passat har verkligen gjort vad de skulle göra och 
kommit in med saker i tid. Det har funkat. (Coach) 

 
Därmed framstår det som en viktig erfarenhet att rekryteringsförfarandet 
av deltagare är centralt, liksom att det finns en nära och kontinuerlig 
kommunikation mellan deltagarna och projektledarna.  
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6.4 Hur går det till att stärka arbetslösas konkurrens-
kraft? 
Det viktigaste syftet med projektet var självfallet att få ut deltagarna i ar-
betslivet, men för att lyckas med detta var det också viktigt att på olika 
sätt stärka deras konkurrenskraft. Generellt är faktorer som arbetslivserfa-
renhet, sociala nätverk, utbildningsbakgrund, socialt stöd och social 
kompetens av stor betydelse i det fallet och ibland kan även ålder ha be-
tydelse. 
 
Arbetslivserfarenhet och tillgång till sociala nätverk 
Många av dem som stått länge utanför arbetsmarknaden har också förlo-
rat, eller kanske aldrig haft några, sociala nätverk som sträcker sig in på 
arbetsmarknaden. 
 

Jobben går ju inte genom Arbetsförmedlingen, genom de vanliga 
kanalerna, utan det är ju mun till mun, bror och syster och svä-
gerska. (Projektdeltagare) 

 
Genom att delta i den här typen av projekt får deltagarna en möjlighet att 
bygga upp nätverk, vilket kan var den ”bro” som behövs för att ta sig in 
på arbetsmarknaden.  
 

Det jag ser som mest värdefullt för min del är att bredda mitt nät-
verk. Det ser jag som oerhört viktigt. /…/ Att via den s.k. markna-
den få in en fot det är nästan hopplöst här, därför att det är för 
trångt. Här måsta man bända både med skohorn och bräckjärn. 
(Projektdeltagare) 

 
En annan erfarenhet var att det tog längre tid att motivera dem som inte 
redan var motiverade när de kom till projektet, vilket framför allt var de 
som kom att omfattades av den ”breddade rekryteringen”. 
 

Vad jag har upptäckt att sådana här processer tar mycket längre tid 
än vad jag trodde. Ju längre bort från arbetsmarknaden som man 
har varit i tid, ju längre tar den här processen, bara att få folk att 
prata och börja vilja någonting. Man kanske börjar på att prata om 
vad man egentligen skulle vilja göra. En sådan här grupp tar lite tid 
att mjuka upp. (Coach) 
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Det framstår även som betydelsefullt med goda exempel, d.v.s. fall som 
visar på att det faktiskt är möjligt att kunna få ett arbete. 
 

Det blev så lyckosamt att vi hade två personer som var har varit 
arbetslösa länge, som var berömda för att de inte fick någonting. 
De fick hugg och komma ut och jobba och det var någonting som 
var riktigt positivt för projektet. (Coach) 

 
Merparten av deltagarna måste anses ha haft relativt goda arbetslivserfa-
renheter och inte sällan hade blivit arbetslösa på grund av att deras ar-
betsuppgifter försvunnit genom rationaliseringar eller att företag lagts 
ner. Problemet var snarast att många hade relativt ensidiga erfarenheter, 
något som begränsade möjligheterna att till exempel byta bransch och ar-
betsgivare. På denna punkt verkar projektet i flera fall ha kunnat hjälpa 
till med att öppna dörrar”, d.v.s. att deltagarna fick en möjlighet att 
komma in i ett företag och få presentera sig, eller i andra fall att kunna 
använda sina arbetslivserfarenheter för att kunna starta eget företag. 
 
Utbildningens betydelse 
Det råder knappast någon tvekan om att utbildning är en central faktor för 
att kunna få ett arbete (Se t.ex. Lindell, 2004). Något som det även fanns 
en tydlig medvetenhet om. Deltagare framförde till exempel önskemål att 
inom projektets ram få möjlighet att få delta i kortare utbildningar som 
kunde vara var formellt meriterande, via kursintyg, certifikat eller liknan-
de.  
 

Vi har haft några kurser, eller informationsgenomgångar. De har 
tillkommit på förfrågningar från vår sida. /…/ Vi framförde att 
kurser och genomgångar inte bara skulle ge en information den 
skulle kunna ge ett pappersbevis på att vi hade genomgått en sådan 
kurs så att man hade en bekräftelse på att man hade lite mer med 
sig i backfickan när man gick ut till en eventuell arbetsgivare. 
(Projektdeltagare) 

 
I projektets regi genomfördes en del utbildningsinsatser vilka har gett del-
tagarna kunskaper av olika slag, men som inte alltid dokumenterades en-
ligt de önskemål som anges ovan. Någon gav exempel på utbildningsin-
slag som varit uppskattade: ”SCAS-spelet och ekonomikursen var jätte-
bra.” (Projektdeltagare) Det är självfallet ett problem att det inte är möj-
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ligt att i högre grad erbjuda utbildningsaktiviteter då detta inte ryms inom 
projektets ekonomi och ibland strider mot gällande regelverk.  
 

Jag hade ju idéer från början om utbildningar. Nja, det kostar för 
mycket. När man ibland kommer med idéer känner man nej, så 
mycket tydligare från början, så här är det, så här ser de ekonomis-
ka ramarna ut. Så här kan man göra, så här kan man inte göra. 
(Projektdeltagare) 

 
Några deltagare var inne på fortsatta studier som en tänkbar möjlighet, 
vilket bara ett fåtal kom att gå vidare med. ”Jag funderade på att plugga 
vidare. Nu har jag kollat upp det. Jag hade lite drömmar om att starta 
eget, men det är ju någonting som ligger i framtiden.” (Projektdeltagare) 
En annan uttrycker detta som att: ”Jag kollar upp lite så där, med utbild-
ningar.” (Projektdeltagare) Samtidigt skall sägas att de något äldre delta-
garna, vilket flertalet i det här fallet kan sägas vara, ofta tvekar att fortsät-
ta med längre utbildningar på grund av sin ålder då det tar lång tid att 
genomföra en sådan om man startar från grundskolenivån och ibland inte 
ens det. Till detta måste även den än mera svårhanterade frågan om att 
kunna klara de ekonomiska åtagandena kopplas. Individer med kort ut-
bildningsbakgrund tenderar därför att avstå studier, samtidigt som de an-
ser att de har rationella skäl till detta. (Se t.ex. Paldanius, 2002) 
 
Socialt stöd 
 

Det var flera som berättade hur det kändes. Att de skämdes, de 
gick inte ut på staden under dagtid för de ville inte stöta ihop med 
någon och få frågan vad gör du nu? Var jobbar du? (Projektledare) 

 
Att komma in i projektet gav också en tillhörighet, någonstans dit man 
kunde gå och känna att man hade fått ett värde som människa och att vara 
sysselsatt med något som flertalet uppfattade som ett meningsfullt sätt att 
använda sin tid. (Se t.ex. Lundgren 2007a och 2007b) Det var möjligt att 
vända deltagarnas attityder. ”Det kan lätt bli den här offermentaliteten, 
hur blir det med mig då? Hur skall ni hjälpa mig på för sätt?” (Coach) 
 
Oavsett vilka andra eventuella effekter som uppstår erbjuder arbetsmark-
nadspolitiska projekt ett socialt stöd som på olika sätt underlättar livet för 
den som har gått arbetslös en längre tid. ”Det som har varit väldigt posi-



  49 

tivt med just det här projektet är att man fått träffa likasinnade människor 
/…/.” (Projektdeltagare) 

 
Det är en av de stora fördelarna och så att man får träffa lite folk så 
här och ta del av varandras erfarenheter, idéer och så kan kanske 
jag också göra. Inte samma grej, men tillvägagångssättet. (Projekt-
deltagare) 

 
Några av deltagarna uppgav även att de såg ett värde i att ”komma hem-
ifrån och träffa nya människor” (Projektdeltagare). Verksamheten fyllde 
därmed också i det fallet en viktig social funktion.  
 

Jag tycker att det här upplägget, att vi har träffats som vi har gjort 
och den här lite mjukare uppbyggnaden av kursen är helt i linje 
med att de skall ta eget ansvar och de har växt in i det den vägen. 
Det kan ju lätt bli att ju hårdare styrt det är ju mera kan man gå in i 
en offerroll. För då är det ju någon som hela tiden står och matar. 
(Coach) 

 
De sociala kontakterna deltagarna emellan gav en möjlighet att få träffa 
andra som befann sig i en likartad situation som man själv. Därmed kan 
man anta att det inte vara lika lätt att se sig själv som ett offer för om-
ständigheterna, utan att det också fanns möjligheter att göra något åt sin 
situation. 
 
Har ålder någon betydelse för att kunna få ett arbete? 
Det fanns hos en del av de äldre deltagare en uppfattning om att åldern 
ibland kunde vara till deras nackdel för att få ett arbete, men även för att 
kunna utbilda sig.  
 

/…/ sedan har jag åldern emot mig .. för att komma vidare med de 
här idéerna behöver jag konkret utbildning inom exempelvis viss 
programmering, /…/ som är ny sedan jag höll på tidigare. Det finns 
inte medel till det. Det kanske finns medel om man har ett papper 
att man kanske blir anställd. Det här går runt, det är som att ställ 
Dig i hörnet. Du får ingen anställning om Du inte har utbildning 
och du får ingen utbildning om du inte har ett papper på att du blir 
anställd. (Projektdeltagare) 

 
De äldre deltagarna (50+) säger indirekt att de inte får ett arbete för att de 
är diskriminerade på grund av ålder. Även om denna bild inte visade sig 
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vara helt entydig. ”En av dem som pratat väldigt mycket om att ha åldern 
emot sig han är i Spanien nu och jobbar.” (Projektledare) En del av delta-
garna skulle, för att stärka sin konkurrenskraft, behöva gå vidare till stu-
dier, men några är tveksamma till detta på grund av sin ålder. 
 
Med utgångspunkt i mina erfarenheter från att ha utvärderat liknande pro-
jekt (Lundgren 2005, 2006, 2007a, b och c) skulle jag vilja säga att det 
sällan är några betydande nackdelar med att vara äldre medarbetare i ett 
företag eller en offentlig organisation, ofta uppfattar de äldre att deras er-
farenheter värderas. Problemet är snarast i de situationer när de äldre, och 
de yngre för den delen, söker ett nytt arbete, för de äldre genom att de är 
dyra att anställa och de yngre genom att de vanligen saknar arbetslivserfa-
renheter. Till detta kan fogas att den aktuella situationen på arbetsmark-
naden är av stor betydelse, d.v.s. antalet tillgängliga lediga jobb. 
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6.5 Hur såg projektdeltagarnas situation ut vid den tid-
punkt när de lämnade projektet? 
 

Det kan jag säga utan att skämmas. Jag är övertygad om att Arbets-
förmedlingen här i X [anm. min anonymisering] tycker att det här 
har varit ett kollosalt bra projekt. (Projektledare)  

 
Projektet kan sägas ha lyckats väl i sin måluppfyllelse, sålunda gick 74 
procent till arbete, fortsatte studera, eller startade eget företag. (Se tabell 
1) Av de 77 personer som deltagit i projektet har andelen kvinnor varit 70 
procent. 
 
Status när personen 
lämnade projektet 

Antal Andel i procent 

Arbete 39 51 
Eget företag 915 12 
Utbildning 816 10 
Fortsatt arbetslöshet 21 27 
Totalt 77 100 
 
Tabell 1. Deltagarnas status efter projektets avslutning. 
 
Resultatet kan jämföras med att målet var 60 procent, vilket sannolikt 
också blivit än högre om man inte hade behövt bredda målgruppen som 
en effekt av att det var svårt att rekrytera tillräckligt med deltagare utifrån 
de kriterier som hade ställts upp. En del av resultatet kan därför sannolikt 
förklaras av att det var en särskilt motiverad målgrupp som projektet ar-
betade med. Även om verksamheten framstår som i väsentlig grad väl-
fungerande är det förstås svårt att veta hur deltagarna skulle ha lyckats 
utan det stöd som projektet kunde erbjuda. Däremot kan man knappast 
hävda att de kontakter som deltagarna fick med arbetsgivare, stöd för att 
starta eget och i flera fall bättre självkänsla och självförtroende skulle ha 
varit betydelselöst. Även målet att minst 10 deltagare skulle starta någon 
form av företag uppfylldes i det närmaste genom att antalet slutade på 9 
företag. Tittar vi lite närmare på enskilda deltagare kan vi genom en rad 

                                                                                                  
15 Varav en står i färd att starta eget. 
16 Gäller endast personer som påbörjat reguljära studier. 
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exempel bilda oss en uppfattning vad som döljer sig bakom den statistik 
som redovisas i tabell 1. 
 
Om vi ser till dem som startade eget företag finns till exempel en person 
som driver ett museum och ett café, ytterligare en person startade ett café. 
Det är en person som har startat en affär och säljer smycken, pärlor från 
Thailand och hyr dessutom ut porslin. Ytterligare en annan av deltagarna 
säljer hästartiklar. Några har gått in som franchiseföretagare och en orga-
nisationskonsult som kommer att starta eget inom sitt specialområde. Nå-
gon har startat ett bokföringsföretag och en annan en dataaffär. En är 
verksam som hälsoterapeut, ”men inte det här vanliga /…/ hon jobbar åt 
X kommun och Y kommun inne i skolvärlden [anm. min anonymisering], 
sedan har vi en väldigt kvalificerad tjej, en miljökonsult, utbildad natur-
vetare.” (Projektledare)  
 
Av dem som fått anställningar jobbar till exempel en på Scania i Söder-
tälje, en har fått jobb som vaktmästare. Flera stycken har fått jobb på Au-
tocompo både i Avesta och i Långshyttan, några jobbar i butik, en kom-
mer att jobba i ett kök. Någon har fått jobb på Samhall, en annan på en 
verkstad och någon har fått jobb i Norge. En har gått vidare till studier. 
”Kvinnorna, de medelålders och lite äldre, så är det en ganska stor andel 
som har fått jobb inom omsorgen i en eller annan form.” (Projektledare) 
En har fått arbete som lärare och en som taxichaufför och som också tog 
taxikort inom ramen för projektets verksamhet. 
 
Övriga är ”på något sätt tillbaka inom rullorna inom AMS.” (Projektleda-
re) Oavsett om deltagarna tagit sig in på arbetsmarknaden, gått vidare till 
studier, eller fortfarande går arbetslösa framhåller projektledningen att 
flertalet deltagare har utvecklats på ett personligt plan. ”Vad man ser tyd-
ligt är personlighetsförändringarna, för dem ser man tydligt. De kan ta för 
sig lite mer och våga prata lite.” (Projektledare) Verksamheten uppfattas 
således att ha haft betydelsefulla effekter på flera olika plan. När delta-
garna förstod att det även hänger på dem själva var det, som framgått, 
många som förmådde att göra ett återinträde på arbetsmarknaden. 
 
När det gäller de kvalitativa mål som uttrycktes på följande sätt är det 
svårare att värdera måluppfyllelsen. 
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- att genom att skapa nya arbetstillfällen och på så sätt öka skatte-
inkomsterna för kommunerna aktivt bidra till regionens tillväxt 

- att genom att inom projektet skapa goda exempel av flera slag 
stimulera andra arbetslösa till kreativa lösningar för sin försörj-
ning och på så sätt aktivt minska risken för en ökad utflytt från 
Dalarna 

 
Allmänt sett är det ingen tvekan om att verksamheten verkat i den rikt-
ning som målen anger. Hur stor det faktiska värdet är, är det däremot svå-
rare att bedöma, men att de insatser som gjorts inte på något sätt ändå 
skall undervärderas.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Projektet Växa och verka i Dalarna har visat på att det finns en grupp ar-
betslösa, även bland dem som har gått arbetslösa länge, där det är möjligt 
att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden med gott resultat. 
Detta kan ske genom att de tränas (coachas) och tillåts att vara aktiva och 
ta ett eget ansvar för sin situation, d.v.s. att de ges frihet att agera och inte 
bara tvingas att söka det ena arbetet efter det andra. Ett sökande som de 
på förhand vet att chansen är liten att detta skall kunna lyckas. Genom re-
gelbundna kontakter mellan deltagare och coacher var det tämligen enkelt 
att upptäcka om någon deltagare försökte ”gå den lätta vägen”. Projektet 
har även visat att gruppen arbetslösa är heterogen och att det krävs olika 
typer av åtgärder riktade mot olika grupper, d.v.s. beroende på individer-
nas bakgrund och tidigare erfarenheter. Det visade sig relativt snart efter-
som det blev mer eller mindre omöjligt att rekrytera deltagare som svara-
de upp mot de kriterier som ställts upp. Antalet personer varierar i det av-
seendet sannolikt med hur situationen ser ut på arbetsmarknaden.  
 
De arbetsformer som visade sig vara framgångsrika var individuell coa-
ching kombinerat med gruppaktiviteter för att skapa samhörighet, dyna-
mik och attitydpåverkan. Däremot var det sig svårt att kunna sköta kom-
munikationen via Internet. En sannolik förklaring är att många i mål-
gruppen var ovana att skriva och att kommunicera via nätet, även om de 
använde Internet för andra ändamål. 
 
Förutsättningarna för att nå framgång i betydelsen att långtidsarbetslösa 
deltagare i ett projekt kommer in på arbetsmarkanden, startar ett företag, 
eller går till studier beror till stor del på den verksamhet som erbjuds, 
d.v.s. hur denna organiseras och genomförs, hur situationen ser ut på ar-
betsmarknaden och inte minst på deltagarna och hur motiverade och akti-
va de är. I det här fallet har omständigheterna varit goda på samtliga des-
sa punkter och därmed har goda resultat uppnåtts. Sammanfattningsvis 
kan därför sägas att projektet Växa och verka i Dalarna har visat på ett 
framgångsrikt sätt att arbeta med dem som har goda förutsättningar att 
kunna ta sig in på arbetsmarknaden. 
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