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Förord 
Det utvärderingsresultat som presenteras bygger på data insamlade under 
perioden september 2006 – oktober 2007, d.v.s. under den tid som pro-
jektet Mentorskap & kompetensutveckling pågick. Utvärderingen bygger 
i sina teoretiska avsnitt vidare på tidigare utvärderingsrapporter som jag 
genomfört inom detta område. Det är min förhoppning att resultatet skall 
kunna spegla verksamheten, hur det har gått för deltagarna och att de er-
farenheter som projektet har gett upphov till kan komma till nytta för lik-
nande projekt i framtiden. Resultatet bör även kunna vara till gagn såväl 
för Arbetsförmedlingens som med Försäkringskassans ordinarie arbete 
med de grupper av arbetslösa och långtidssjukskrivna som omfattats av 
detta projekt. 
 
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 november 2007 
 
 
Mats Lundgren 
Fil. Dr. i Sociologi & Lektor i Pedagogik 
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Sammanfattning 
Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av arbetsuppgifter som är kom-
plexa, kunskapsintensiva och abstrakta. Kunskapsintensifiering av yrkes-
livet ställer allt större grupper utanför arbetsmarknaden, d.v.s. det blir allt 
svårare att para ihop den enskilde individen med ett lämpligt arbete. 
Samhället måste med gemensamma krafter således kunna klara av att bi-
stå den som av en eller annan anledning hamnat utanför arbetsmarknaden 
och en del blir arbetslösa under längre tid. Arbetstempot är på många ar-
betsplatser så högt att många också riskerar att slås ut och hamna i en 
långtidssjukskrivning. Vad händer med de människor som ställs utanför 
arbetsmarknaden? Har de någon möjlighet att komma tillbaka? Projektet 
Mentorskap & kompetensutveckling har arbetat med att försöka utveckla 
metoder för att underlätta för ett återinträde på arbetsmarknaden. Den här 
utvärderingen beskriver och analyserar hur detta utföll. 
 
Projektet Mentorskap & kompetensutveckling har genomförts under pe-
rioden september 2006 till oktober 2007. ABF Gästrikebygden har varit 
projektägare och verksamheten har bedrivits i samarbete med Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan i Gävle som ett Växtkraft Mål-3-
projekt inom Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet formulera-
des både med kvalitativa och kvantitativa mål, i vilka angavs vad delta-
garna skulle ha uppnått när de lämnade projektet.  
 
Målgrupper har dels varit personer som varit långvarigt arbetslösa, vilka 
anvisats via Arbetsförmedlingen, eller också har de varit långtidssjuk-
skrivna och då anvisats via Försäkringskassan. En individ kunde delta i 
projektets verksamhet under totalt 16 veckor. För att förverkliga de upp-
satta målen var projektets verksamhet uppbyggd kring fyra olika typer av 
huvudområden (se nedan), vilka innehöll gruppaktiviteter, individuell 
coaching, mental träning, friskvårdsinsatser, samt utrekrytering mot ar-
betsmarknaden.  
 
Utvärderingen syftar till att beskriva de resultat och erfarenheter som pro-
jektet har gett upphov till. Resultatet tolkas och bedöms i första hand i re-
lation till uppsatta mål, men också till andra upplevda effekter. Det över-

gripande syftet är att utvärdera hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt 

kan stödja långtvarigt arbetslösas och sjukskrivnas inträde på arbets-

marknaden. Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 



  5 

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

detta påverkat deras förutsättningar för ett inträde på arbets-

marknaden? 

b) Vad har hände med deltagarna när de lämnat projektet i fråga 

om deras ”arbetsmarknadssituation”? 

c) Hur fungerade de metoder som använts inom projektet? 

d) Hur fungerade samverkan mellan projektet Mentorskap & kompe-

tensutveckling med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i 

syfte att stödja långtvarigt arbetslösas och sjukskrivnas inträde 

på arbetsmarknaden? 

e) I vilken utsträckning uppnåddes projektets mål? 

 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och verksam-
het. 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 en s.k. lösningsfokuserad ansats, ett synsätt som i för-
sta 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/eller långtidssjukskriven för de för-
utsättningar en enskild individ har att kunna konkurrera på arbetsmarkna-
den. Eftersom sambandet mellan utbildning och möjligheterna att få ett 
arbete är betydelsefullt ger jag sedan en kort översikt över några aspekter 
av denna problemställning. Coaching har i det här projektet utgjort ett 
centralt inslag varför några av dess utmärkande drag översiktligt presen-
teras. Projektet Mentorskap & kompetensutveckling utgör ett exempel på 
ett försök att systematiskt stödja arbetslösa människor som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden så att deras position kan stärkas och därmed 
också underlätta matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb.  
 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag först ger en bild av 
deltagarnas situation när de kom till projektet från det att de under lång 
tid har stått utanför arbetsmarknaden, antingen som arbetslösa, eller som 
långtidssjukskrivna. En situation som riskerar att normaliseras, d.v.s. att 
uppfattas vara det normala och naturliga tillståndet. (Se t.ex. Bolinder, 
2006; Hedström, m.fl., 2003) Därefter behandlas frågan hur projekt Men-
torskap & kompetensutveckling genomfördes i relation till de ursprungli-
ga planerna och vilka erfarenheter som kan dras från detta. Jag kommer 



  6 

sedan över på frågan hur deltagarnas ”arbetsmarkandssituation” såg ut 
vid den tidpunkt när de lämnade projektet och om, och i så fall hur, del-
tagarna upplevt att verksamheten påverkat dem i olika avseenden. Av-
slutningsvis diskuteras frågan om i vilken utsträckning som projektet har 
lyckats nå de uppsatta målen. 
 
Bland dem som anvisats från Arbetsförmedlingen fanns hos flera en be-
tydande ”projekttrötthet”. De var helt enkelt inte motiverade för att delta i 
ytterligare ett projekt. Inställningen från dem som anvisats från Försäk-
ringskassan var i många fall en helt annan, /…/ ”äntligen får jag hjälp, 
äntligen någon som lyssnar, någon som ser mig. Det finns en öppenhet, 
vad är det här för något. Jag är nyfiken.” (Coach) Det visade sig att för en 
del skulle en praktikplats, ett varaktigt arbete, eller påbörja en utbildning 
kunna hjälpa till att rädda upp situationen (se t.ex. Axelsson, 2005). För 
andra skulle behövas helt andra typer av åtgärder, till exempel någon 
form av rehabilitering, kombinerat med insatser som kan stärka indivi-
dens självförtroende och även förbättra individens livssituation i stort. 
Sammanfattningsvis kan sägas att de som kom till projektet i de flesta fall 
befann sig i en besvärlig situation och i behov av ett omfattande stöd. 
 
En av de strategier som användes i projektet var att försöka bygga upp en 
väl fungerande organisation för att matcha deltagarna mot tänkbara prak-
tikplatser och i förlängningen ett arbete. I denna strategi ingick bl.a. coa-
ching, både individuellt och i grupp, för att på olika sätt stärka deltagarna 
i deras nuvarande situation. För dem som var osäkra på vad de skulle vil-
ja göra med sin framtid, eller vilket yrke de skulle passa för genomfördes 
s.k. arbetsstilanalyser. För ett fåtal som saknade dokumentation av sina 
tidigare arbetslivserfarenheter genomfördes en validering av dessa. Ett yt-
terligare annat inslag var att deltagarna fick undervisning i hälsa och 
friskvård.  
 
Av dem som anvisats från Arbetsförmedlingen kunde 4 av 10 gå till nå-
gon typ av anställning och i några fall startade deltagare eget företag. En 
fjärdedel gick tillbaka till Arbetsförmedlingen när de lämnade projektet. 
Det visade sig dessutom att det var drygt 20 procent som inte bedömdes 
stå till arbetsmarknadens förfogande. Dessa personer har hänvisats till re-
habiliteringsutredning. Av projektdeltagarna var det endast 7 procent som 
gick vidare till studier i någon form, vilket sannolikt kan förklaras av att 
många arbetslösa är studieomotiverade (se t.ex., Paldanius, 2002). Drygt 
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40 procent av dem som kom via Försäkringskassan har arbetstränat under 
projektets gång, varav många fortsatte med sin arbetsträning när projektet 
upphörde, medan 20 procent gick åter till Försäkringskassans ansvar efter 
det att de lämnade projektet. De som återgick till Försäkringskassan var i 
regel de som hade de största besvären och som i flera avseenden mådde 
dåligt, i många fall med dåligt självförtroende. För flertalet måste projek-
tet ändå bedömas ha haft goda effekter för individens utveckling och so-
ciala situation. Med tanke på omständigheterna påbörjade ändå relativt 
många (14 %) av dem som anvisats från Försäkringskassan studier i nå-
gon form.  
 
Deltagarna, av vilka många deltagit i ett eller flera motsvarande projekt 
under sin tid som arbetslösa, vittnade genomgående om de positiva effek-
ter som verksamheten har haft för dem på ett personligt plan. De uttryck-
te också genomgående att de blivit positivt bemötta och att de har fått 
mycket hjälp med att börja en förändring av sin situation. 
 

En kille sa, tänk att kunna säga att jag åker till jobbet, även om det 
inte är ett riktigt jobb så att kunna tala om för grannen och famil-
jen, att jag åker till jobbet. (Projektledare) 

 
Över 60 procent uppfattar att de utvecklats i hög grad under projekttiden 
och det är bara 10 procent som tycker att deras utveckling varit begrän-
sad. Resultatet måste i det avseendet med tanke på deltagarnas bakgrund 
ses om mycket framgångsrikt. 
 
Projektet Mentorskap & kompetensutveckling var, som många andra lik-
nande projekt, en verksamhet som endast var avsedd att fungera under en 
avgränsad tid. Projektet har i huvudsak fungerat som en underentreprenör 
som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har kunnat köpa tjänster 
av. Även om samverkan i här det enskilda fallet fungerat väl har det inte 
varit möjligt att bygga upp ett system för att i samverkan långsiktigt stöd-
ja individer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Däremot 
skulle man kunna hävda att projektet är ett gott exempel på hur det skulle 
kunna fungera. Behovet av samverkan inom detta område är stort, i syn-
nerhet som det finns stora grupper som har påtagliga behov av stöd. I det 
här fallet är min bedömning är att projektet har lyckats sätta samman ett 
team av personer, vilka i flera fall arbetat samman tidigare, och som hade 
kompetenser som gjorde att teamet fungerade väl tillsammans.  
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SLUTSATSER 
 
1. Resultatet måste värderas i sitt sammanhang 
För att tolka och värdera utfallet av projektets verksamhet måste svaret 
dels sökas hos deltagarna och deras bakgrund och dels i projektets verk-
samhet. Detta är i sin tur beroende av utbudet av arbetstillfällen, d.v.s. re-
sultatet måste även förstås i relation till hur arbetsmarknaden ser ut vid 
ett givet tillfälle. Det råder knappast någon tvekan om att det saknas ar-
betstillfällen sett i relation till de behov som finns, även vid tider när ar-
betsmarknadsläget är bra. Detta problem kan inte ett projekt råda bot på. 
Denna fråga måste hanteras både genom sysselsättnings- och näringspoli-
tiska åtgärder.  
 
2. Grupper med stort behov av stöd 
De grupper som varit arbetslösa länge eller långtidssjukskrivna är hetero-
gena. Vad som emellertid förenar dem är att de sällan är omedelbart ”an-
ställningsbara”. Det visade sig till exempel i det här fallet att så många 
som var 5:e individ av dem som anvisats från Arbetsförmedlingen inte 
var i ett sådant tillstånd att de skulle ha kunnat ta ett arbete om det hade 
erbjudits ett sådant. För båda dessa grupper av arbetslösa är de ”så myck-
et annat än bara jobb, många har annat i ryggsäcken. Vi ger dem egentli-
gen ’livsverktyg’ som har varit uppskattat.” (Projektledare) Att de står 
som arbetssökande måste förstås mot bakgrund av att de måste stå som 
arbetssökande för att klara sin försörjning. Ett rimligt antagande är emel-
lertid att de i flera fall antagligen skulle behöva en rehabiliteringsutred-
ning, eller sjukersättning. 
 
3. Grupper som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden 
När en individ har stått länge utanför arbetsmarknaden saknar denne även 
kontakter med arbetsgivare, vilket försvårar möjligheten att få en anställ-
ning. I det fallet visade sig den hjälp som projektet bistod med vara vär-
defull. Många av de människor som deltar i den här typen av verksamhet 
behöver inte mera tryck på sig och kontroll, de behöver stöd och hjälp. 
 
 
 
4. En verksamhet som svarat mot deltagarnas behov 
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Projektet har varit välorganiserat och på ett övertygande sätt visat att det 
går att bedriva en i flera avseenden framgångsrik verksamhet även med 
grupper som står långt från arbetsmarknaden. Innehållet i verksamheten 
har svarat väl mot deltagarnas behov. Framför allt rör detta att den en-
skilde deltagaren har satts i centrum, genom coachingsamtalen, den men-
tala träningen, de utbildningsmoment som genomförts o.s.v.  
 
5. Ett välfungerande samarbete mellan Arbetsförmedling - Försäk-
ringskassa - projekt 
Projektet har även kunnat utveckla en välfungerande samverkan både 
med Arbetsförmedlingen och med Försäkringskassan. En stor del av för-
klaringen till detta verkar finnas på nivån att det har varit positiva och 
samarbetsinriktade individer som arbetet med projektet och som inte 
fastnat i ett komplicerat regelverk, utan som har försökt finna lösningar i 
det enskilda fallet. 
 
6. Stort behov av riktad verksamhet 
Vad som från dessa förutsättningar kan vara ett realistiskt resultat för ett 
arbetsmarknadsprojekt är i många fall att skapa en beredskap hos delta-
garna att förbättra sina förutsättningar genom olika typer av aktiviteter 
som gör att de senare bättre kan konkurrera på arbetsmarknaden. Att 
verksamheten i de flesta fall radikalt skulle öka deltagarnas konkurrens-
förmåga är i de flesta fall ett alltför optimistiskt antagande. Även om en 
hel del kommer ut i praktik, eller arbete är det ändå relativt få som får ett 
reguljärt arbete, eller fortsätter att utbilda sig. Det finns således ett kon-
stant behov av den här typen av verksamhet. 
 
Utvärderingen visar att projektet i flera avseenden har haft påvisbara ef-
fekter för deltagarna som går bortom de rent arbetsmarknadspolitiska, 
d.v.s. det har på ett direkt och påtagligt sätt påverkat de involverade aktö-
rerna i deras vardag. För många konfronterades deras livssituation på ett 
sätt som kan uppfattas som påfrestande, men att det samtidigt kunde vara 
en vändpunkt i livet. Projektet har således i allt väsentligt levt upp till de 
mål som sattes upp när projektet startade. 
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1. RAPPORT FRÅN ARBETSMARKNADEN 
Basen i ett välfärdssamhälle utgörs av människors arbete. De kan genom 
detta klara sin egen försörjning och också bidra till att skapa en offentlig 
sektor som kan fördela gemensamma resurser till dem som till exempel 
av något skäl ställts utanför arbetsmarknaden. 
 

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

 
Av den arbetsföra befolkningen, personer mellan 16 och 64 år var det 
nära 35 procent som inte var sysselsatta med ett arbete under 2006. Av 
dessa var 246 000 öppet arbetslösa och cirka 200 000 fanns i arbetsmark-
nadspolitiska program. Ytterligare 519 000 stod utanför arbetsmarknaden 
på grund av arbete i hemmet, värnplikt, pension etc. och cirka 525 000 
personer studerade. Andelen som verkligen befann sig i produktivt arbete 
var i realiteten nästan 10 procentenheter lägre. Orsaken står att finna i de 
grupper som var sjukskrivna eller hade aktivitets/sjukersättning, 137 000 
respektive 395 000. (Internet 1) 
 
Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av arbetsuppgifter som är kom-
plexa, kunskapsintensiva och abstrakta. Arbetsuppgifterna har förändrats 
genom datoriseringen, förändrade produktionsprocesser och styr- och 
kontrollprocesser. (Davidsson och Svedin, 1999; Döös, 1997: Hurme, 
1998) Dessa förändringar har fått betydande konsekvenser för yrkeskun-
nandet. Den som tidigare var kunnig inom sitt yrkesområde kan plötsligt 
ha blivit försatt i en nybörjarposition. (Lindberg, 2003) Kunskapsintensi-
fiering av yrkeslivet ställer också allt större grupper utanför arbetsmark-
naden, d.v.s. det blir allt svårare att para ihop den enskilde individen med 
ett lämpligt arbete. 
 
Samhället måste med gemensamma krafter således kunna klara av att bi-
stå den som av en eller annan anledning hamnat utanför arbetsmarkna-
den. Detta är ett reellt problem då  antalet jobb regelmässigt är färre än de 
som söker ett arbete1. Orsaker till arbetslösheten är bl.a. att många okva-

                                                                                                  
11  I gruppen arbetslösa ingår i den offentliga statistiken: 1) Personer som inte är syssel-
satta, men som vill och kan arbeta och även sökt arbete under de senaste fyra veckorna 
(inklusive referensveckan). 2) Personer som avvaktade nytt arbete med början inom fyra 
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lificerade jobb under en lång tid försvunnit genom rationaliseringar2, för-
ändrade mönster i den internationella handeln och ökad konkurrens ge-
nom att nyligen industrialiserade länder tar över allt större del av den 
enkla varuproduktionen (le Grand, m.fl., 2004). Den kunskapsintensifie-
ring som sker, och inte minst kommer att finnas hos många av de arbets-
uppgifter som skapas i framtiden, riskerar att ställa allt större grupper 
utanför arbetsmarknaden. Samtidigt finns sektorer där det fortsatt kom-
mer att finnas ett ökat behov av tjänster till exempel inom handel, service 
och offentliga tjänster, både kvalificerade och okvalificerade sådana. 
 

Den totala andelen okvalificerade arbeten kommer därmed knap-
past att falla under 20 procent av alla jobb under överskådlig tid. 
Om överutbildningen skall minska framöver, givet befolkningens 
höga och stigande utbildningsnivå, så krävs alltså framför allt en 
höjning av kvalifikationskraven bland de okvalificerade jobben. (le 
Grand, m fl., 2004:32) 

 
Arbetsmarknaden kan sägas vara uppdelad mellan kvalificerade yrken 
och sådana med i huvudsak okvalificerade arbetsuppgifter och låga löner. 
Många arbetssökande saknar nödvändiga kvalifikationer i form av ut-
bildning och erfarenheter för att kunna få en anställning. Konkurrensen 
också om de okvalificerade arbetena är hård. Det finns exempel med flera 
hundra sökanden till en enda tjänst. Wallette (2004) har till exempel visat 
att andelen tillfälliga jobb har ökat på den svenska arbetsmarknaden, men 
anställningarna leder sällan till ett varaktigt arbete.  
 
Arbetstempot är på många arbetsplatser så högt att många riskerar att slås 
ut och hamna i långtidsarbetslöshet, eller i en långtidssjukskrivning.3 Ett 
annat problem är att arbetslöshet och brist på arbetskraft existerar paral-
lellt och samtidigt, framför allt beroende på att de som står utanför ar-
betsmarkanden saknar nödvändiga kvalifikationer. Det finns således ett 

                                                                                                                                                                                                                                                
veckor. I det svenska arbetslöshetsbegreppet ingår inte heltidsstuderande som sökte ar-
bete. (Internet 2)  
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, dvs. till ökad produktivitet. Tekniska landvinningar 
tycks göra att denna process hela tiden accelererar.    
3 Den 1 januari 2003 infördes nya regler om sjuk- och aktivitetsersättning för personer 
som har en varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. 
(Internet 3) 
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betydande matchningsproblem4, även när arbetsmarknaden är så stark 
som den är för tillfället (hösten 2007).  
 

Länsarbetsnämndernas senaste rapportering visar att rekryterings-
problemen på det hela taget fortsätter att stiga, men det finns tydli-
ga skillnader mellan olika yrken. /…/ Minst hälften av länsarbets-
nämnderna redovisar brist inom 31 yrken, jämfört med förra året 
då minst hälften av länsarbetsnämnderna redovisade brist inom 17 
yrken. (Internet 5) 

 
Det finns samtidigt stora regionala skillnader, framför allt mellan de stör-
re städerna som kontinuerligt växer och landet i övrigt där befolkningen 
på många ställen minskar i antal.  
 

Oavsett konjunktur finns det en risk att den regionala obalansen 
kommer att öka. En framskrivning av kommunernas sysselsätt-
ningsutveckling under de fem första åren på 2000-talet till år 2010, 
ger en intressant men också oroväckande bild. (SCB, 
2007:förordet) 

 
Invävt i detta finns också betydande problem med olika typer av segre-
gering och diskriminering på arbetsmarknaden. Den mest omfattande och 
även mest uppmärksammade diskrimineringen gäller de skillnader som 
rör kvinnors och mäns olika villkor.  
 
Vad händer med de människor som ställs utanför arbetsmarknaden? Har 
de någon möjlighet att komma tillbaka? Projektet Mentorskap & kompe-
tensutveckling har arbetat med att försöka utveckla metoder för att under-
lätta för ett återinträde på arbetsmarknaden. Den här utvärderingen be-
skriver och analyserar hur detta utföll. 

                                                                                                  
4 Från och med januari 2007 ändras redovisningen av AMS verksamhetsstatistik över 
personer som är registrerade vid landets arbetsförmedlingar. Begreppen ”obalans” och 
”konjunkturberoende program” utgår. Ett nytt begrepp som införts är arbete med stöd, 
där bland annat särskilda insatser för funktionshindrade ingår. Nytt för i år är även Ny-
startsjobb som särredovisas i AMV:s verksamhetsstatistik. Övriga före detta konjunk-
turprogram som inte är arbete räknas som program med aktivitetsstöd. SCB:s statistik är 
alltjämt den officiella statistiken över arbetslösheten, och insamlandet av AMS statistik 
sker på samma sätt som innan ändringen. (Internet 4) 
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2. PROJEKTET MENTORSKAP & KOMPETENS-
UTVECKLING 
Projektet Mentorskap & kompetensutveckling har genomförts under pe-
rioden september 2006 till oktober 2007. ABF Gästrikebygden har varit 
projektägare och verksamheten har bedrivits i samarbete med Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan i Gävle som ett Växtkraft Mål-3-
projekt inom Europeiska Socialfonden.  
 
Syfte och organisation 
Syftet med projektet formulerades både med kvalitativa och kvantitativa 
mål, i vilka angavs vad deltagarna skulle ha uppnått när de lämnade pro-
jektet. 
 

Kvalitativa mål 
Efter utvecklingsprocessen hade varje deltagare fått verktyg och 
metoder till att utveckla den egna identiteten. Han/hon såg sina 
egna möjligheter till att finna sin roll i arbete och i samhället. Fo-
kus för varje deltagare har varit att finna arbete, hitta sina styrkor, 
se möjligheter samt få en framtidstro. 
 
Kvantitativa mål 
I projektansökan var målet att 70 % av projektets deltagare inom 
tre månader efter avslut i projektet skulle ha gått vidare till anställ-
ning, studier eller startat eget. (Slutrapport, november 2007) 

 
Projektet har letts av en projektledare, en erfaren coach, en praktikplats-
samordnare samt externa utbildare som deltagit som coacher i olika mo-
ment i projektet. 
 
 
Målgrupp och rekrytering 
Målgrupper har dels varit personer som varit långvarigt arbetslösa, vilka 
anvisats via Arbetsförmedlingen, eller också har de varit långtidssjuk-
skrivna och då anvisats via Försäkringskassan.   
 

Av Arbetsförmedlingens projektdeltagare var majoriteten inskriv-
na i Aktivitetsgarantin, sedermera omarbetat till Jobb- och utveck-
lingsgarantin, vilket innebär att personerna för närvarande inte är 
kvalificerade för att uppbära a-kassa samt att de varit arbetssökan-
de i minst 3 år. 
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Försäkringskassans projektdeltagare hade tidsbegränsad sjuker-
sättning eller aktivitetsersättning och saknade arbetsgivare, samt 
varit ifrån arbetslivet mellan tre år och tio år, i enstaka fall längre 
frånvaro från arbetsmarknaden. (Slutrapport, november 2007) 

 
Rekrytering av deltagare till projektet har skett via Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan i Gävle. 
 

För deltagarna från Arbetsförmedlingen har i princip ingen frivil-
lighet funnits, då majoriteten av dem varit inskrivna i Jobb- och 
utvecklingsgarantin. Deltagarna från Försäkringskassan har haft en 
större frihet att kunna tacka ja till att delta i projektet. Under den 
första informationsträffen har vi haft ambitionen att sälja in pro-
jektidén hos de arbetssökande och sjukskrivna. Detta för att skapa 
så gynnsamma förutsättningar som möjligt för den enskilde indivi-
den att kunna starta i projektet på frivillig basis och med ett öppet 
sinnelag. (Slutrapport, november 2007) 

 
En individ kunde delta i projektets verksamhet under totalt 16 veckor.  
 
Verksamheten 
För att förverkliga de uppsatta målen var projektets verksamhet uppbyggd 
kring fyra olika typer av huvudområden (se nedan), vilka innehöll grupp-
aktiviteter, individuell coaching, mental träning, friskvårdsinsatser, samt 
utrekrytering mot arbetsmarknaden.  

 
Gruppaktiviteterna bestod av tre halvdagar per vecka med fokus på 
personlig utveckling och kommunikation. Coachsamtalen har syf-
tat till att stärka individen, lyfta fram resurser, samt sätta personli-
ga mål. Mental träning och friskvårdsinsatser har använts som 
stresshantering och att stärka deltagarna mentalt. Utrekryteringen 
har bestått av en process med marknadsföring av varje deltagare, 
uppföljning av praktik/arbetsträning, information om anställnings-
stöd med mera. (Slutrapport, november 2007) 

 
a) Matchning – Individ och arbetsmarknad 
Ett viktigt moment i projektet var arbetet med att matcha deltagarna med 
en för varje individ lämplig och tänkbar anställning, arbetsträ-
ning/praktik, eller mot att starta eget. Målet var att huvuddelen av match-
ningen skulle vara avklarad under de första åtta veckorna. Kontakten med 
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företag, offentliga organisationer och utbildningsanordnare sköttes av en 
person inom projektet som hade ett särskilt ansvar för detta. 
 
b) Individuell coaching 
Syftet med coachingen5 var att förbättra den enskilde individens potenti-
al, eller som det uttrycktes på projektets hemsida: ”Coachingen hjälper 
Dig även att fokusera på långsiktiga hållbara lösningar, avlägsnar eventu-
ella hinder och stärker Dig mentalt.” (Internet 6) 
 
c) Validering och Arbetsstilanalys  
Deltagare som saknade dokumentation över sina arbetslivsmeriter erbjöds 
möjlighet att få sina kunskaper kartlagda och dokumenterade, eller vali-
derade om man vill uttrycka det så.  
 
d) Hälsa och Friskvård 
I projektet fanns även en möjlighet att delta i schemalagd friskvård som 
innefattar såväl fysisk aktivitet som föreläsningar om vad hälsa- och 
friskvård är.  
 
Individen i fokus 
Deltagarna har under sin vistelse i projektet arbetat med tre olika områ-
den som fokuserades (Se figur 1). Den första riktades mot den enskilde 
på ett personligt plan, att utvecklas som person genom att lyfta fram vad 
denne var bra på. Detta skulle ske genom att individerna satte upp per-
sonliga mål samt att de fick hjälp med att validera meriter och kunskaper 
som inte fanns dokumenterade. Med utgångspunkt i detta skulle indivi-
den försöka ange var denna skulle kunna ”passa in” på arbetsmarknaden. 
Deltagarna skulle hela tiden få stöd genom coaching, individuellt och i 
grupp. Ett andra område som fokuserades var riktat utanför projektet, mot 
att kartlägga tänkbara arbetsgivare, göra studiebesök och genomföra per-
sonlig marknadsföring, som till exempel i form av att formulera en CV. 
Här skulle ett viktigt moment vara att genomföra kortare praktik, eller ar-
betsträning. Som ett resultat av dessa aktiviteter skulle deltagarna sedan 
bestämma vilka ambitioner de ansåg sig mäkta med för att försöka att ta 

                                                                                                  
5 ”Grunden i utbildningsprogrammet är utarbetad av Fil Dr Lars-Eric Uneståhl som un-
der de senaste 40 åren forskat inom området mentala processer, kognitiv utvecklingsträ-
ning och mental träning.  Lars-Eric Uneståhls utbildningsprogram används bland annat 
med stor framgång på ett flertal företag i Sverige och utomlands för såväl utvecklig av 
arbetsgrupper som för individuellt personligt växande.” (Projektbeskrivningen) 
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sig in på arbetsmarknaden. De olika momenten kunde självfallet inte ren-
odlas utan istället skulle dessa överlappa varandra i olika avseenden. 
 

Din kartläggning 
Utveckling av Ditt 
kontaktnät 

Dina Mål 

1. Din marknad 
1. Kartläggning av 

arbetsgivare   
Anställning 

2. Dina framgångsfak-

torer 
2. Personlig mark-

nadsföring     
Utbildning 

3. Personliga mål  3. Studiebesök     Start av företag 
4. Coaching/ valide-

ring 
4. Kortare prak-

tik/arbetsträning   
Lärlingsplats 

  
Figur 1.Verksamhetens innehåll sett från ett deltagarperspektiv 
  
Som ett led i att deltagarna skulle lära känna sig själva skulle de även er-
bjudas möjlighet att genomföra en s.k. arbetsstilsanalys6. En sådan 
genomförs webbaserat och består av ett frågebatteri som sammanställer 
en bild av vilken arbetsstil den enskilde individen har. Arbetsstilsanaly-
sen syftade till att ge de enskilde deltagarna kunskap om sina personligt 
starka sidor, grunddrag i sin personlighet och kännedom om att på ett 
säkrare sätt framhålla sina starka sidor.  
  

                                                                                                  
6 Teorin om arbetsstilar bygger på Ichak Adizes arbete. I Sverige har psykologen Bertil 
Björkman utvecklat och anpassat ett frågeschema för att mäta och redovisa fyra olika 
arbetsstilar. (Projektbeskrivningen) 
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR  
Utvärderingen syftar till att beskriva de resultat och erfarenheter som pro-
jektet Mentorskap & kompetensutveckling har gett upphov till. Resultatet 
tolkas och bedöms i första hand i relation till uppsatta mål, men också till 
andra upplevda effekter.  
 
Det övergripande syftet är att utvärdera hur ett arbetsmarknadspolitiskt 

projekt kan stödja långtvarigt arbetslösas och sjukskrivnas inträde på 

arbetsmarknaden.  
 
Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

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

detta påverkat deras förutsättningar för ett inträde på arbets-

marknaden? 

g) Vad har hände med deltagarna när de lämnat projektet i fråga 

om deras ”arbetsmarknadssituation”? 

h) Hur fungerade de metoder som använts inom projektet? 

i) Hur fungerade samverkan mellan projektet Mentorskap & kompe-

tensutveckling med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i 

syfte att stödja långtvarigt arbetslösas och sjukskrivnas inträde 

på arbetsmarknaden? 

j) I vilken utsträckning uppnåddes projektets mål? 

 
Med utgångspunkt från hur dessa frågor kan besvaras diskuterar jag tänk-
bara slutsatser och konsekvenser för att ge människor som under lång tid 
stått utanför arbetsmarknaden ökade möjligheter till ett inträde, eller åter-
inträde på arbetsmarknaden. Resultatredovisningen följer tankekedjan: 
 

• Hur verksamheten genomförts?  
• Vad kan vi lära av detta?  
• Vad som kan vara klokt att göra i framtiden? 

 
Problemställningarna är komplexa och det framstår till exempel inte som 
möjliga att ge uttömmande svar och förklaringar till vilka de långsiktiga 
effekterna av projektets verksamhet är, hur olika orsakssamband kan för-
stås o.s.v. Resultatet av ett enskilt projekt låter sig inte heller generalise-
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ras, men det kan ändå finnas orsakssamband som kan vara mer eller 
mindre generellt giltiga och som också kan tolkas i ljuset av vad vi redan 
känner till. Det är därför av intresse att dessa erfarenheter lyfts fram och 
diskuteras, inte minst därför att den här typen av projekt, var de än be-
drivs, har att ta hänsyn till regelbundet återkommande mönster av händel-
ser 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. Det gäller inte minst för in-
divider som befinner sig långt från arbetsmarknaden och lever i en an-
strängd situation, är korttidsutbildade, långvarigt arbetslösa, långtidssjuk-
skrivna, finns i socialt belastade miljöer o.s.v.  
 
Utvärderingen tar inte upp några ekonomiska aspekter av den verksamhet 
som bedrivits. 
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4. METOD  
I det följande avsnittet beskriver jag dels hur utvärderingen genomförts 
och dess metodiska utgångspunkter samt några av de problem som är för-
knippat med att tolka resultatet av den här typen av utvärderingar som in-
nehåller komplexa handlings- och orsaksmönster. 
 
 
4.1 Utvärderingens genomförande 
För att genomföra utvärderingen har jag gått igenom den skriftliga doku-
mentation som funnits tillgänglig, bl.a. på projektets hemsida. (Internet 6) 
Det gäller såväl ”grunddokument” som projektbeskrivning och andra do-
kument som upprättats under den tid projektet pågick, till exempel proto-
koll, skriftliga sammanställningar, statistikuppgifter o.s.v. Jag har vid 
fyra tillfällen under projekttiden i samtalsliknande form intervjuat samtli-
ga deltagare som vid den aktuella tiden deltog i verksamheten, tillsam-
mans ett drygt 40-tal personer. Intervjuerna genomfördes i grupp och de 
spelades in på band. De frågor som ställdes var till sin karaktär öppna. 
Deltagarna ombads att berätta om sina erfarenheter. För att ytterligare 
fördjupa och mera i detalj klargöra vad som hänt intervjuades projektle-
daren vid tre tillfällen och vid ett tillfälle coacherna samt att jag deltagit 
vid styrgruppsmöte en gång. Jag har även använt deltagarenkäter som 
administrerats inom ramen för projektets verksamhet (Se bilaga 1). Till 
detta skulle jag vilja foga att jag vid fyra tillfällen varit närvarande som 
observatör och på det sättet på plats kunnat bilda mig en uppfattning om 
hur verksamheten rent praktiskt bedrevs. 
 
Informanterna benämns som projektledare, coach, praktikhandläggare 
samt Fk-deltagare och Af-deltagare, d.v.s. deltagare från Försäkringskas-
san respektive Arbetsförmedlingen. Jag har vinnlagt mig om att så långt 
möjligt låta de involverade aktörerna komma till tals, d.v.s. att låta deras 
röster göra sig hörda genom att citera delar av vad de sagt och på så sätt 
återge vad de har att ”anföra i ärendet”. De citat som kommer från de 
samtalsliknande intervjuerna har en prägel av talspråk. Jag har dock när 
jag funnit det påkallat ”varligt” försökt att göra språkliga justeringar för 
att göra texten mera läsvänlig. Det är min förhoppning att detta inne-
hållsmässigt inte skall ha påverkat vad informanterna har velat få sagt, 
liksom utvärderingens resultat.  
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De intervjuade personerna har på sedvanligt sätt informerats om syftet 
med utvärderingen, att det är frivilligt att delta och att deras svar behand-
las så att deras anonymitet så långt det är möjligt kan bevaras. Däremot är 
det förstås för projektledare och coacher omöjligt att hålla deras svar 
anonyma, vilket de också är införstådda med. (Gustafsson, m.fl., 2005) 
 
4.2 Några utgångspunkter för tolkning 
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.7 (Se t.ex. Berger och Luckman, 1979) Detta angreppssätt har en soci-
alkonstruktivistisk utgångspunkt (Se t.ex. Barlebo Wenneberg, 2001) Det 
så kallade Thomasteoremet8 uttrycker detta på följande sätt: "Om något 
definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 
1993:23). Det har inte någon betydelse hur den sociala verkligheten upp-
fattas av andra individer, utan i stället är den avgörande frågan hur en en-
skild individ uppfattar denna. Det finns därför inte heller en social verk-
lighet, 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 individer-
nas samlade och subjektiva uppfattningar som dessa kommer till uttryck 
när de uttalar sig, eller handlar. Resultatet av utvärderingen utgör därför 
en sammanställning av hur de som varit involverade i projektet Men-
torskap & kompetensutveckling uttrycker sina bilder av den verksamhet 
de varit en del av. Detta är inte ett ointressant konstaterande om vi utgår 
från Thomasteoremet som innebär att det är utifrån vår egen tolkning av 
verkligheten som vi också agerar. Utvärderingsresultatet och tolkningen 
utgår från att de data som samlas in kan ”vävas” samman till mer eller 
mindre sammanhållen bild av det studerade projektet.  
 
För att kunna tolka resultatet behöver detta ske mot bakgrund av en vida-
re kontext. Bauman och May (2004) uttrycker det som att vi kan förstå 

                                                                                                  
7 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)  
8 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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”olika företeelser genom att sätta in dessa i ett meningsfullt samman-
hang”. (2006:221) Ett sätt att skapa ett sådant sammanhang är att använ-
da beskrivningar av kontexten på en teoretisk nivå. Teori kan då “/…/  be 
described 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) Det är inte hel-
ler troligt att det skulle kunna finnas ett obegränsat antal, för de involve-
rade aktörerna, trovärdiga representationer av den del av verkligheten 
som avses, även om den beskrivning och de tolkningar som görs skulle 
kunna genomföras på flera alternativa sätt om vi ser vad som sker knutet 
till en specifik kontext. Tolkningen är ändå problematisk även av andra 
skäl, till exempel därför att utfallet baseras på en tolkning av vad andra 
redan tolkat, d.v.s. beskrivningen bygger inte på en direkt närvaro där ut-
värderaren själv har deltagit i ett skeende 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 av att under-
sökningsrapporten används i sådana sammanhang att den kan diskuteras i 
fråga om hur väl den lyckas 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. 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 en s.k. lösningsfokuserad ansats, ett synsätt som i för-
sta 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/eller långtidssjukskriven de förut-
sättningar en enskild individ har för att kunna konkurrera på arbetsmark-
naden. Eftersom sambandet mellan utbildning och möjligheterna att få ett 
arbete är betydelsefullt ger jag sedan en kort översikt över några aspekter 
av denna problemställning. Coaching har i det här projektet utgjort ett 
centralt inslag varför några av dess utmärkande drag översiktligt presen-
teras. Projektet Mentorskap & kompetensutveckling utgör ett exempel på 
ett försök att systematiskt stödja arbetslösa människor som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden så att deras position kan stärkas och därmed 
också underlätta matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb.  
 
Det kan här vara värt att notera att det finns en viktig skillnad mellan att 
fokusera den enskilde individen och att på ett generellt plan försöka utrö-
na vilka effekter ett projekt och de metoder som använts har för att under-
lätta för arbetslösa att komma i arbete. I det här fallet fokuseras det senare 
sättet. Vad som händer med de enskilda individerna får i stället ses som 
exempel på hur man med hjälp av coaching försöker att stärka individer 
som varit arbetslösa länge och som har en svag ställning på arbetsmark-
naden. Tanken är helt enkelt att om människor aktiveras och inordnas i en 
organiserad verksamhet ökar samtidigt deras möjligheter att kunna göra 
ett inträde/återinträde på arbetsmarknaden. 
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5.1 Projektet som arbetsmarknadspolitiskt instrument 
Det finns en rad instrument för att påverka arbetslösheten i form av s.k. 
sysselsättnings-, närings- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Syssel-
sättningspolitiken syftar till att ”att öka arbetskraftsutbudet och syssel-
sättningen samt motverka utanförskap.” (Skr. 2006/07:23, sid. 44) De 
näringspolitiska åtgärderna syftar till att öka antal jobb på arbetsmarkna-
den. Till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna räknas ”vanligen ekono-
misk-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 
arbetslös.” (Björklund m.fl., 2006:354) Arbetsmarknadspolitiken indelas 
vanligen i utbudspåverkande och efterfrågepåverkande åtgärder samt 
matchningsåtgärder. Utöver de "aktiva" åtgärderna finns den "passiva" 
arbetsmarknadspolitiken, som till exempel omfattar kontantstöd vid ar-
betslöshet. Syftet med de utbudspåverkande åtgärderna är att påverka ar-
betskraftens egenskaper så att anställningar underlättas. Detta sker fram-
för allt genom olika typer av arbetsmarknadspolitiska utbildningar, eller 
att öka de arbetssökandes geografiska rörlighet, till exempel genom flytt-
ningsbidrag. Avsikten med de efterfrågepåverkande åtgärderna är att 
minska arbetslösheten genom att vidmakthålla eller öka efterfrågan på en 
viss typ av arbetskraft. Matchningsåtgärderna syftar till att snabbare och 
bättre koppla samman arbetssökande med lediga platser genom arbets-
förmedlingens platsförmedlande verksamhet. (Nationalencyklopedin, 
1998) Då kraven i många yrken ökat, till exempel i form av specifika ut-
bildningskrav, 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 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 av den typ som projektet 
Mentorskap & kompetensutveckling utgör får ses som ett exempel på en 
kombination av att påverka deltagarnas ”egenskaper” 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-



  26 

sonlig coaching. De arbetsmarknadspolitiska projekten har samtidigt en 
svaghet i och med att dessa inte tillåts innehålla någon form av utbildning 
som är behörighetsgivande, vilket då inte heller ger någon förstärkning av 
de arbetssökandes formella utbildningskompetens. I bästa fall ger de kon-
takt med arbetsgivare och i någon utsträckning en orientering om en ny 
yrkesmöjlighet samt att de genomgått en personlig utveckling och kanske 
även kunnat få hjälp med att ordna upp sin sociala situation i de fall detta 
är nödvändigt. 
 
En lösningsfokuserad ansats 
 

Pedagogiken har grundat sig på Fil Dr Lars-Eric Uneståhls Utveck-

lingsmodell. Denna går i korthet ut på att man fokuserar på resur-
ser, lösningar och målstyrning samt människans egen förmåga att 
arbeta med sin utveckling under hela livet. Således har vår peda-
gogik varit inriktad på människan snarare än eventuella diagnoser i 
detta projekt. 

 
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 Vad innebär det att stå utanför arbetsmarknaden som 
långtidsarbetslös och/eller långtidssjukskriven? 
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 och/eller långtidssjuk-
skriven för att sätta in detta i ett vidare sammanhang och mot denna bak-
grund kunna bedöma projektets utfall. Vad som emellertid är problema-
tiskt 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 livssituation.  
 
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 och långtidssjukskrivna riskerar att socialiseras in i en tillvaro där de 
mer eller mindre permanent anpassar sig till den rådande situationen (se 
t.ex. Bolinder, 2006). Människor som är långtidsarbetslösa, varav en del 
lever i en socialt pressad situation, riskerar lätt att bli isolerade från sam-
hället utanför den egna familjekretsen (se t.ex. Nordenmark, 1999), men 
även betrakta sina möjligheter 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). Samhäl-
lets insatser för arbetslösa, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, soci-
albidragstagare o.s.v., behöver därför bli mer individualiserat, med ökad 
lyhördhet, större hänsyn till individuella behov och bättre hänsyn till in-
dividens tidigare kompetens och livserfarenheter när åtgärder planeras 
(SOU 2007:2). I ett projekt för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna 
(Lundgren, 2005) som omfattade personer i den dåvarande s.k. Aktivi-
tetsgarantin sade till exempel en arbetsförmedlare som medverkade för 
att förmedla lediga arbeten: 
 

Vi har faktiskt många som vi tycker att de borde få ett jobb. Vi kan 
inte se någonting i den sociala kompetensen, inte heller i någon 
annan kompetens, men man söker många jobb och det är hård kon-
kurrens. (Arbetsförmedlare, i Lundgren, 2005:65) 
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Mina erfarenheter från att i liknande projekt som detta (Lundgren, 2005, 
2006) ha intervjuat människor som länge befunnit sig utanför arbets-
marknaden är att många uppskattar den hjälp de kan få via arbetsmark-
nadsinritade projekt, men det finns också påfallande många som istället 
anser att sådana åtgärder ”stör” deras liv. Det kan ibland bero på att de 
har accepterat sitt liv som arbetslös och att de har byggt upp sitt liv runt 
aktiviteter som de finner meningsfulla inom de ramar och det ekonomis-
ka stöd som A-kassan ger. (Se t.ex. Bolinder, 2006) Individer som har 
sådana föreställningar är vanligen också svåra att övertyga om att till ex-
empel delta i arbetsmarknadspolitiska projekt, eller att satsa på en utbild-
ning. (Se t.ex. Paldanius, 2002) Som arbetslös, eller långtidssjukskriven 
riskerar den enskilde individen också att hamna i en situation som gör att 
man aldrig kommer att kunna återgå till arbetslivet. Samtidigt verkar det 
existera ett klassberoende mönster. 
 

/…/ koncentration av arbetslöshet inom sociala nätverk är relaterat 
till klass på så vis att koncentrationstendenserna är vanligare ju 
längre ner i klasstrukturen man kommer. (Nordenmark, 1999:5)  

 
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 
länge andra är arbetslösa. Nordenmark (1999) hänvisar till studier som 
visar på 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 
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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-
tetsgarantin9 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. Hägglund (2001) visade att deltagare i Aktivitetsgarantin 
sökte arbete via Arbetsförmedlingen i högre grad än om de inte är in-
skrivna i Aktivitetsgarantin, 21 procent mot 15 procent. Hägglund fann 
att ”chansen att få en anställning är nästan dubbelt som stor om man be-
finner sig i Aktivitetsgarantin jämfört med om man inte är det.” 
(2002:101) Han konstaterar även att Aktivitetsgarantin ”ökar den sökan-
des chanser att bryta arbetslösheten för anställning. När subventionerade 
arbeten inkluderas i analysen blir effekten av deltagandet signifikant posi-
tivt.” (2002:105) Det är förstås viktigt, att som Hägglund (2001) gör, no-
tera att chansen att få ett icke-subventionerat arbete däremot inte ökar, 
vilket betyder att det är relativt få som kommer ut i ett reguljärt arbete.  
Genom att aktivt söka arbete finns ett bakomliggande antagande att de 
långtidsarbetslösas möjligheter till ett inträde på arbetsmarknaden förbätt-
ras. De arbetslösa ”tvingas” därför att aktiva söka arbete, vilket kan för-
klara till deras relativt höga aktivitet när det gäller just att söka arbete. 
Sökandet efter arbete kan då ske antingen via typiska förmedlingskanaler, 
eller via informella personliga kanaler. (Se t.ex. van den Berg & van der 
Klaauw, 2001)  
 
Att de arbetslösa skall aktiveras kan också förstås mot bakgrund av den 
sedan 1930-talet dominerande s.k. ”arbetslinjen”10. Hult (2004) har sam-
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 

                                                                                                  
99  Aktivitetsgarantin vände sig till personer som är 20 år eller äldre, som söker arbete ge-
nom den offentliga Arbetsförmedlingen och som är eller riskerar att bli långtidsinskriv-
na. Med långtidsinskriven menas att personen varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i 
minst 24 månader. (Internet 7) Den sittande borgerliga regeringen införde från halvårs-
skiftet 2007 istället en jobb- och utvecklingsgaranti. (Internet 8)  
10 ”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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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.  
 
Många av dem som funnits utanför arbetslivet länge kan även befinna sig 
i en komplicerad social situation, till exempel med bakomliggande sjuk-
domar, missbruk, ekonomiska problem o.s.v. andra kan sakna vad som 
brukar kallas social kompetens. Social kompetens handlar om hur jag 
bemöter andra människor i direkta möten under vardagen. (Eriksson, 
2001) Begreppet är emellertid ”laddat” och väcker känslor. Vem är det 
som avgör vad som är socialt kompetent? Vad som uppfattas som socialt 
kompetent i ett sammanhang kan i ett annat uppfattas som något helt an-
nat.  
 

Den sociala kompetensen, som kommit att efterfrågas alltmer i ar-
betslivet, är exempelvis svår att definiera. Trots att den ofta ges fö-
reträde framför utbildning och yrkeserfarenheter uttrycks den säl-
lan i väl definierade färdigheter. (Danilda, (red.), 2006:8) 

 
En individs sociala kompetens och personliga kvaliteter tillskrivs en av-
görande betydelse när en arbetsgivare rekryterar ny personal. (Danilda 
(red.), 2006) 
 
Livskvalitet hos de arbetslösa påverkas. Rantakeisu (2002) visar till ex-
empel att när det gäller mental hälsa finns det stora skillnader mellan oli-
ka grupper av arbetslösa ungdomar. Arbetslöshet riskerar i en del fall att 
leda till ohälsa i form av psykosomatiska besvär, oro, rastlöshet, och ned-
stämdhet. De flesta arbetslösa har en stark önskan att kunna få ett arbete 
och ju starkare denna är desto sämre är den psykiska hälsan vid arbets-
löshet. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd är ofta inte tillräcklig för att re-
sultera i ett arbete. Även om ohälsan dominerar så bör även den variation 
som finns uppmärksammas, genom att arbetslösheten upplevs som mind-
re besvärande för en del individer. (Rantakeisu, 2002) I en undersökning 
av arbetslösa ungdomars situation (Axelsson, 2005) uppger till exempel 
35 procent att deras livskvalitet blivit sämre sedan de blev arbetslösa, för 
41 procent är livskvaliteten oförändrad och för 24 procent har den blivit 
bättre. Det kan samtidigt ses som anmärkningsvärt att många ungdomar 
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ändå inte ser sin arbetslöshet som särskilt påfrestande. Kanske uppfattar 
de att de därmed har stor frihet att göra vad de själva finner meningsfullt. 
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5.3 Utbildning och dess betydelse för att ta sig in på ar-
betsmarknaden 
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. 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 arbets-
marknaden ställer höga krav på den anställdes beredskap på förändring, 
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 vidare stu-
dier, eller till ett arbete, eller i varje fall till en personlig utveckling. Para-
doxalt leder ett utbyggt utbildningssystem, i synnerhet i fråga om högre 
utbildning, till större skillnader mellan de som genomgått långa utbild-
ningar och de korttidsutbildade. Det finns också betydande grupper som 
hamnar utanför, eller som frivilligt väljer att ställa sig utanför, de möjlig-
heter som det relativt väl utbyggda svenska utbildningssystemet erbjuder. 
Detta tycks även gälla när det är fråga om direkt arbetsmarknadspolitiskt 
inriktade utbildningssatsningar.  
 
Att arbetssökande, framför allt till kvalificerade arbeten, sorteras efter 
formell utbildning är väl belagt (Se t.ex. Bolinder, 2006, Behrenz & De-
lander; 1996; Ekström, 2001), även om det inte är den enda faktorn som 
är av betydelse. I det slutliga urvalet läggs vanligen också stor vikt vid 
personliga egenskaper (Danilda, (red.), 2006). Stenberg (2005) framhåller 
att studier visar att av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är yrkesinriktade 
kurser effektivare än teoretisk utbildning. Av dem som till exempel slu-
tade ett yrkesinriktat gymnasieprogram läsåret 2000/01 hade 69 procent 
ett arbete i mars 2004 och bland dem som examinerades från högskolans 
grundutbildning hade 92 procent ett sådant (Internet 9). Det visar sig ock-
så i senare SCB:s statistik att av dem som gått ut gymnasiet 2005 hade 73 
procent fått ett arbete. Bäst lyckades de som gått fordonsprogrammet, 
men även hotell- och restaurangprogrammet och byggprogrammet ger 
ofta jobb efter studierna. (Internet 10) I en undersökning (Internet 11) om 
hur det hade gått för individer som genomgått en KY-utbildning under 
2005 svarade 64 procent att de hade arbete, sex procent hade startat eget 
företag och 16 procent fortsatt att studera i någon form och 19 procent 
svarade att de sökte arbete, vilket kan tolkas som att en del av dem som 
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valt att studera vidare samtidigt sökte ett arbete. Resultatet måste tolkas 
som att en genomförd KY-utbildning för flertalet hade gynnsamma effek-
ter för att komma vidare.  
 
I den politiska debatten tillskrivs utbildning som en viktig väg för att 
kunna få ett arbete. Det svenska utbildningssystemet har byggts ut kraf-
tigt, vilket ger den enskilde individen goda möjligheter att få tillgång till 
att kunna utbilda sig. Det finns ändå många individer som överhuvudta-
get inte ser utbildning som ett alternativ för sin egen del. Paldanius 
(2002) har behandlat denna fråga och belyser med utgångspunkt från sin 
doktorsavhandling; Ointressets rationalitet – Om svårigheter att rekryte-

ra arbetslösa till vuxenstudier, vad det är som får en individ att avstå ut-
bildning som ett rationellt val. Detta är en central frågeställning sett mot 
bakgrund av att tidigare erfarenheter av vuxenutbildning visar att de som 
är i störst behov av utbildning också är svårast att rekrytera. Hur kan då 
rationaliteten bakom en del människors motvilja och ointresse för vuxen-
studier förstås? Paldanius (2002) visar att även personer som avvisar ett 
erbjudande om utbildning bedömer detta med en förnuftsbaserad syn ut-
ifrån 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 fallet 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 förklaring 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 sådana beslut i hög grad är kopplade till den 
sociala situation i vilken den enskilde individen befinner sig. Det finns 
också, som redan framgått, 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 utbildning, 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-
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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 
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 ”Jobb-coaching” - En metod för att öka möjligheterna 
för arbetslösa och/eller långtidssjukskrivna att ta sig in på 
arbetsmarknaden  
Coaching växte fram i USA under 1970-talet av tränare som ville dela 
med sig av sina erfarenheter också utanför idrottsarenan.11 Det har sedan 
gjorts försök att omsätta detta sätt att arbeta till andra områden. Coaching 
beskrivs som ett sätt att frigöra människors inneboende potential. Tanken 
vilar på ett antagande att varje människa kan forma sitt eget öde. Downey 
(1999) säger till exempel att coaching är konsten att underlätta 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 skill-
nad från att lära någon något. En liknande tanke är Flaherty, (1999, p. xii) 
inne på när han säger, att coaching är att: “not telling people what to do, 
but giving them a chance to examine what they are doing in light of their 
intentions.” Hallqvist (2005) refererar till Bachkirova och Cox (2004) 
som ser coaching som ett internationellt växande ”helping by talking” fe-
nomen. När coaching används i sociala sammanhang, som till exempel i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, syftar den till att hjälpa arbetslösa att 
uppnå resultat och upprätthålla ett beteende som förändrar deras liv och 
karriär. Aktiviteterna är inriktade på handling och att skapa ett lärande 
som leder till att en individ kan utveckla 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. Ett sådant exempel är Mia Törn-
bloms (2005) bok: Självkänsla nu! Din personliga coach visar hur. Bo-
ken har sitt ursprung i Törnbloms eget liv och personliga upplevelser. 
Många av dem som idag arbetar som personliga coacher bygger sin verk-
samhet på någon typ av personliga erfarenheter och ett praktiskt arbete 
där man utvecklat ett sätt att arbeta, kanske i form av en särskild metod 
som visat sig fungera i vardagens arbete. Det verkar som om coachingen 

                                                                                                  
1111  Se till exempel: Gallwey, W. T. (1975). Tennis - det inre spelet. New York. Malmö: 
Norstedt. 
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utvecklas av praktiskt verksamma personer. I det här fallet har coaching-
en emellertid  varit knuten till en teoretisk ansats med nära koppling till 
det synsätt som företräds av Lars-Erik Uneståhl. (Se t.ex. Uneståhl, 1996a 
och b; 2004; 2005; Uneståhl och Hansson, 2005) 
 

Uneståhls program har fokus på färdigheter, att man kan använda 
de kunskaper man har på det sätt man önskar. Att man klarar av att 
leva som man lär. /…/ Uneståhl var väl en av pionjärerna att prata 
om friskfaktorer och lösningsfokusering. (Coach) 

 
Kanske kan man uttrycka det som att grunden för coaching utgår från en 
tilltro till en individs resurser och till den enskildes vilja och förmåga att 
växa. Därmed ställs stora krav på coachens personliga förmåga att sam-
verka med andra. Coaching kan ses som en speciell typ av relation där 
målet är att en individ skall utvecklas med coachens stöd. Ett sätt att stöd-
ja en enskild individ är att erbjuda hjälp med till exempel mental träning.  
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6. PROJEKTET MENTORSKAP & KOMPETENSUT-
VECKLING – VERKSAMHET OCH UPPNÅDDA EF-
FEKTER 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag först ger en bild av 
deltagarnas situation när de kom till projektet från det att de under lång 
tid har stått utanför arbetsmarknaden, antingen som arbetslösa, eller som 
långtidssjukskrivna. En situation som riskerar att normaliseras, d.v.s. att 
uppfattas vara det normala och naturliga tillståndet. (Se t.ex. Bolinder, 
2006; Hedström, m.fl., 2003) Därefter behandlas frågan hur projekt Men-
torskap & kompetensutveckling genomfördes i relation till de ursprungli-
ga planerna och vilka erfarenheter som kan dras från detta. Jag kommer 
sedan över på frågan hur deltagarnas ”arbetsmarkandssituation” såg ut 
vid den tidpunkt när de lämnade projektet och om, och i så fall hur, del-
tagarna upplevt att verksamheten påverkat dem i olika avseenden. Av-
slutningsvis diskuteras frågan om i vilken utsträckning som projektet har 
lyckats nå de uppsatta målen. 
 
 
6.1 Situationen för individer som stått utanför arbets-
marknaden länge 
Arbetslöshet, oavsett dess orsak, riskerar att normalisera livet för den ar-
betslöse på ett sätt som gör att de inte i första hand tänker sig att ett arbe-
ta utgör ett realistiskt alternativ för deras egen del. 
 

Jag kan föreställa mig att har man varit arbetslös väldigt länge, gått 
på många sådana här åtgärder, kanske haft många praktikperioder, 
en månad här, ett halvår där så till slut så tappar man sugen /…/. 
(Projektledare) 

 
Människor identifierar sig som regel starkt med sitt yrke, vilket även 
medför att den arbetslöse och långtidssjukskrivne tillskrivs en identitet 
som sådan, en identitet som vanligen uppfattas som negativ och belastan-
de. Utfallet av projektets verksamhet måste därför också bedömas mot 
bakgrund av att många av deltagarna under lång tid stått utanför arbets-
marknaden och att de har inrättat sitt liv efter detta och i många fall har 
de mer eller mindre accepterat sin nuvarande situation. (Se t.ex. Bolinder, 
2006)  
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Det är den vanligaste bristen, att man inte känner något egenvärde. 
Man har tappat det på vägen, man kanske har kopplat samman det 
med jobbet innan och i och med att man förlorar jobbet så tappar 
sitt egenvärde. Det är oerhört viktigt att bygga upp det, att man inte 
lägger hela sitt människovärde i det. Det gör att man ger upp. Man 
har försökt att söka jobb, men egenvärdet urholkas mer och mer. 
Till slut så tycker man inte ens att man förtjänar att ha ett jobb. 
Sedan självförtroendet, prestationsvärdet, att våga agera, att våga 
gå fram och resa sig igen även om man har ramlat. (Coach) 

 
Människor som länge varit utanför arbetsmarknaden befinner sig i en mer 
eller mindre utsatt social situation, många har problem med sin fysiska 
och psykiska hälsa, dåligt självförtroende o.s.v. ”Det här är ju personer 
som gått arbetslösa väldigt länge, ända från 90-talet har de gått runt i oli-
ka åtgärder.” (Arbetsförmedlare) 
 

Många människor har ingen framtidstro. Det är nummer ett, skapa 
en framtidstro. För de som har varit borta länge från arbetsmark-
naden de har inte det. Människor som är deprimerade av olika skäl, 
orsakerna bakom varierar massor givetvis, men det de har gemen-
samt är just den här avsaknaden av framtidstro, man ser ingen rik-
tig framtid för sig själv. (Coach) 

 
Andra är osäkra på vad de kan och vill göra med sina liv. Deras privata 
liv är för en del så komplicerade att de bara med stora svårigheter skulle 
kunna sköta ett arbete.  
 

Man har ju hört sådana om personer som har problem hemma med 
sin man, eller frun som dricker osv. Det är flera som har tagit tag i 
sådana problem /…/. Det är fruktansvärda processer som sätts 
igång. (Projektledare) 

 
Generellt sett verkar det också som om de som varit långtidssjukskrivna 
befinner sig i en än mer utsatt situation är de som ”bara” är arbetslösa. 
(Se t.ex. Lundgren, 2007b)  
 

I början hade jag svårigheter att ta mig hit överhuvudtaget. Hur 
skall det gå att tala om att jag inte orkar? Jag sov inte på nätterna. 
Jag blev så uppvarvad. Det blev så många intryck. Då sa dom: 
”Kom hit när du orkar”. (Fk-deltagare) 
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Jag tror att dom har förstått nu att vi är sjukskrivna. Har det varit 
någonting så har vi kunnat tala om det för dom, så har de kunnat 
göra någonting åt det. (Fk-deltagare) 

 
Bland dem som anvisats från Arbetsförmedlingen fanns hos flera en be-
tydande ”projekttrötthet”. De var helt enkelt inte motiverade för att delta i 
ytterligare ett projekt. Giertz (2004) har påpekat att aktiveringsprogram 
ibland har kontraproduktiv inverkan och även gör deltagarna mindre mo-
tiverade. 

 
Vi har haft en tuff grupp. /…/ Det har varit väldigt tuffa attityder i 
den gruppen. Det har varit några 55+-gubbar som anpassat sig efter 
att ha A-kassa och de har inte velat söka så mycket jobb. /…/ De 
sätter inte upp sig på coachingverksamheten, sätter de upp sig så 
blir det inga seriösa samtal. De är projektvana. (Projektledare) 

 
Jag var ganska mycket emot det. Jag har gått så hemskt många så-
dana här. Nej, inte en till. Det var väl många i gruppen som var ne-
gativa. Jag försökte väl göra det bästa av det liksom. Jag fick ju 
Plusjobb också. (Af-deltagare) 

 
Skillnaden mellan grupperna var betydande. 
 

Det är stor skillnad på olika grupper. När man kommer in som ar-
betssökande från Arbetsförmedlingen så då har man oftast gått i 
andra projekt och automatiskt letar man efter likheter, /…/ det 
räcker med att vi nämner coaching, det visste jag väl att det här 
vara samma. Man är ganska trött på att bli skickad till olika pro-
jekt, vilket gör att man inte är så mottaglig. Man förväntar sig inte 
att det här skall ge någonting. (Coach) 

 
Inställningen från dem som anvisats från Försäkringskassan var i många 
fall en helt annan, /…/ ”äntligen får jag hjälp, äntligen någon som lyssnar, 
någon som ser mig. Det finns en öppenhet, vad är det här för något. Jag är 
nyfiken.” (Coach) Initialt gjordes i projektet ingen skillnad mellan hur de 
långtidsarbetslösa och de långtidssjukskrivna bemöttes. Det visade sig 
dock ganska snart att det var nödvändigt att ta sådana hänsyn när verk-
samheten genomfördes. 
 

Vi som är i den här gruppen har ju varit sjukskrivna allihopa och 
den var otroligt arbetsinriktad. Det var ”pushigt” i början. Det fick 
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dom ändra på. Det är väl det som jag tycker har varit jobbigt. (Fk-
deltagare) 

 
I början tyckte jag att det var mest inriktat på dem som var arbets-
lösa. Vi var ju många som kom från Försäkringskassan. Då kände 
jag att det här var ingenting för mig. (Fk-deltagare) 

 
Tvivlet att lyckas få ett arbete var starkt hos ett flertal. ”Jag har ingen 
aning om vad som kommer att hända. Det vet jag inte.” (Fk-deltagare) En 
del individer har inte heller förmåga att själva kunna se vad de skulle 
kunna vara kapabla till, till exempel beroende av att de befunnit sig i en 
situation där deras självförtroende underminerats under lång tid. Osäker-
heten lyser i många fall igenom. 
 

Vad händer nu, vad händer efter. Det är frågan hela tiden. Kommer 
jag in på skolan? Vad händer om jag inte kommer in? Får jag nå-
gon plats att vara på? Jag kan absolut inte gå tillbaka där jag var. 
Det är helt otänkbart. (Fk-deltagare) 

 
Oron för framtiden var hos många deltagare stor, trots de framsteg de 
upplevde att de hade gjort. Vad skulle hända när projektet upphörde? 
 

Det som jag oroade mig för när vi började här var att det var så be-
gränsad tid här. Vad ska ha hänt på 16 veckor, men det har ju hänt 
otroligt mycket. (Fk-deltagare) 

 
Behovet av en trygghet utifrån den situation som deltagarna befann sig i 
var, föga förvånande stor. ”Jag är sådan att jag vill ha väldig struktur, 
ordning och reda.” (Fk-deltagare) ”Det är ju den tryggheten man vill ha 
när man kommer hit i början. Då vill man verkligen ha trygghet. Det vill 
ju alla veta i början.” (Fk-deltagare) ”I början var det så ostrukturerat med 
tider och scheman.” (Fk-deltagare) För att möta denna osäkerhet upprät-
tades veckovisa aktivitetsscheman. ”Nu får vi ett schema för den här 
veckan till nästa vecka. Nu vet vi vad som kommer att ske nästa vecka.” 
(Fk-deltagare)  
 
För en del skulle en praktikplats, ett varaktigt arbete, eller påbörja en ut-
bildning skulle kunna hjälpa till att rädda upp situationen. (se t.ex. Axels-
son, 2005) För andra skulle behövas helt andra typer av åtgärder, till ex-
empel någon form av rehabilitering, kombinerat med insatser som kan 
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stärka individens självförtroende och även förbättra individens livssitua-
tion i stort. Sammanfattningsvis kan sägas att de som kom till projektet i 
de flesta fall befann sig i en besvärlig situation och i behov av ett omfat-
tande stöd. 
 
På det sätt som projektet Mentorskap & kompetensutveckling genomförts 
framstår det som att verksamheten relativt väl har kunna svara upp mot 
de behov som deltagarna har haft av stöd och hjälp. På vilket sätt detta 
har skett kommer att vidareutvecklas i de avsnitt som följer. 
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6.2 Projektets verksamhet 
 

Det här paketet med coaching, grupp, mental träning integrerat 
med matchning utifrån arbetsmarknaden och arbetslivsanalyserna. 
Det är mera det paketet att utveckla metoder och att få det här att 
fungera som är det innovativa i det här. (Coach) 

 
Projekt av den här karaktären är en del i samhällets arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitik (Skr 2006/07:23), där matchning utgör ett viktigt 
inslag. En av de strategier som användes i projektet var att försöka bygga 
upp en väl fungerande organisation för att matcha deltagarna mot tänkba-
ra praktikplatser och i förlängningen ett arbete. Denna strategi komplette-
rades med att använda coaching, både individuellt och i grupp, för att på 
olika sätt stärka deltagarna i deras nuvarande situation.  
 

Vi har två typer av individuella samtal, dels så har vi coaching, 
d.v.s. att man behöver hjälp med att reda ut sitt liv. Man kan få 
hjälp med mål, eller med hinder. Många saknar mål, när man bör-
jar skrapa på ytan så har man mål, men man fokuserar på hinder. 
Man gömmer sig bakom att man inte vet vad man vill. Den andra 
formen av samtal, när man vet vad man vill och vet vad man ska 
göra. Man har idéer om företag man skulle vilja in på. Då bokar 
man en tid med X [anm. min anonymisering] som är vår utrekryte-
rare och sätter sig ner tillsammans med henne och bokar in ett fö-
retag tillsammans. Då får man konkret hjälp av henne. Sedan har vi 
andra exempel där vi får styra upp mer än vad vi skulle vilja önska. 
Det beror på att man är van att … det beror på s.k. inlärd hjälplös-
het, kallar man det här för inom mental träning, d.v.s. man gör ing-
enting om ingen annan styr en. (Coach) 

 
För dem som var osäkra på vad de skulle vilja göra med sin framtid, eller 
vilket yrke de skulle passa för genomfördes s.k. arbetsstilanalyser. För ett 
fåtal som saknade dokumentation av sina tidigare arbetslivserfarenheter 
genomfördes en validering av dessa. Ett ytterligare annat inslag var att 
deltagarna fick undervisning i hälsa och friskvård.  
 
Matchning: deltagare - arbetsliv 
Vi betraktar vanligen rekryteringsprocessen som något som är formalise-
rat, med fastställda administrativa rutiner och att tjänster annonseras. I re-
aliteten torde det istället vara så att många arbetssökanden får sin anställ-
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ning via informella kontakter. Det kan därför inte uteslutas att informella 
rekryteringsprocesser och enskilda individers nätverk är av stor betydelse 
i det här sammanhanget.  
 

Vi gör ganska mycket av deltagarnas jobb och det beror på att vi är 
målfokuserade, för vi har sett att det är det som fungerar. Att man 
har någon som öppnar dörren åt en så att man får en chans att 
komma in. Har man varit borta åtminstone två år, fem, tio och fem-
ton år är inte ovanligt, då spelar det ingen roll hur mycket du söker 
själv på vanligt sätt. I den traditionella rekryteringsprocessen med 
ansökan, urval. Säg att det ligger 500 ansökningar på skrivbordet. 
Man är chanslös, man försöker om och om igen. Till slut så ger 
man upp. Man behöver få hjälp att gå in i den här matchningspro-
cessen. Så att man får komma in via någon form av nätverk istället. 
Trots allt är det 80 procent av all rekrytering som går till så. Har 
man stått utanför arbetsmarknaden fem, tio år, då har man inte det 
nätverket. (Coach) 

 
I liknande projekt som jag utvärderat har det som regel varit de arbetssö-
kandena själva som har fått ta kontakt med en tilltänkt arbetsgivare. Pro-
jektdeltagarna har fått formulera sin CV och framför allt lägga ner myck-
et tid på att söka lediga jobb, även i de fall när det måste ses som troligt 
att deras möjlighet att få dessa var mycket liten. (Lundgren, 2005; 2007a)  
 

Många har svårt att skriva och känner att de vill ha hjälp. Istället 
för coachning så har man satt sig och gjort en CV. Det är jättefå 
som har nyttjat det egentligen. /…/ Sedan har vi gjort mallar för 
hur man kan göra och anpassa detta utifrån sin personlighet. (Pro-
jektledare) 

 
Att ha en uppdaterad CV, d.v.s. där individens formella meriter och tidi-
gare arbetslivserfarenheter framgår, är självfallet nödvändigt. Ett avgö-
rande problem är emellertid att om individens CV är ”mager” så är den 
till föga hjälp för att få ett sökt arbete. För att kompensera detta lades i 
det här fallet stor vikt vid att lyfta fram deltagarnas starka sidor. 
 

Tidigare kunde det räcka med rätt utbildning, men idag räcker det 
inte ens med rätt utbildning. Den här personliga kompetensen att 
kunna ta tillvara dina framgångsfaktorer och coacha dig själv 
framåt, det är det som är den vinnande kunskapen idag. (Coach) 
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Faktorer som personlig lämplighet och social kompetens utgör viktiga in-
formella urvalskriterier. Kriterier som ofta tillmäts stor betydelse i rekry-
teringen.  
 

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

 
Vad som verkar känneteckna många av dem som saknar ett arbete är att 
de också har svaga sociala kontaktnät med förgreningar in på arbets-
marknaden. (Se t.ex. Lundgren, 2005) Det gör att de själva har svårt att få 
kontakt med en eventuell framtida arbetsgivare. Deltagarnas ”sociala trä-
ning” för att utveckla sin sociala kompetens blir lidande när en individ 
under lång tid isoleras genom att till exempel stå utanför arbetsmarkna-
den och de normer och värderingar som gäller där. I projektet riktades 
blickarna därför även utåt, mot hur det ser ut på arbetsmarknaden, för att 
låta deltagarna få en chans till att möta ”verkligheten” på en arbetsplats. 
 

Därför behöver man jobba med att bygga en bro ut mot arbets-
marknaden också. Det har blivit färre jobb och det är naivt enligt 
mitt sätt att se det att bara jobba med individer och att bara jobba 
med grupper när man hamnat i ett stort utanförskap under lång tid. 
Då behöver man jobba ut mot arbetsmarknaden. (Coach) 

 
Med tanke på att olika individer har olika förutsättningar betonades indi-
viduella lösningar. 
 

Vi jobbar mycket med matchning mot arbetsmarknaden. Individu-
ellt, utifrån egna behov och önskemål och inte bara att nu ska ni ha 
praktik. Det ska vara något syfte med det, det ska vara behovsstyrt 
utifrån individens kunskap, egenskaper och förutsättningar. 
(Coach) 

 
Från dessa utgångspunkter tillämpades därför i projektet Mentorskap & 
kompetens en strategi som låg i linje med detta.   
 

Jag har väl sett att det här skulle man kunna göra bättre. Antingen 
så har man jobbat väldigt mycket med individen, men inte så 
mycket ut mot arbetsmarknaden. Jag har också sett många exempel 
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där man jobbat med grupper och har grupp hela dagarna och man 
har mycket fokus på närvarokontroll. Huvudfokus ligger mera på 
kontroll än på målen. Min tanke var att hitta en balans mellan 
grupp och individ. (Coach) 

 
Verksamheten inriktades därför i första hand på att utveckla deltagarna 
med utgångspunkt i den situation som den enskilde individen befann sig. 
 

De aktiviteter vi ska ägna oss åt här är de som gynnar målet. Det är 
överordnat kontroll, eller så bygger det mer på målstyrning och 
tillit än regelstyrning. (Coach) 

 
Även när det gällde frågan om deltagarnas kontakt med en framtida ar-
betsgivare skilde sig den strategi som användes i det här fallet från den 
sedvanliga, d.v.s. att ansvaret för att ta denna kontakt i första hand ligger 
på individen. Till projektet rekryterades därför en person som hade ett 
omfattande lokalt kontaktnät av arbetsgivare och som hade som sin hu-
vuduppgift att kontakta arbetsgivare.  
 

I och med de här praktikavtalen som vi har skrivit. Dom jobbar två 
veckor och vi följer upp, det är seriöst, vi har försäkringar. Det 
syns att det finns en proffsighet som arbetsgivarna uppskattar. /…/ 
Sedan får de fortsätta ytterligare två veckor, sedan efter det börjar 
vi resonera om det finns möjlighet till anställning och har det fun-
nits ett anställningsbehov och personen har funkat har personen of-
tast fått ett jobb. (Projektledare)  

 
Praktiksamordnaren hade ansvaret för den första kontakten med företa-
get. 
 

Jag tar ofta första kontakten med företaget och deltagarna får ju 
komma med önskemål till mig och sedan ringer jag företaget. Och 
bokar in en första träff. De flesta går själv, men en och annan vill 
att jag följer. Då är det lättare för dem att komma dit, då deras 
ärende är klart. Sedan kommer de överens med mig när de skall 
börja. Sedan för jag upp det här första besöket och skriver ett avtal 
om när de börjar, när de slutar, arbetstider och vad de skall göra 
för någonting och försäkringar. Det är många som är positiva till 
det här. Det är alltid lättare när någon annan tar den första kontak-
ten. (Praktiksamordnare) 
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Hela tiden som projektet pågick kunde detta nätverk kontinuerligt utvid-
gas. På så sätt kunde deltagarna få en första kontakt med en arbetsgivare 
och därmed en chans att ”visa upp sig”.  
 

Vi skriver praktikavtal med arbetsgivarna om en fyra veckorsperi-
od och då stämmer vi av, dels om det funkat mellan individen och 
företaget och om individen inte vill vara kvar så är det ingen dra-
matik om han, eller hon försvinner. Det är där vi stämmer av med 
arbetsgivaren om det finns en chans till jobb. (Projektledare) 

 
Projektledaren har försökt att göra besök ute på Försäkringskassedelta-
garnas praktikplatser, framför allt av skälet att många av dessa levt ett so-
cialt isolerat liv under lång tid. (Se t.ex. Nordenmark, 1999) 
 

De som är ute och arbetstränar hälsar jag på. Det är Försäkrings-
kassegänget. På något sätt är de ännu längre ifrån. Många gånger 
så har de som kommer från Arbetsförmedlingen varit med i andra 
projekt och åtgärder. De har haft mera sociala kontakter. Kommer 
man från en längre tids sjukskrivning och bara gått mellan hemmet 
och något annat och då tycker de att det är viktigt att jag kommer 
och tittar hur de har det. (Projektledare) 

 
För många av deltagarna gjorde detta att de kunde vara mindre spända 
och nervösa inför den inledande kontakten med en ny arbetsplats.  
 

Kan man höja självkänslan ger det ändå en bas, en grund att stå på 
om man kommer ut i arbetslivet. Många har gått och fått nej på 
jobb. Vi får ju hämta dem långt under vattenytan. Sedan har vi en 
ambition i projektet att även om man kanske inte får jobbet att man 
ändå mår bättre som människa. (Projektledare) 

 
Ändå fanns det deltagare som upplevde detta steg som ansträngande och 
svårt. ”Det här med arbetsträningen blev så definitivt. Kanske skall man 
ha mera inriktning på olika studiebesök på många ställen.” (Fk-deltagare) 
 

Många är rädda för att få ett jobb. Därför är det så viktigt att just 
bygga upp självkänslan och självförtroendet just med caoching och 
så och jag tycker att det är viktigt att man får den här praktiken och 
får komma ut även om det inte är en anställning, där är viktigt att 
man får komma ut ändå i arbetslivet. (Arbetsförmedlare) 
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Vad man kanske inte i första hand tänker på är att efter den första glädjen 
att ha fått en praktikplats, eller ett arbete, kommer tankar kring vad detta 
kommer att innebära i praktiken. Glädjen förvandlas till rädsla och osä-
kerhet. Hur skall det gå? Kommer jag att klara av detta? 
 

Man ska ju också tänka på vilken oerhörd omställning det är att få 
ett jobb när man inte haft det på länge, vilken enorm ångest som 
väcks också, vilken rädsla som väcks. Så det är inte bara jaho jag 
har jobb. (Coch) 

 
Den sammantagna bedömningen är att den organisation och det sätt att 
arbeta med matchning som skett inom projektet visar en rad fördelar. I 
andra sammanhang (se t.ex. SOU 2007:2) har det lyfts fram att de insat-
ser som samhället gör för dem som står utanför arbetsmarknaden länge 
måste ske mera individualiserat, där hänsyn också måste tas till aspekter 
som rör en individs totala sociala situation (se t.ex. Rantakeisu, 2002). 
 
I de följande avsnitten diskuteras projektets olika delmoment mera ingå-
ende. 
 
 
Fungerar coaching för att stärka arbetslösas position på arbets-
markanden? 
Coachrollen innebär att ge ett personligt stöd för att arbeta med den en-
skilde individens personliga utveckling i syfte att underlätta ett återinträ-
de på arbetsmarknaden. (Se t.ex. Berg och De Jong, 2003) Coachen kan 
även med hjälp av sin kännedom om arbetsmarknaden vara en kritisk vän 
och granskare av deltagarnas idéer, yrkesambitioner och aktiviteter. De 
kan fungera som pådrivare för att få deltagaren att bibehålla sin motiva-
tion och aktivitet i sin strävan att nå sitt mål. Att fungera som coach krä-
ver ett betydande personligt engagemang.  
 

Man har kunnat se att det finns vissa generella faktorer som gör 
det oavsett vilket område i livet det handlar om. Man har titta på 
vilka områden i livet är viktiga och då ser man att relationer till 
nära och kära är viktiga, familjen, att göra någonting som känns 
meningsfullt tycker folk är viktigt och den egna hälsan, mentalt 
och fysiskt. Det kallar man för livsmålområden. /.../ Då har vi hur 
man ser på sig själv och framtiden och attityder överhuvudtaget 
och så går vi in på djupet inom de här områdena teoretiskt och se-
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dan får man arbeta mer praktiskt med diskussionsövningar, med 
arbetslivsanalyser. Kommunikation väldigt mycket, praktiska kom-
munikationsverktyg. Hur man hanterar konflikteter, hur man kan 
marknadsföra sig själv, hur man kan bygga upp en självkänsla och 
självförtroende. (Coach) 

 
När en individ skall ta de första inledande stegen mot att förändra sitt liv 
kan personlig coaching spela en viktig funktion.  
 

Vi jobbar med mental träning och att de själva ska vilja och lyfta 
dem mentalt för att ta tag i sin egen situation. /…/ Du kan tvinga 
en människa att söka ett jobb, men om han eller hon är ointresse-
rad så /…/ det är där som vi kanske lite särskiljer oss och just den 
här individuella coachingen. (Projektledare) 

 
Utifrån en lösningsfokuserad ansats som utgår från att människor har 
kunskap och resurser att hantera de situationer som uppstår i livet blir en 
viktig fråga för en coach att balansera mellan att vara engagerad, men att 
samtidigt inte ”ta över” den enskildes ansvar. (Berg och De Jong, 2003; 
Downey, 1999; Whitmore, 1997; Flaherty, 1999) En coach behöver ha 
förmåga att kunna tolka och förstå vad det är som den arbetssökande be-
höver hjälp med bortom vad som förefaller självklart. I rollen ligger även 
att försöka att hjälpa deltagarna att ”upptäcka sig själva”, d.v.s. att de gör 
klart för sig själva både vad de kan, vad de vill och vad de behöver arbeta 
med hos sig själva för att förbättra sin position.  
 
Coachingen byggdes upp utifrån att genomföra aktiviteter som avsåg att 
bidra till att skapa en positiv förändring i deltagarnas liv på längre sikt, 
d.v.s. bort det att de hade lämnat projektet (Hallqvist med hänvisning till 
Whitmore, et al, 1998). Coachingen genomfördes bl.a. genom teoretiska 
genomgångar och att deltagarna på egen hand fick prova att tillämpa des-
sa kunskaper. ”Vi jobbar så praktiskt som det någonsin går när vi har 
grupperna.” (Coach) 
 

Jag går igenom i teorin på lektionerna och sedan så har vi ett låne-
system där man får låna CD-skivor och litteratur och sedan får man 
dokumentera sin egen utveckling vecka för vecka, de upplevda ef-
fekterna av det. (Coach) 
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Dessa övningar avsåg att inledningsvis träna upp förmågan till avslapp-
ning och senare vidtog mental träning. ”Själva mentala träningen tar inte 
så mycket tid. Den tar bara en kvart om dagen och sedan om man läser 
någon litteratur, kanske man läser en halvtimme om dagen. Det här gör 
de hemma.” (Coach) 
 

Det är en grundträning man går igenom först. Först sker en träning 
av det muskulära och sedan på det mentala, att slappna av mentalt 
via CD-skiva och sedan går man in på själva träningen. I den rikti-
ga träningen då går man in på självbild och hur man ser på sig 
själv, självkänsla, självförtroende och sedan målbild. Hur vill jag 
se på min framtid och även attityd, hur jag tolkar det som händer 
mig. (Coach) 

 
Samspelet mellan coacherna och den enskilde individen är avgörande för 
resultatet, vilket kan variera från fall till fall beroende på en lång rad or-
saker. Det har fungerat väl att det funnits flera coacher som från olika ut-
gångspunkter har kunnat stötta deltagarna. ”Det gäller att hitta rätt coach. 
Det gjorde jag inte på en gång. Vi har fått prova oss fram till det själva.” 
(Fk-deltagare) Det har samtidigt funnits en stor variation mellan delta-
garna hur intresserade de har varit av att bli coachade, även om flertalet 
verkar ha uppfattat coachingen som ett viktigt inslag i verksamheten. En 
deltagare uttryckte det som ”att jag har mera kapacitet än vad jag trodde.” 
(Fk-deltagare) På det sätt som verksamheten bedrevs innebar det att del-
tagarna fick verktyg som de kunde använda och tillämpa i sin vardag för 
att på egen hand möta vardagens problem och att samtidigt kunna arbeta 
med sin personliga utveckling. 
 

Vi har fått lära oss mycket olika tekniker. I början var det för 
mycket tekniker. Det var som ett bombardemang av olika tekniker. 
Jag lärde sedan vad jag ville ha och använde mig av det. (Fk-
deltagare) 

 
En coach avgör emellertid inte ensam utfallet. Minst lika viktigt är vad 
deltagarna själva har förmåga att bidra med i den relation som byggs upp 
med coachen.  
 

Coachingen är upplyftande. Vad gör man på en coaching? Coa-
ching låter som att man skall coachas fram till någonting, man 
skulle själv komma fram till någonting. (Fk-deltagare) 



  50 

 
Ett av de problem som en coach möter är när en person inte känner sig 
trygg i sin relation till coachen. ”Grunderna inom mental träning handlar 
mer om självbild, mål om attityd till livet. Då man går in djupare på 
framgångsfaktorer.” (Coach) Det är inte alltid enkelt att balansera mellan 
vad som rör den enskildes yrkeskvalifikationer och vad som rör det priva-
ta livet. ”Jag tycker att dom gick för djup in i ens privata och personliga. 
Det var för jobbigt.” (Af-deltagare)  
 

Det här projektet ger mig så mycket därför att man får vara med att 
se människor växa. Det är så fantastiskt, så det är därför som jag 
jobbar som coach /…/ kanske mera med inriktning mot människor 
som vill prata om lite djupare saker, speciellt från Försäkringskas-
sans deltagare som har väldigt mycket trauman i sitt privata sådant 
som har legat långt tillbaks i sitt liv och som de aldrig har kunnat 
bearbeta på ett bra sätt. (Coach) 

 
Samtidigt var det många av deltagarna som uppskattade den hjälp de fick 
med att reda ut sin i flera fall trassliga privata situation. Det kan förstås 
finnas betänkligheter att i ett projekt av det här slaget lämna det strikt yr-
kesmässiga.  
 

Jag tyckte att de första veckorna var ”skit”, rent ut sagt. Jag hade 
helt andra förväntningar. Jag trodde att man skulle få lära sig något 
ämne. Jag visste inte alls vad det var för kurs. Det var mycket den 
mentala biten de första veckorna. Det tyckte jag att jag hade gjort 
så många gånger, men sedan så började jag finna mig i det hela 
och så började man lära känna gruppen. Det gick över till det mera 
positiva. (Fk-deltagare) 

 
Samtidigt är individen en helhet som även påverkas av sitt privatliv. 
Ibland är livet så krångligt att individen behöver hjälp med att reda ut det-
ta för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att kunna stå till arbets-
marknadens förfogande. Det måste ses som tilltalande att deltagarna själ-
va kunde välja på vilket sätt de ville bli coachade. Här kan man anta att 
de olika coacherna har kompletterat varandra. Att delta i projektets verk-
samhet, att bli coachad innebär samtidigt en möjlighet att kunna träna sin 
sociala kompetens som en förberedelse för att komma ut på arbetsmark-
naden. Coacherna framhåller de positiva effekter som den mentala trä-
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ningen har visat sig ge upphov till, men att detta förutsätter aktiva insat-
ser från den enskilda individen. 
 

Det finns väldigt mycket forskningsresultat på vad mental träning 
ger och att det ger någon form av bestående effekter. Vilket är en 
sanning med modifikation. Det är ett träningsprogram, med beto-
ning på träning och det är ju inte så att du kan träna upp en kondi-
tion och leva på den hela tiden heller. Man kan säga att fokus lig-
ger på färdigheter och inte på information och kunskaper i första 
hand. (Coach) 

 
Effekter, så vet man från forskning att det ökar koncentrationsför-
måga, inlärning, kreativitet, förbättrar immunförsvaret, ökar det 
positiva tänkandet. De delar av hjärnan som styr det positiva tän-
kandet aktiveras i mycket större utsträckning. (Coach) 

 
Många av deltagarna är också nöjda med den hjälp och det stöd det fått 
genom coachingen. Verksamhetens struktur med möjligheter till indivi-
duell anpassning uppskattades. 
 

Jag tycker att det är jättebra. Det är första åtgärden som verkar 
passa alla, man kan liksom plocka russinen ur kakan, eftersom det 
täcker hela spektrat med coachning och basal kroppskännedom: 
det verkar jättebra. Vad det leder till mera konkret får man väl se 
sedan. (Fk-deltagare) 

 
Det har varit en otroligt bra kurs, men för mig personligen så har 
det varit inne väldigt mycket och grävt i det som hänt förut, som 
har varit och det är jättejobbigt psykiskt. Kursen i sig är jättebra, 
men för mig skulle det ha väntat. (Fk-deltagare) 

 
En del av coachingen har utgjorts av att träna konflikthantering. Det 
fanns deltagare som hade svårt att hantera konflikter på ett konstruktivt 
sätt.  
 

Hur skall jag bemöta människor som ger mig motstånd? Vad är det 
jag skall säga? För tidigare när de inte har kunnat det här och vetat 
så har man bara svalt, svalt, som har gjort att dom har trott att det 
är något fel på mig. Det går ju ändå inte. Så plötsligt som kommer 
de hit och ser att det finns verktyg att använda. /…/ Det här blir så 
starkt. /…/ Här kan jag få utveckla det som är privat som man inte 
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vill ta upp i grupp och det här har gjort att det har blivit en sådan 
utveckling. (Coach) 

 
Oförmågan att hantera konflikter kan även i en del fall kopplas till vad 
som betraktas som bristande social kompetens (se t.ex. Eriksson, 2001) 
och fungerar i så fall som en försvårande faktor för att kunna få ett arbete. 
För några hade det funnits en konflikträdsla som gjorde att de ”klev un-
dan” och detta hade fungerat destruktivt för självkänsla och självförtro-
ende. 
 
 
Validering och arbetsstil 
 

Vi ger dem tips och idéer på olika sätt att skriva CV och sedan har 
vi en förhoppning att vi har en självgång på sådana saker. Vi har 
väl upptäckt att det skulle vi ha haft mera av. Samtidigt så kopplar 
vi nu ihop CV med arbetsstilsanalysen. Det är där du kan skriva 
det personliga brevet, att jag är kreativ. (Projektledare)  

 
Den personliga arbetsstilanalysen, PersonligUtvecklingsKompetens 
(PUK), har använts som ett alternativ till den traditionella CVn.  
 

Arbetstilsanalysen funkar bra i form av att den uppskattas och dels 
att vi får insikt i de olika människotyper vi är. Vi är olika och ut-
ifrån det så resonerar vi också hur vi uppfattar varandra och många 
får en ahaupplevelse av det. Sedan är det ju en styrka för den en-
skilde att, för varje individ att jag kan skriva i min CV att jag är 
kreativ, eller att jag har lätt för att jobba i grupp, eller att jag job-
bar gärna självständigt. Det är grundtanken att det skall stärka in-
dividens starka sidor. (Projektledare) 

 
Syftet är i första hand att den enskilde individen med hjälp av ett själv-
skattningsinstrument skall precisera sin personliga arbetsstil och utveck-
lingskompetens. Resultatet presenteras i form av ett cirkeldiagram och en 
skriftlig beskrivning av fyra karaktärsdrag/arbetsstil, vilka enbart presen-
teras från sina fördelar. Det bakomliggande motivet är, som jag tolkar 
det, att den enskilde individens positiva bild av sig själv skall förstärkas. 
Individualisten beskrivs bl.a. att kunna fungera som specialist, är själv-
ständig, nyfiken och resultatorienterad. Systematikern som planerar, är 
bra på att göra färdigt uppgiften, har kontroll på detaljer och svaga punk-
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ter. Entusiasten tar snabba beslut, reagerar entusiastiskt och pådrivande 
och slutligen påverkaren som lägger upp planer, arbetar gärna i grupp, 
fungerar som coach och ledare. De deltagare som genomgick en PUK-
analys fick en analys som sedan kunde utvecklas vidare i coachingsamta-
len. 
 
Hälsa och friskvård 
 

I Friskvården ingår enskild rådgivning, behandling och gemen-
samma aktiviteter, så som temapromenader, simning, yoga och 
studiebesök hos hälsoaktörer. Vi upptäckte tidigt att många delta-
gare hade hög grad av spänningsbesvär. Därför erbjuder vi bland 
annat behandling i Basal Kroppskännedom. /…/ 
  
Deltagarna erbjuds även Taktilmassage. Projektet har ekonomiskt 
utrymme att bjuda på 5 enskilda behandlingar per deltagare. Däref-
ter har de möjlighet att själva bekosta fortsatt behandling. (Rapport 
till Försäkringskassan, maj 2007) 

 
Många av deltagarna har haft problem med muskelspänningar och har då 
kunnat boka in sig på regelbunden massage. ”För Försäkringskassegrup-
pen har vi taktilmassage, för de är så spända och stressade så att de får 
avslappning med den metoden helt enkelt. Sedan har vi en sjukgymnast 
som vi har till alla i projektet som har teori om friskvård.” (Projektledare) 
En aktivitet som många har uppskattat. 
 

Det är bra att det funnits så mycket möjligheter till att testa olika 
saker ex. massage, Bk – det fysiska, fått inblick till meditation. 
Ren teori om kroppens (hjärnans) reaktion i stesstillstånd. /…/ Allt 
har ni fått med och allt hör ihop. Så det kunde inte ha blivit bättre. 
(Fk-deltagare) 

 
Utifrån de teoretiska kunskaperna som undervisningen har gett ha de se-
dan på egen hand kunnat praktisera detta i sin vardag. 
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6.3 Hur gick det för deltagarna? 
I det följande avsnittet beskrivs och analyseras deltagarna och hur deras 
”arbetsmarknadssituation” påverkats och såg ut vid den tid när de lämna-
de projektet. Därefter behandlar jag några aspekter av hur deltagarna upp-
fattade dess verksamhet och hur detta påverkade dem. 
 
 
Deltagarnas ”arbetsmarknadssituationen” efter projektet Men-
torskap & kompetensutveckling 
Projektet har sammanlagt omfattat totalt 141 personer, varav 97 (69 %) 
anvisats via Arbetsförmedlingen och 44 (31 %) från Försäkringskassan. 
Könsfördelningen har varit 86 kvinnor (61 %) och 55 män (39 %), d.v.s. 
kvinnorna har totalt sett varit överrepresenterade. Kvinnodominansen var 
däremot överväldigande bland de långtidssjukskrivna, 36 kvinnor (82 %) 
mot 8 män (18 %), medan andelen kvinnor och män var relativt jämt för-
delad bland dem som anvisats från Arbetsförmedlingen, 50 kvinnor mot 
47 män. Av deltagarna var nära hälften födda på 1940- och 1950-talet 
och endast ett fåtal (7 %) var födda på 1980-talet, och i huvudsak var 
dessa kvinnor (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Deltagare anvisade från Försäkringskassan respektive Ar-
betsförmedlingen fördelade efter ålder.12 (N=141) 
 
Född 40-tal 50-tal 60-tal 70-tal 80-tal Totalt 
 K       M  K       M K       M K       M K       M K      M 
Fk 0        0 9        3 9        2 11       3 7        0 36     8 
Af 10      8 18      19 16      11 4         8 3        1 51    47 
Totalt 10       8 27       22 25       13 15      11 10      1 87    55 
 
Nedan presenteras hur den arbetsrelaterade situationen ut för de som hade 
anvisats från Arbetsförmedlingen (Se tabell 2.)  
 
 
 
 
 

                                                                                                  
12 Källa. Projektets redovisning. 
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Tabell 2. Deltagare anvisade från Arbetsförmedling och deras ”ar-
betsmarknadssituation” vid den tippunkt de lämnade projektet.13 (N 
= 97. I procent inom parantes) 
 
Deltagarnas situation efter av de lämnat 
projektet 

Kvinna Man Totalt  

Åter Arbetsförmedlingen 13 (14) 13 (14) 26 (28) 
Praktik 0 1  1  
Anställning14 19 (21) 20 (22) 39 (42) 
Utbildning 4  3 7 (8) 
Eget företagande 2  1  3  
Utredning av arbetsförmåga 12 (13) 9 (10) 21 (23) 
Totalt 50 (52) 47 (48) 97  
 
Av dem som anvisats från Arbetsförmedlingen kunde 4 av 10 gå till nå-
gon typ av anställning och i några fall startade deltagare eget företag.  
 

Vi har ett par invandrare som har gått i många, många år som nu 
kommit in på Skanska och på en stor el-firma och de kommer att ta 
in dom som lärling nu, så får de utbildning på jobbet och efter det 
så är de garanterade jobb. (Projektledare) 

 
En fjärdedel gick tillbaka till Arbetsförmedlingen när de lämnade projek-
tet. Det visade sig dessutom att det var drygt 20 procent som inte bedöm-
des stå till arbetsmarknadens förfogande.  
 

Vi har anvisat personer som vi har misstänkt har någon form av 
problem, men som vi inte direkt har kunnat sätta fingret på. Då har 
det i vissa fall uppdagats /…/ och då kanske man kan lägga in dom 
resurser som behövs för att underlätta och det kan vara värt väldigt 
mycket för många. (Arbetsförmedlare) 

 
Dessa personer har hänvisats till rehabiliteringsutredning. Ett motsvaran-
de resultat redovisades till exempel i ett liknande projekt (Lundgren 
2007a). Detta indikerar att det bland långtidsarbetslösa finns en relativt 
stor andel som befinner sig i en situation att de egentligen inte står till ar-
betsmarknadens förfogande.  

                                                                                                  
13 Källa. Projektets redovisning. 
14  Avser alla typer av anställning. 
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Av projektdeltagarna var det endast 7 procent som gick vidare till studier 
i någon form, vilket sannolikt kan förklaras av att många arbetslösa är 
studieomotiverade. (Se t.ex. Paldanius, 2002) Ofta har de en kort eller 
ofullständig utbildning, kanske också en negativ bild av sin tidigare skol-
karriär, något som de inte gläds åt att se tillbaka på. (Se t.ex. Andersson, 
2000 och 2001) Många av dem som står utanför arbetsmarknaden saknar 
de utbildningskvalifikationer som de skulle behöva för att få ett arbete. 
Trots ett väl utvecklat utbildningssystem i Sverige, till exempel med en 
gymnasieskola som idag når nära nog samtliga ungdomar i en årskull, en 
väl utbyggd arbetsmarknads- och vuxenutbildning och de möjligheter 
som det för några år sedan avslutade Kunskapslyftet15 gav finns fortfa-
rande betydande grupper som skulle behöva studera vidare i en eller an-
nan form. Denna grupp ökar då den ständigt fylls på med nya ungdomar 
som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. Utbildning framstår i många 
fall som ett alternativ som är svårt att motivera långtidsarbetslösa.  
 
De personer som anvisats från Försäkringskassan och deras ”arbetsmark-
nadssituation” framgår av tabell 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
15 En bärande tanke med att genomföra Kunskapslyftet var att svensk vuxenutbildning i 
början) av 2000-talet organisatoriskt och pedagogiskt skulle vara väl rustad att tillgodo-
se de nya kraven på ett livslångt lärande för alla vuxna människor i det svenska samhäl-
let.  
Den ekonomiska satsningen på Kunskapslyftet var under de fem år detta genomfördes 
betydande. Kunskapslyftet kom därmed att bli, så här långt, Sveriges största satsning på 
vuxenutbildning. (SOU 2000:28) 
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Tabell 3. Deltagare anvisade från Försäkringskassan och deras ”ar-
betsmarknadssituation” vid den tidpunkt de lämnade projektet.16 (N 
= 44. I procent inom parantes) 
 
Deltagarnas situation efter av de lämnat 
projektet 

Kvinna Man Totalt  

Åter Försäkringskassan 8 1 9 (20) 
Arbetstränat 14 5 19 (43) 
Anställning17 1 2 3 
Utbildning 6  - 6 (16) 
Eget företagande 1 - 1 
Rehabilitering 4 - 4 
Till Arbetsförmedlingen 2 - 2 
Totalt 36 8 44 
 
Drygt 40 procent av dem som kom via Försäkringskassan har arbetstränat 
under projektets gång, varav många fortsatte med sin arbetsträning när 
projektet upphörde, medan 20 procent gick åter till Försäkringskassans 
ansvar efter det att de lämnade projektet De som återgick till Försäk-
ringskassan var i regel de som hade de största besvären och som i flera 
avseenden mådde dåligt, i många fall med dåligt självförtroende. För fler-
talet måste projektet ändå bedömas ha haft goda effekter för individens 
utveckling och sociala situation, eller som en av deltagarna uttryckte det: 
”Det har varit fruktansvärt bra. Det har varit rörigt för mig så jag har inte 
vetat varken ut eller in. Det är någonting som betyder allt för mig.” (Fk-
deltagare) Med tanke på omständigheterna påbörjade ändå relativt många 
(14 %) av dem som anvisats från Försäkringskassan studier i någon form. 
”Jag trodde aldrig att jag skulle använda mina betyg mera i livet, men 
igår så har jag ansökt till Högskolan i Gävle.” (Fk-deltagare) 

                                                                                                  
16 Källa. Projektets redovisning. 
17  Avser alla typer av anställning. 
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6.4 Deltagarnas upplevelse av sin tid i projektet 
Deltagarna, av vilka många deltagit i ett eller flera motsvarande projekt 
under sin tid som arbetslösa, vittnade genomgående om de positiva effek-
ter som verksamheten har haft för dem på ett personligt plan. ”För mig så 
har det varit oerhört betydelsefullt. Jag har tagit till mig allt.” (Af-
deltagare) De som arbetat i projektet tycker sig se klara skillnader i hur 
deltagarna uppträder efter en tid i projektet. 
 

Man kan se på människor man möter efter första dagen och efter 
tio veckor så är det helt annat liv i ögonen tycker jag, man ser klä-
derna. De börjar sätta på sig fräschare kläder. Man kan se att det 
har hänt någonting. Folk som har haft keps på, tar av sig kepsen. 
(Projektledare) 

 
Deltagare uttrycker genomgående att de blivit positivt bemötta och att de 
har fått mycket hjälp med att börja en förändring av sin situation. 
 

Det är otroligt vilken hjälp vi har fått, vilka möjligheter. Vi får 
låna allting och datorer obegränsad tid. Vi har fått massage, böcker 
får vi låna./…/ Det är otroligt. (Fk-deltagare) 

 
För de personer som varit långtidssjukskrivna har verksamheten genom-
gående uppfattats som värdefull på ett personligt plan.  
 

En kille sa, tänk att kunna säga att jag åker till jobbet, även om det 
inte är ett riktigt jobb så att kunna tala om för grannen och famil-
jen, att jag åker till jobbet. (Projektledare) 

 
”Stark socialisering och samhörighet med gruppen.” (Fk-deltagare) 
”Sammanhållningen i gruppen har varit stark. Coaching samtidigt som 
man är på praktik.” (Fk-deltagare) ”Vi träffas ju rätt ofta utanför kursen. 
En gång i månaden att vi träffas ute och äter, eller fikar.” (Fk-deltagare) 
 

De ringde hem till mig och frågade hur det var. Det kändes som 
om de brydde sig om mig fast jag klev ur några dagar. Det var nå-
gonting helt nytt. Jag var väldigt misstänksam till att börja med. 
Jag tänkte vad kan det vara för någonting? (Fk-deltagare) 

 
Deltagarna tillfrågades i slutfasen av sin medverkan i projektet om hur de 
i olika avseende upplevt sitt deltagande. Av de 141 deltagarna besvarade 
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100 personer (69 %) enkäten. Svarsfrekvensen för de som hade anvisats 
från Arbetsförmedlingen var 73 procent. För de som anvisats från Försäk-
ringskassan besvarade 29 personer (66 %) del I av enkäten och del II be-
svarades av 18 personer (41 %). Bortfallet kan i huvudsak förklaras av att 
deltagare som i slutfasen av projektet befann sig på praktik, eller hade er-
hållit arbete.  
 
Utbildnings innehåll 
Ser vi till hur deltagarna upplevde de utbildningsmoment som ingick i 
projektets verksamhet framgår det av tabell 4. 
 
Tabell. 4. Deltagarns upplevelse av utbildningens innehåll. (i absolu-
ta tal) 
 
Betyg 1 2 3 4 5 Ej 

svar 
Totalt 

Fk 0 1 3 10 14 1 29 
Af 0 1 17 22 31 0 71 
Totalt 0 2 20 32 45 1 100 
 
Närmare 70 procent av deltagarna upplevde utbildningsinslagens innehåll 
som positivt. Endast ett fåtal var direkt missnöjda. Många av deltagarna 
var även positivt inställda till det breda utbud som fanns: ”Brett utbud, 
gick igenom allt som var nödvändigt för min utveckling.” (Fk-deltagare) 
Någon uttryckte det som att: Projektet har gett mig tro på en framtid & 
verktygen till att förverkliga den. (Fk-deltagare ) 
 
På frågan om deltagarna har medverkat i den teoretiska utbildningen upp-
ger närmare 70 procent att de uppfattat sig själv som att de i hög grad va-
rit aktiva. (Se tabell 5.) ”Jag har aktivt & öppet tagit emot allt de vi fått 
lära oss.” (Fk-deltagare) 
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Tabell 5. Deltagande i projektets teoretiska utbildning (i absoluta 
tal). 
 
Liten - 
hög 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 Ej 
svar 

Totalt 

Fk 1 2 0 8 7 0 18 
Af 1 2 8 23 37 0 71 
Totalt 2 3 8 28 48 0 89 
 
Utbildarna får genomgående gott betyg. (Tabell 6) Även i det fallet var 
närmare 85 procent av deltagarna nöjda. ”Vissa bra och andra som var 
mindre bra, väldigt professionella utbildare.” (Fk-deltagare) 
 
Tabell 6. Uppfattning om utbildarnas insatser (i absoluta tal). 
 
Betyg 1 2 3 4 5 Ej 

svar 
Totalt 

Fk 0 2 2 8 15 2 29 
Af 0 1 8 25 37 0 71 
Totalt 0 3 10 33 52 2 100 
 
Exempel på utsagor från deltagarna är.  
 

Alla utbildare har fungerat jättebra & bidragit med olika saker ge-
nom sina olika kunskapsområden. Inspirerande & varma männi-
skor som hjälp en ta fram sin styrka inuti. (Fk-deltagare) 

 
Alla har varit så fokuserade och bra på sitt eget område, och det 
gläder att se att ni har så bra gemenskap i gruppen. Ni har alla gett 
mig olika verktyg för att våga vara mer i kärleken. (Fk-deltagare) 

 
Coaching  
När det gäller coachingen är deltagarnas uppfattning även om denna 
mycket positiv, nästan 80 procent förklarade sig mycket nöjda. (Se tabell 
7.)   
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Tabell 7. Uppfattning om coachingen (i absoluta tal). 
 
Betyg 1 2 3 4 5 Ej 

svar 
Totalt 

Fk 0 1 3 8 17 0 29 
Af 0 2 11 21 37 0 71 
Totalt 0 3 14 29 54 0 0 
 
Exempel på utsagor om coachingen är:  
 
• Haft coaching i stort sett varje vecka sen starten. Varit väldigt bra att 
få egen tid att mer inrikta sig på problemlösning. (Fk-deltagare) 
• Lyssnat, tänkt, integrerat & tagit till mig av det som sagts. Gett mycket 
att få tid att sikta in sig på egna målbilden & träning. (Fk-deltagare) 
• Kurser med var och en av er är en briljant idé. Jag har under coaching 
blivit mer övertygad om hur jag har och (ännu mera idag) förstått vidden 
av vikten att få människan (och mej själv) att tänka positivt. Idag ”pep-
par” jag de som ”söker upp mig” på ett annorlunda sätt än jag tidigare 
gjort. (Fk-deltagare) 
• Jag har behövt prata enskilt för vad som rört sej om mej personligen – 
tänka positivt. (Fk-deltagare) 
• Eftersom jag har svårigheter med att veta vilken väg jag ska gå och 
hur så har jag känslan av att vara besvärligt och ett svårt fall. X och Y 
[anm. min anonymisering] har varit väldigt hjälpsamma och försökt så 
gott de förmår. Tyvärr känns det fortfarande hopplöst på den fronten. (Fk-
deltagare) 
 
Drygt 60 procent av deltagarna uppger att de i hög grad har aktivt deltagit 
i coachingen, medan knappt 20 procent varit tämligen passiva i detta av-
seende. (Se tabell 8.) 
 
Tabell 8. Deltagit i coaching (i absoluta tal). 
 
Liten - 
hög 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 Ej 
svar 

Totalt 

Fk 1 2 3 3 9 0 18 
Af 4 8 9 22 28 0 71 
Totalt 5 10 12 25 37 0 89 
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Utrekrytering/matchning 

Ungefär hälften av deltagarna uppger att de var nöjda med hur utrekryte-
ringen fungerat. (Se tabell 9.)  
 
Tabell 9. Uppfattning om utrekrytering/matchning (i absoluta tal). 
 
Betyg 1 2 3 4 5 Ej 

svar 
Totalt 

Fk 1 0 4 8 11 5 29 
Af 2 4 18 19 26 2 71 
Totalt 3 4 22 27 37 7 100 
 
Det är dock problematiskt att tolka innebörden i denna fråga. De svarande 
kan antingen relatera resultatet till att de var nöjda med resultatet, d.v.s. 
att de fick praktik, anställning o.s.v., eller att de blev väl omhändertagna i 
denna process. En deltagare uttryckte till exempel sin uppfattning på föl-
jande sätt: ”Bra hjälp att hitta rätt plats & det snabbt att komma igång när 
beslutet om arbetsträning tagits.” (Fk-deltagare) Oavsett viken tolkning 
deltagarna gjorde i det avseendet var det endast ett fåtal som uppgav att 
de var missnöjda med detta moment. 
 
Närmare 50 procent av dem som besvarade enkäten uppgav att de i hög 
grad har använt sig av den hjälp som projektet kunnat bidrag med i 
matchningsprocessen. (Se tabell 10.) 
 
Tabell 10. Använt projektet marknadsföring/matchning mot arbets-
marknaden (i absoluta tal). 
 
Liten - 
hög 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 Ej 
svar 

Totalt 

Fk 6 1 0 4 1 6 18 
Af 9 6 17 21 17 1 71 
Totalt 15 7 17 25 18 7 89 
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Deltagarnas utveckling under projekttiden 

Över 60 procent uppfattar att de utvecklats i hög grad under projekttiden 
och det är bara 10 procent som tycker att deras utveckling varit begrän-
sad. (Se tabell 11.) Resultatet måste i det avseendet med tanke på delta-
garnas bakgrund ses om mycket framgångsrikt. 
 
Tabell 11. Deltagarnas utveckling under projekttiden (i absoluta tal). 
 
Liten - 
hög 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 Ej 
svar 

Totalt 

Fk 1 4 2 4 7 0 18 
Af 2 5 19 25 20 0 71 
Totalt 3 9 21 29 27 0 89 
 
 
Här följer några exempel på vad de långtidssjukskrivna angav att hade 
hänt med dem: 
 
• Kursen har förändrat mitt synsätt och min känsla på liv & framtid. 
Bästa som hänt mig & även det jobbigaste mentalt och insiktsmässigt. 
(Fk-deltagare) 
• Bättre självkänsla, ändra tankemönster, vågat mera, tränat på verktyg. 
(Fk-deltagare) 
• På alla plan – fysiskt, känslomässigt, andligt, själsligt. Allt hänger 
ihop för mig. (Fk-deltagare) 
• Jag tänker mera positivt än vad jag har gjort tidigare. (Fk deltagare) 
• Man blir lite mera säker på vad man vill och vad man kan. Framför 
allt att nästan bli tvingad att träffa lite folk. (Fk deltagare) 
• Just nu är jag ute och praktiserar. Det ser ljust ut. Det fungerar rätt bra, 
• Man är fruktansvärt slut när dagen är slut. (Fk deltagare) 
• Jag har fått bättre självkänsla och självförtroende. (Fk deltagare) 
 
Närmare 80 procent av deltagarna var mycket tillfreds med det sätt de 
hade varit aktiva under projekttiden (Se tabell 12). De upplevde sig som 
aktiva, vilket även måste tolkas som att de varit motiverade av att delta i 
verksamheten 
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Tabell 12. Deltagarnas uppfattning om den egna insatsen under pro-
jekttiden (i absoluta tal). 
 
Liten - 
hög 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 -10 Ej 
svar 

Totalt 

Fk 0 1 2 4 11 0 18 
Af 1 4 11 25 29 1 71 
Totalt 1 5 13 29 40 1 89 
 
Projektet har hos många deltagare skapat framtidstro, 
 
”Med tanke på hur det har förändrats i mitt liv så känner jag att jag tagit 
till mig allt & kommer fortsätta använda verktygen.” (Fk-deltagare) 
 
engagemang, 
 
”Engagerat mig väldigt mycket, varit kanon.” (Fk-deltagare) 
 
tillfredsställelse och 
 
”Jag har tagit del av allt som jag just klarat av. Jag är så tillfred med mitt 
kämpande.” (Fk-deltagare) 
 
motivation 
  
”Jag har försökt.” (Fk-deltagare) 
 
Det är lätt att sammanfatta resultatet genom att säga att majoriteten delta-
gare har uppskattat sin tid i projektet Mentorskap & kompetensutveck-
ling. 
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6.5 Vad sker när ett projekt upphör? 
Projektet Mentorskap & kompetensutveckling var, som många andra lik-
nande projekt, en verksamhet som endast var avsedd att fungera under en 
avgränsad tid. Projektet har i huvudsak fungerat som en underentreprenör 
som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har kunnat köpa tjänster 
av. Även om samverkan i här det enskilda fallet fungerat väl har det inte 
varit möjligt att bygga upp ett system för att i samverkan långsiktigt stöd-
ja individer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.  
 

Även om det tar tid sånt här, att reda ut olika situationer, men jäm-
för det med en person som varit inskriven på förmedlingen i fem-
ton år och gått runt, runt i alla möjliga och omöjliga program och 
så börjar de här och vi konstaterar här i ett trepartsamtal speciella 
omständigheterna som man måste gå vidare med och då kanske det 
tar ett par tre månader, men man kan kanske komma till ett avslut, 
eller sätta in rätta resurser för att underlätta. Det är så mycket vun-
net med det. (Arbetsförmedlare) 

 
Däremot skulle man kunna hävda att projektet Mentorskap & kunskaps-
utveckling är ett gott exempel på hur det skulle kunna fungera. Behovet 
av samverkan inom detta område är stort, i synnerhet som det finns stora 
grupper som har påtagliga behov av stöd.  
 

Sedan finns det som man ser att den här människan kommer i prin-
cip aldrig att få ett arbete, utan klamrar sig fast i alla former och 
typer av åtgärder som vi har. Då har vi uttömt våra resurser. Det 
kan vara psykologkontakter och både det ena och andra /…/ Det är 
inte vårat uppdrag att hålla människor under armarna på det viset, 
utan vårat uppdrag det är att försöka att stötta människor för att så 
fort som möjligt komma ut i ett arbete. Upptäcker vi att vi inte har 
några ytterligare resurser så måste vi föra över dem till Försäk-
ringskassan, eller så får ju Socialtjänsten ta över i sista hand. För 
de här personerna tar ju upp en plats för en annan som kan vara på 
väg ut i arbetslivet. (Arbetsförmedlare) 

 
Även om det självfallet förekommer en hel del samverkan på kontinuer-
lig bas verkar det som om projekt av den typ som här utvärderats utgör 
exempel på finns ett slags ”ingenmansland” där ansvaret verkar vara 
splittrat. Orsaken till den tidsbegränsade verksamheten står förstås att fin-
na i att ett projekt har en tidsbegränsad finansiering. Det kan i det här 
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sammanhanget uppfattas som positivt att det uppmärksammats ett behov 
av att ta hänsyn till individuella aspekter, vilket kan öppna för en ökad 
samverkan. Man kan förstås ha en rad olika synpunkter på detta, till ex-
empel att verksamheten borde bedrivas reguljärt. Vad som förefaller vara 
ett problem är att vare sig Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan 
har en sådan organisation, eller har avsatt medel för att bedriva en mot-
svarade verksamhet regelbundet. Strategin tycks istället vara att detta får 
ske genom projekt, vilket samtidigt har fördelen att det ger en möjlighet 
att ta EU-medel i anspråk och därmed ge en extra ekonomisk förstärk-
ning. Samtidigt finns en rad nackdelar med ett sådant sätt att organisera 
verksamheten. Den kanske besvärligaste är att det går ut över kontinuite-
ten och de erfarenheter som byggs upp bland dem som arbetar i projektet, 
liksom de kontaktnät som byggs upp. I det här fallet är min bedömning är 
att projektet har lyckats sätta samman ett team av personer, vilka i flera 
fall arbetat samman tidigare, och som hade kompetenser som gjorde att 
teamet fungerade väl tillsammans. Det innebär att coacherna i ett projekt 
som Mentorskap & kompetensutveckling har betydligt bättre möjligheter 
än vad Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggare har i 
sina relativt korta möten med den enskilde individen att lägga ner tid på 
var och en av deltagarna. Många av dem som deltar i projekt skulle dess-
utom behöva stöd under längre tid, inte minst de långtidssjukskrivna, för 
att det skall vara möjligt att de kan ha en reell möjlighet att kunna komma 
in på arbetsmarknaden igen.  
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6.6 Projektets måluppfyllelse 
I det följande avsnittet diskuteras resultatet av projektet i relation till dess 
syfte. Syftet bröts ner i två typer av mål, kvalitativa och kvantifierade. 
Dessa formulerades enligt följande: 
 

Kvalitativa mål 
Efter utvecklingsprocessen hade varje deltagare fått verktyg och 
metoder till att utveckla den egna identiteten. Han/hon såg sina 
egna möjligheter till att finna sin roll i arbete och i samhället. Fo-
kus för varje deltagare har varit att finna arbete, hitta sina styrkor, 
se möjligheter samt få en framtidstro. (Projektredovisning, novem-
ber 2007) 

 
I vilken grad de kvalitativa målen för projektets verksamhet har uppnåtts 
är självfallet svårt att ha en bestämd uppfattning om. Däremot visar resul-
tatet av utvärderingen av flertalet deltagare ger en sådan beskrivning av 
hur de har påverkats att det är möjligt att säga att verksamheten totalt sett 
har varit framgångsrik i de avseenden som de kvalitativa målen ger ut-
tryck för. Värdet har varierat från deltagare till deltagare.  
 

De arbetssökande som jag har träffat har varit positiva, inte alla, 
men i huvudsak. Positivt överraskade. Många av dem kanske har 
stängt in sig på sin egen kammare, men kommit ut hit och knutit 
lite kontakter och fått upp ögonen på ett annat sätt än vad de haft 
möjlighet till på flera år. (Arbetsförmedlare) 

 
För några har värdet varit av mindre betydelse, men många deltagare vitt-
nade om att deras deltagande har varit av avgörande betydelse för deras 
nuvarande situation, liksom för deras syn på vad som kommer att hända 
med dem i framtiden.18 För många var den förändring som skedde påtag-
lig. 
 

Jag har ju träffat dem som kommer tillbaka till förmedlingen när 
de har varit här och har aldrig mått så bra. Jag mår jättebra nu och 
hur viktigt är inte det för att gå vidare och söka jobb sedan. (Ar-
betsförmedlare))  

 

                                                                                                  
18 Ett exempel på en som fått en anställning finns i beskrivet i en tidningsartikel i Gefle 
Dagblad (bilaga 2). 
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Kvantitativa mål 
I projektansökan var målet att 70 % av projektets deltagare inom 
tre månader efter avslut i projektet skulle ha gått vidare till anställ-
ning, studier eller startat eget. (Projektredovisning, november 
2007) 
 

 
Enligt de resultat som redovisades hade 80 procent av de deltagare som 
anvisats från Försäkringskassan antingen gått till anställning, utbildning, 
startat eget eller fortsatt arbetsträning efter det att de lämnade projektet. 
 
Av deltagarna från Arbetsförmedlingen hade hälften gått till arbete, star-
tat eget, eller påbörjat en utbildning. Av de övriga gick ungefär en fjärde-
del vardera, antingen åter till Arbetsförmedlingen eller blev föremål för 
rehabiliteringsutredning. En bieffekt av projektets verksamhet blev såle-
des att en relativt betydande grupp som inte stod till arbetsmarknadens 
förfogande kunde identifieras och erbjudas en rehabiliteringsutredning. 
Min bedömning är att det har varit ett välfungerande projekt både i fråga 
om hur verksamheten organiserats, innehållsmässigt och uppnådda resul-
tat.  
 

Man kan verksamheten i det här projektet, man vet vilka bidrag, 
man vet vilka knappar man ska trycka på och vi har nära kontakter 
så att vi kan samarbeta. Det har varit en fantastisk resa, tycker jag. 
(Arbetsförmedlare) 

 
Huvuduppgiften för projektet Mentorskap & kompetensutveckling har 
varit att de arbetssökande via den verksamhet som bedrivits skulle kunna 
både föreberedas för och leda till en anställning i någon form, eller gå vi-
dare till studier. Deltagarna i projektet har en lång historia av arbetslöshet 
bakom sig, många är korttidsutbildade, vilket gjorde att deras möjligheter 
att få ett arbete begränsas av detta, inte minst i ljuset av att det råder stor 
konkurrens på arbetsmarknaden. Utvärderingen visar att projektet i flera 
avseenden har haft påvisbara effekter för deltagarna som går bortom de 
rent arbetsmarknadspolitiska, d.v.s. det har på ett direkt och påtagligt sätt 
påverkat de involverade aktörerna i deras vardag. För många konfronte-
rades deras livssituation på ett sätt som kan uppfattas som påfrestande, 
men att det samtidigt kunde vara en vändpunkt i livet. Projektet har såle-
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des i allt väsentligt levt upp till de mål som sattes upp när projektet star-
tade. 
 
7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
1. Resultatet måste värderas i sitt sammanhang 
För att tolka och värdera utfallet av projektets verksamhet måste svaret 
dels sökas hos deltagarna och deras bakgrund och dels i projektets verk-
samhet. Detta är i sin tur beroende av utbudet av arbetstillfällen, d.v.s. re-
sultatet måste även förstås i relation till hur arbetsmarknaden ser ut vid 
ett givet tillfälle. Det råder knappast någon tvekan om att det saknas ar-
betstillfällen sett i relation till de behov som finns, även vid tider när ar-
betsmarknadsläget är bra. Detta problem kan inte ett projekt råda bot på. 
Denna fråga måste hanteras både genom sysselsättnings- och näringspoli-
tiska åtgärder.  
 
2. Grupper med stort behov av stöd 
De grupper som varit arbetslösa länge eller långtidssjukskrivna är hetero-
gena. Vad som emellertid förenar dem är att de sällan är omedelbart ”an-
ställningsbara”. Det visade sig till exempel i det här fallet att så många 
som var 5:e individ av dem som anvisats från Arbetsförmedlingen inte 
var i ett sådant tillstånd att de skulle ha kunnat ta ett arbete om de hade 
erbjudits ett sådant. De saknade nödvändiga förutsättningar för att stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  
 
För båda dessa grupper av arbetslösa är det ”så mycket annat än bara 
jobb, många har annat i ryggsäcken. Vi ger dem egentligen ’livsverktyg’ 
som har varit uppskattat.” (Projektledare) Att de står som arbetssökande 
måste förstås mot bakgrund av att de måste stå som arbetssökande för att 
klara sin försörjning. Ett rimligt antagande är emellertid att de i flera fall 
antagligen skulle behöva en rehabiliteringsutredning, eller sjukersättning. 
 
3. En grupp som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden 
När en individ har stått länge utanför arbetsmarknaden saknar denne även 
kontakter med arbetsgivare, vilket försvårar möjligheten att få en anställ-
ning. I det fallet visade sig den hjälp som projektet bistod med vara vär-
defull. Många av de människor som deltar i den här typen av verksamhet 
behöver inte mera tryck på sig och kontroll, de behöver stöd och hjälp. 
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4. En verksamhet som svarat mot deltagarnas behov 
Projektet har varit välorganiserat och på ett övertygande sätt visat att det 
går att bedriva en i flera avseenden framgångsrik verksamhet även med 
grupper som står långt från arbetsmarknaden.  
 

Vi märkte det här tidigt med de första grupperna att man har den 
här attityden från början och då tar det tid för oss att vända det här. 
Innan man märker att man tycker att vi har någonting annorlunda 
här. Jag har ju sett projekt där man har arbetat väldigt mycket med 
grupper och väldigt lite utåt, eller också att man bara jobbat att de 
ska ut, ut, men man har glömt bort individen: det har funnits en 
obalans. Vi har försökt att skapa en bättre balans, både med indi-
vid, grupp och sedan matcha ut varje person. (Coach) 

 
Innehållet i verksamheten har svarat väl mot deltagarnas behov. Framför 
allt rör detta att den enskilde deltagaren har satts i centrum, genom coa-
chingsamtalen, den mentala träningen, de utbildningsmoment som ge-
nomförts o.s.v.  
 

Vi ville dra ner antalet gruppaktiviteter för att kunna frigöra resur-
ser för att jobba med varje individ. Då tänkte vi så här i början, ja 
men i början behöver vi ha ganska mycket med grupper, för grup-
pen gör att man kommer samman och det är en hel del som vi be-
höver gå igenom i början. Då märkte vi att de upplevde att det här 
är ungefär samma som jag har gått och funderat på och då vände vi 
på det och gjorde precis tvärt om. Så vi har mindre gruppaktivitet i 
början för att de ska få en upplevelse att det här är någonting helt 
annat. För att snabbare vända det där. (Coach) 

 
5. Ett välfungerande samarbete mellan Arbetsförmedling - Försäk-
ringskassa - projekt 
Projektet har även kunnat utveckla en välfungerande samverkan både 
med Arbetsförmedlingen och med Försäkringskassan. 
 

Kontakterna med Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen har 
varit väldigt positivt. Vi har funderingar att hitta okonventiontio-
nella lösningar. Det har funnits väldigt bra flexibilitet i samarbetet. 
Man är förvånad att så stora organisationer är så smidiga när sam-
arbetet finns. /…/ Det kände man väl innan projektet att det var 
väldigt mycket byråkrati. Sådant är borta idag. I dag kan man ringa 
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och de vet precis vad det handlar om. De har väl också sett att vi 
jobbar seriöst och gör vårt yttersta. (Projektledare) 

 
En uppfattning som delas av Arbetsförmedlingens företrädare. ”Det är ett 
otroligt bra samarbete.” (Arbetsförmedlare) En stor del av förklaringen 
till detta verkar finnas på nivån att det har varit positiva och samarbetsin-
riktade individer som arbetet med projektet och som inte fastnat i ett 
komplicerat regelverk, utan som har försökt finna lösningar i det enskilda 
fallet. 
 

Vi finns ju här och det tror jag är viktigt att förmedlingen visar sig 
och det gör vi i det här projektet. Jag är ju här både då och när och 
för trepartssamtal och jag kan dyka upp här och vi hörs mycket på 
telefonen, så att de sökande ser att det här är Arbetsförmedlingen. 
Det är inte vilket projekt som helst, utan vi finns här och kan de ta 
tag i oss i korridoren och fråga. (Arbetsförmedlare) 

 
6. Stort behov av riktad verksamhet 
Vad som från dessa förutsättningar kan vara ett realistiskt resultat för ett 
arbetsmarknadsprojekt är i många fall att skapa en beredskap hos delta-
garna att förbättra sina förutsättningar genom olika typer av aktiviteter 
som gör att de senare bättre kan konkurrera på arbetsmarknaden. Att 
verksamheten i de flesta fall radikalt skulle öka deltagarnas konkurrens-
förmåga är i de flesta fall ett alltför optimistiskt antagande. Även om en 
hel del kommer ut i praktik, eller arbete är det ändå relativt få som får ett 
reguljärt arbete, eller fortsätter att utbilda sig. Det finns således ett kon-
stant behov av den här typen av verksamhet. 
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Bilagor  
 
Enkätfrågor 
 
Del 1. Projektet (svarsskala 1 - 5) 
 

1. Utbildningens innehåll 
2. Utbildare 
3.  Coaching 
4. Utrekrytering/matchning 

 
Del 2. Din egen insats (svarsskala 1 – 10) 
 

5. I vilken grad har du aktivt deltagit i projektets teoretiska utbild-
ning? 

6. I vilken grad har du aktivt tagit del av coaching under projektet? 
7. I vilken grad har du använt dig av projektets marknadsfö-

ring/matchning mot arbetsmarknaden? 
8. I vilken grad har du att du utvecklats under projekttiden? 
9. I vilken grad har du tillfreds med din egen totala insats under pro-

jekttiden? 
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UUttsskkrriiffttssvväännlliigg  vveerrssiioonn  ||  FFRREEDDAAGG  1111  MMAAJJ  22000077  

  
EEkkoonnoommii  &&  AArrbbeettee::    

Han fick jobb - efter 800 försök  
PPUUBBLLIICCEERRAADD::  [[0011::3300]]  
GäVLE Han har sökt 800 jobb och 
hade nästan gett upp hoppet. 
Men på måndag börjar Reine Wiklöw 
på Sandvik, hans första riktiga jobb 
på 14 år. 
- Jag blev chockad när de ringde och 
sa att jag fått jobbet. Jag tänkte 
nästan tacka nej.  

Han har valsat runt i arbetsmarknadsåt-
gärder och utbildningar sedan han var 
25 år. Nu har han fyllt 40 och i höstas 
var han på väg att ge upp. Han har fått 
utbildning till svarvare, vaktmästare, 
webdesigner, grafiker och truckförare 
och gått en rad olika kurser, men något 
riktigt jobb har han inte fått. Det senas-
te var på länsmuseet 1993. 
- Jag trodde inte att det gick att få nå-
got, säger Reine Wiklöw. 
Så när Sandvik hörde av sig och meddelade att han skulle få ett sommarjobb på 
pressverk 62 trodde han nästan inte att det var sant. 
 
För en månad sedan började han i ett EU-projekt som drivs av ABF i Gävle. I pro-
jektet får långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna hjälp att hitta ut på arbets-
marknaden, med personlig coachning och praktik på arbetsplatser. 
Projektet stöttas av arbetsförmedlingen och försäkringskassan, och hittills har 
över hälften av de 117 som deltagit fått en anställning, gått vidare till utbildning 
eller hittat någon annan sysselsättning. 
- Vi har inte riktigt nått upp till vårt mål, men vi är väldigt nöjda. Det finns många 
goda exempel, säger projektledaren Bengt Hult. 
 
Projektet har mottagits väl av arbetsgivarna, och Reine Wiklöw tycker att han fått 
bra personlig stöttning. 
Självförtroendet är inte det bästa när man har sökt 800 jobb och ändå inte fått 
napp. 
Men jobbet på Sandvik har han inte fått genom projektet. Trots att det mesta 
kändes hopplöst skickade han in en ansökan i slutet av mars. 
- Jag tänkte att jag får säkert inte jobb, men jag söker ändå. Det fanns kanske 
ett litet hopp ändå. 
 
På måndag ska han börja på pressverk 62 på Sandvik och han både längtar och 
känner sig lite nervös. Det är ett sommarjobb som räcker fram till augusti, men 
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med chans till förlängning, om allt går bra. 
- Jag kommer nog inte att sova så mycket på söndag natt. Det är en stor föränd-
ring i livet. 
Nu går han på aktivitetsersättning men från och med måndag får han en vanlig 
lön. 
- Det är det bästa av allt. Det känns jätteskönt, säger Reine Wiklöw.  

Sven-Olof Ekman 
sven-olof.ekman@gd.se  

 
 


