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Förord 
Det utvärderingsresultat som presenteras bygger på data som samlats in 
löpande under den period projektet OUTLINE pågick. Det är min för-
hoppning att resultatet skall kunna spegla verksamheten, hur det har gått 
för deltagarna och att de erfarenheter som projektet har gett upphov till 
kan komma till nytta för liknande projekt i framtiden. Resultatet bör även 
kunna vara till gagn såväl för Arbetsförmedlingens som Socialförvalt-
ningens ordinarie arbete med de grupper av arbetslösa som omfattats av 
detta projekt. 
 
Jag vill slutligen tacka Er alla som så generöst och välvilligt låtit mig ta 
del av Era erfarenheter och som gjort det möjligt att genomföra utvärde-
ringen. 
 
Falun i januari 2007 
 
 
Mats Lundgren 
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Sammanfattning 
Projektet OUTLINE Karriärplanering genomfördes under tiden december 
2004 - december 2006. Det övergripande syftet var att ”/…/ få individer-
na att se vägar, öppna ögon, hitta mening via den egna personligheten, 
egenskaperna och ta ansvar för sin framtid genom egna beslut.” Verk-
samheten skulle på en konkret nivå resultera i att: 
20 % fått ett jobb  
20 % var i lärande i arbete (praktikplats) 
40 % skulle ha upptäckt ett utbildningsalternativ 
20 % skulle ha upptäckt vårdbehov e dyl. 
 
En viktig del av projektets verksamhet var även att utveckla en fungeran-
de samverkansform mellan projektet OUTLINE, Arbetsförmedlingen och 
Socialförvaltningen. 
 
Utvärderingsrapportens övergripande syfte är att undersöka hur ett ar-
betsmarknadspolitiskt projekt kan stödja unga och äldre långtvarigt ar-
betslösas inträde på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund formuleras 
följande frågeställningar: 

a) Hur fungerande samverkan mellan projektet OUTLINE Karriär-
utveckling, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i syfte att 
stödja långtvarigt arbetslösas inträde på arbetsmarknaden? 

b) Hur fungerar de metoder som använts? 
c) Vad har hänt med deltagarna när de lämnat projektet i fråga om 

deras ”arbetsmarknadssituation”? 
d) Hur uppfattar deltagarna sin medverkan i projektet och hur har 

detta påverkat deras förutsättningar för ett inträde på arbets-
marknaden? 

e) I vilken utsträckning uppnåddes projektets mål? 
 
Projektet uppnådde målet att minst 20 procent skulle vara ute i jobb, yt-
terligare 10 procent fick ett PLUS-jobb. Tillsammans hade ca 30 procent 
fått ett arbete när de lämnade OUTLINE. Målet var också att 40 procent 
skulle ha upptäckt ett utbildningsalternativ, vilket långt ifrån uppfylldes i 
och med att bara 10 procent fortfarande studerade i någon form. Nära 30 
procent av deltagarna hade samtidigt upptäckt att de hade ett vårdbehov. I 
realiteten visade det sig att nära en tredjedel av deltagarna inte stod till 
arbetsmarknadens förfogande. 
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Resultatet av ett projekt är inte bara en fråga om att deltagarna kunnat få 
ett arbete eller inte. För den som inte lyckats på den punkten kan livet 
ändå ha förändrats på ett positivt sätt. Ett realistiskt resultat kan i stället 
vara att skapa en beredskap hos deltagarna att förbättra sina möjligheter 
att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att verksamheten radikalt 
skulle öka deltagarnas konkurrensförmåga är ett alltför optimistiskt anta-
gande. Även om coachningen är viktig och verkningsfull är den som re-
gel inte tillräckligt, om än ett betydelsefullt första steg. Verksamheten 
haft påvisbara effekter som går bortom de rent arbetsmarknadspolitiska, 
d.v.s. det har på ett direkt och påtagligt sätt påverkat de involverade aktö-
rerna i deras vardagliga liv. De fick ”närvaroplikt” och samtidigt livet 
”inrutat” och de måste ”bekänna färg” genom sina kontinuerliga möten 
med handläggare, coacher och övriga deltagare. För några kan detta vara 
en vändpunkt i livet, medan det för andra i stället föder nya strategier för 
att inte sugas in i det arbetsmarknadspolitiska ”aktivitetsspelet”.  
 
En viktig del av projektets verksamhet var att utveckla en fungerande 
samverkansform mellan projektet OUTLINE, Arbetsförmedlingen och 
Socialförvaltningen. Den samverkan som skett har i första hand gällt att 
anvisa deltagare till verksamheten och hantera de problem som löpande 
uppstod under projektets gång. I och med att projektet upphörde kom 
samarbetet också att avslutas. Samverkansformen har dock fungerat, även 
om samarbetet i flera avseenden ytterligare hade kunnat utvecklas. 
 
För att tolka utfallet av projektets verksamhet måste svaret dels sökas hos 
deltagarna och deras bakgrund och dels i projektets verksamhet. Detta är i 
sin tur beroende av utbudet av arbetstillfällen. Resultatet måste således i 
första hand förstås i relation till hur arbetsmarknaden ser ut. Det råder 
knappast någon tvekan om att det saknas arbetstillfällen sett i relation till 
de behov som finns, även om arbetsmarknaden påtagligt förbättrades un-
der projektets slutfas. Ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan inte råda 
bot på detta problem. Det är en fråga som måste lösas både genom ar-
betsmarknads- och näringspolitiska åtgärder.  
 
Sökord: Arbetsmarknad, arbetslöshet, Aktivitetsgarantin, coachning, pro-
jekt, nätverk. 
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1. ATT STÅ UTANFÖR ARBETSMARKNADEN 
Att människor skall ha möjlighet att få ett arbete bygger på ett underlig-
gande antagande om att basen för ett välfungerande samhälle utgörs av att 
människor genom sitt arbete ger ett bidrag till ett fungerande samhälle 
och dess utveckling. De kan då också få sin försörjning och via skattesy-
stemet bidra till att skapa en gemensamt finansierad offentlig sektor som 
en central beståndsdel i ett välfärdssamhälle. 
 

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) 

 
Antalet jobb på arbetsmarknaden är emellertid långt färre än de arbetssö-
kandena, vilket skapar arbetslöshet1. Orsaker till arbetslösheten är bl.a. att 
många okvalificerade jobb i västvärlden under en längre tid försvunnit 
genom rationaliseringar2, förändrade mönster i den internationella han-
deln och ökad konkurrens genom att nyligen industrialiserade länder tar 
över allt större del av den enkla varuproduktionen (le Grand, m.fl., 2004). 
Den kunskapsintensifiering som sker och inte minst kommer att finnas 
hos många av de arbetsuppgifter som skapas i framtiden kommer att stäl-
la allt större grupper utanför arbetsmarknaden av den anledningen. Sam-
tidigt finns sektorer där det fortsatt kommer att finnas ett ökat behov av 
tjänster, inom handel, service och offentliga tjänster, för att ta några ex-
empel.  
 

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 

                                                                                                  
11  I gruppen arbetslösa ingår i den offentliga statistiken: 1) Personer som inte är syssel-
satta, men som vill och kan arbeta och även söket arbete under de senaste fyra veckorna 
(inklusive referensveckan). 2) Personer som avvaktade nytt arbete med början inom fyra 
veckor. I det svenska arbetslöshetsbegreppet ingår inte heltidsstuderande som sökte ar-
bete. (Internet 3)  
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.    
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höjning av kvalifikationskraven bland de okvalificerade jobben. (le 
Grand, m fl., 2004:32) 

 
Av dem som stod utanför arbetsmarknaden var i oktober 2006 cirka 670 
000 anmälda som arbetssökande. (Internet 1) Därmed kan dessa inte hel-
ler bidra till samhällets utveckling och genom att få lön för sitt arbete. De 
måste således få hjälp med sin försörjning via de sociala trygghetssyste-
men. Det fanns samtidigt ca 555 000 personer som uppbar sjuk- och akti-
vitetsersättning3. (Internet 2) Detta kan jämföras med att inom den offent-
liga sektorn (stat, landsting, kommun) år 2004 sysselsattes drygt 1, 3 mil-
joner, varav nära 1 miljon kvinnor. Arbetsmarknaden är i sin tur till stor 
del uppdelad mellan kvinnliga och manliga arbeten. Den offentliga sek-
torn utgörs till exempel till nästan 80 procent av kvinnor (Internet 3), me-
dan inom det privata näringslivet är det männen som dominerar i antal. 
Könsuppdelningen struktureras också vertikalt, d.v.s. kvinnor och män 
har olika hierarkiska positioner. (SOU 1996:56; SOU 2004:43) Arbets-
marknaden är dessutom uppdelad mellan kvalificerade yrken och sådana 
med i huvudsak okvalificerade arbetsuppgifter och låga löner. Många ar-
betssökande saknar nödvändiga kvalifikationer i form av utbildning och 
erfarenheter för att kunna få en anställning. Konkurrensen också om de 
okvalificerade arbetena är hård. Det finns exempel med flera hundra sö-
kanden till en enda tjänst. Wallette (2004) har visat att andelen tillfälliga 
jobb har ökat på den svenska arbetsmarknaden, men anställningarna leder 
sällan till ett varaktigt arbete. Som arbetslös riskerar man 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)  

 
En del arbetslösa socialiseras helt enkelt in i en tillvaro där de mer eller 
mindre permanent anpassar sig till de rådande levnadsvillkoren (Se t.ex. 
Bolinder, 2006). När arbetslösheten är hög är det inte heller lika utpekan-
de att vara arbetslös, vilket leder till att den arbetslöse söker färre arbeten 
och tiden i arbetslöshet blir därför längre. Det finns studier som visar att 

                                                                                                  
3 Den 1 januari 2003 infördes regler om sjuk- och aktivitetsersättning för personer som 
har en varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan. (In-
ternet 4) 
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det är lättare att vara arbetslös om många av ens vänner och bekanta ock-
så är arbetslösa. (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 tillsammans med en partner som också är arbetslös än de som 
är förvärvsarbetande. Detta kan antas vara några av skälen till varför ar-
betslösa uppmanas och kontrolleras att de aktivt och kontinuerligt söker 
arbete. Tanken att ”aktivera klienterna” har under lång tid funnits till ex-
empel inom socialvården. Giertz (2004) framhåller att det i det fallet 
finns två grundtankar bakom aktiveringsprogrammen. Den ena är att det 
finns en moralisk aspekt, att individen skall visa sin goda vilja. Den andra 
gäller en integrationsaspekt där man genom aktiveringen vill hjälpa bi-
dragstagaren in på arbetsmarknaden. Här har till exempel jobbsökarloka-
ler varit vanliga inslag. Åtgärderna gav emellertid magert resultat i form 
av sänkta bidragskostnader. Giertz menar att aktiveringsprogram ibland 
till och med kan ha rakt motsatt effekt, att socialbidragstagaren blir än 
mindre motiverad att söka ett arbete. Aktiveringsprogrammen riskerar 
därmed att snarare försöka hantera problem än att lösa dessa. Generellt 
sett finns en motsvarande ”aktiveringsstrategi” i förhållande till långtids-
arbetslösa. Ett sådant exempel utgörs av den s.k. Aktivitetsgarantin4 som 
har motsvarande drag av ”aktiveringsiver”, nämligen att de långtidsar-
betslösa skall visa god vilja genom att aktivt söka alla tillgängliga jobb 
och de erbjuds att delta i olika aktiverande arbetsmarknadsprojekt. Hägg-
lund (2001) har visat att deltagare i Aktivitetsgarantin söker arbete via 
Arbetsförmedlingen i högre grad än om de inte är inskrivna i Aktivitets-
garantin, 21 procent mot 15 procent. Genom att aktivt söka arbete finns 
ett bakomliggande antagande att de långtidsarbetslösas möjligheter till ett 
inträde på arbetsmarknaden förbättras. De arbetslösa ”tvingas” därför att 
aktiva söka arbete, vilket kan förklara till deras realtivt hög 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 

                                                                                                  
44  Aktivitetsgarantin vänder sig till personer som är 20 år eller äldre, som söker arbete 
genom den offentliga Arbetsförmedlingen och som är eller riskerar att bli långtidsin-
skrivna. Med långtidsinskriven menas att personen varit inskriven hos Arbetsförmed-
lingen i minst 24 månader. (Internet 6)  
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aktiveras kan också förstås mot bakgrund av den sedan 1930-talet domi-
nerande s.k. ”arbetslinjen”5.  
 
Hult (2004) har samtidigt visat att vi i Sverige är mer motiverade att ha 
ett jobb av andra skäl än lönen jämfört med många andra länder, men 
också att en utbyggd välfärdsstat inte påverkar vår grundläggande ar-
betsmoral negativt. Esser (2005) visar på att socialpolitiska och arbets-
marknadspolitiska institutioner har stor betydelse både för individers atti-
tyder till och värderingar av arbete och att mer generösa socialförsäk-
ringsersättningar och bättre anställningsvillkor till exempel ökar arbets-
motivationen, inte tvärtom.  
 
När en individ blir arbetslös under en längre tid innebär det ofta också att 
arbetslösheten avlöses av regelbundet återkommande aktiviteter som till 
exempel deltagande i arbetsmarknadspolitiska projekt o.s.v. Frågan är hur 
dessa projekt genomförs i praktiken och hur framgångsrika de är?6 
 

                                                                                                  
5 ”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) 
6 I oktober 2006 deltog ca 1600 individer i projekt med arbetsmarknadspolitisk inrikt-
ning, vilket var ca 600 fler än ett år tidigare (Internet 1) 
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2. PROJEKTET OUTLINE KARRIÄRPLANERING 
 

Alla har rätt till ett arbete. Varför drabbas då några av långtidsar-
betslöshet? Vad gör man när man efter åratal av jobbansökningar 
och arbetsmarknadsutbildning fortfarande inte har en fast inkomst 
och Arbetsförmedlingens åtgärdspaket inte har hjälpt? (Internet 5) 

 
Från denna utgångspunkt formulerades ambitionen för projektet OUTLI-
NE Karriärplanering som att: ”/…/ få individerna att se vägar, öppna 
ögon, hitta mening via den egna personligheten, egenskaperna och ta an-
svar för sin framtid genom egna beslut.” Projektet genomfördes under ti-
den december 2004 - december 2006 med stöd av medel från EFS-rådet7 
(EU Mål-3) i samverkan mellan Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingens 
lokalkontor i Falun samt Falu kommuns Socialförvaltning. Huvudman 
har varit Folkuniversitet i Falun. För att styra och koordinera verksamhe-
ten fanns en styrgrupp med företrädare från projektets olika intressenter. 
Verksamheten genomfördes i praktiken av en projektledare och en grupp 
coacher8. Dessa spelade en central roll i projektets genomförande då det 
var de som genom sitt stöd skulle inspirera och stödja deltagarna i deras 
individuella utveckling och göra dem bättre förberedda för ett inträde på 
arbetsmarknaden. Projektet var uppdelat i perioder där deltagarna deltog 
26 veckor, med möjlighet till förlängning i perioder om 4 veckor om så 
bedömdes som nödvändigt. Under varje verksamhetsperiod skulle i ge-
nomsnitt 24 deltagare finnas med i projektets verksamhet, vilket kunde 
variera om deltagarna lämnade verksamheten när de fått någon form av 
sysselsättning, eller lämnade projektet av något annat skäl och beroende 
på om nya deltagare kunde rekryteras. Det var angeläget att deltagaranta-
let fylldes då detta påverkade projektets ekonomi, vilket ställde krav på 
ett fungerande samarbete mellan de involverade parterna i projektet. 
 
Projektets syfte 
I projektbeskrivningen formuleras syftet med verksamheten som att: 

• via coachning skapa insikt, motivation och kunskaper så 
att deltagarna själva producerar en realistisk, individuellt 
genomförbar karriärplanering utifrån de egna förutsätt-
ningarna och den lokala marknaden.  

                                                                                                  
7 ESF= Europeiska Socialfonden. 
8 Coaching beskrivs vanligen som ett sätt att frigöra människors inneboende potential. 
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• få deltagarna att se alternativa sysselsättningsvägar, göras 
uppmärksamma på hinder som förorsakat arbetslösheten 
samt att våga satsa på en ny inriktning i framtida yrkesliv.  

• planera, starta upp alternativt slutföra processen för att 
skaffa sig en varaktig sysselsättning inom bestämd tid.  

• upptäcka sociala problem som kräver rehabilitering eller 
vård.  

 
Verksamheten skulle på en konkret nivå resultera i att: 
20 % fått ett jobb  
20 % var i lärande i arbete (praktikplats) 
40 % skulle ha upptäckt ett utbildningsalternativ 
20 % skulle ha upptäckt vårdbehov e dyl. 
 
En viktig del av projektets verksamhet var även att utveckla en fungeran-
de samverkansform mellan projektet OUTLINE, Arbetsförmedlingen och 
Socialförvaltningen. 
 
Aktiviteterna i projektet inriktades på att individanpassas för att kunna 
passa alla. Detta skulle också kunna fungera som att när deltagare gjorde 
alternativa vägval skulle det också inspirera de övriga att göra liknande 
val. Deltagarna skulle även stimuleras genom att de erbjöds friskvårdsak-
tiviteter för att aktivera och ge insikt om att de kan klara att genomföra 
uppgifter som de tidigare hade uppfattat som ”omöjliga”. Tanken var att 
de på det här sättet också skulle kunna flytta sina gränser för vad de ansåg 
möjligt att åstadkomma, men också för att ge tid för eftertanke. Skapande 
verksamhet användes som ett redskap för att utveckla motivationen. Där-
utöver skulle verksamheten även innefatta undervisningsinslag i svenska, 
engelska, samhälls- och datakunskap för att öka deltagarnas förståelse 
och kunskaper om arbetsmarken och ge olika aspekter av individers per-
sonliga utveckling. Dessa inslag är inte att betrakta som regelrätt under-
visning i dess traditionella bemärkelse. Den huvudsakliga verksamheten 
har därför utgjorts av de aktiviteter som coacherna initierat, som person-
lig coachning eller i form av gruppaktiviteter. Därutöver har initiativet 
legat hos deltagarna att söka arbete och att arbeta med sin egna personliga 
utveckling på egen hand. 
 
De metoder som använts kan sägas ligga i flera ”skikt”. Det har funnits 
en nätverksorganisation för de involverade organisationerna för samver-
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kan mellan dessa. Nätverket ha i sin tur verkat via projektet OUTLINE. 
För att genomföra den konkreta verksamheten har sedan coacherna arbe-
tat med personlig rådgivning, CV-skrivande och Flexus, ett datorbaserat 
program för personlig utveckling, vilket även deltagarna arbetat individu-
ellt med. 
 
Målgrupper 
Målgrupper för projektet har varit personer som befunnit sig i Aktivitets-
garantin9 och långvarigt socialbidragsberoende ungdomar mellan 20 och 
25 år10. Två tredjedelar av deltagarna skulle rekryteras från Aktivitetsga-
rantin och en tredjedel från Ungdomsgruppen. Rekryteringsgrunden var 
att den enskilde individen sökt arbete under en längre tid, eller att indivi-
den haft svårigheter att finna ett jobb inom sin egen yrkeskategori, eller 
alternativt inte hittat någon annan varaktig sysselsättning.  
 

                                                                                                  
9 Aktivitetsgarantin regleras bl.a. av följande regelverk; Lag (2000:625) om arbetsmark-
nadspolitiska program, Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 
Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. Aktivitetsgarantin vänder sig till individer 
som är, eller riskerar att bli långtidsarbetslösa, d.v.s. personer som har det besvärligt på 
arbetsmarknaden. Genom att delta i Aktivitetsgarantin är tanken att de skall bli bättre 
rustade för att få ett arbete. I det här fallet anses en långtidsinskriven vara en person som 
varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i minst 24 månader. (Internet 6) I oktober 2006 
fanns i Sverige knappt 39 000 personer i Aktivitetsgarantin och ytterligare drygt 35 000 
som hade varit utan ett arbete mer än två år, vilket tillsammans utgör ca 11 procent av de 
totalt ca 670 000 arbetssökande som fanns vid den tiden. (Internet 1) 
10 I "garantin" finns en grupp som kallas Ungdomsgruppen där deltagarna är mellan 20-
25 år. De anses långtidsarbetslösa redan efter 100 dagar för att de inte ska gå för länge 
utan "åtgärd". De flesta av dem har aldrig arbetat och får därför så låg ersättning att de 
behöver få tillskott från Socialförvaltningen. I den s.k. Ungdomsgarantin fanns det totalt 
i Sverige i oktober 2006 ca 4 600 ungdomar och i kommunala ungdomsprogram ca 6 
000. (Internet 1)  
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3. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH AVGRÄNSNING-
AR 
Utvärderingen syftar till att beskriva de resultat och de erfarenheter som 
projektet OUTLINE Karriärutveckling har gett upphov till. Resultatet 
tolkas och bedöms i relation till uppsatta mål, men också till andra upp-
levda effekter, positiva såväl som negativa. Det övergripande syftet är att 
utvärdera hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan stödja unga och 
äldre långtvarigt arbetslösas inträde på arbetsmarknaden. Mot denna 
bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

f) Hur fungerande samverkan mellan projektet OUTLINE Karriär-
utveckling, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen i syfte att 
stödja långtvarigt arbetslösas inträde på arbetsmarknaden? 

g) Hur fungerar de metoder som använts? 
h) Vad har hänt med deltagarna när de lämnat projektet i fråga om 

deras ”arbetsmarknadssituation”? 
i) Hur uppfattar deltagarna sin medverkan i projektet och hur har 

detta påverkat deras förutsättningar för ett inträde på arbets-
marknaden? 

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 ökade möjligheter 
till ett inträde, eller återinträde på arbetsmarknaden. Resultatredovisning-
en följer tankekedjan; hur verksamheten genomförts, vad kan vi lära av 
detta och vad som kan vara klokt att göra i framtiden. Problemställning-
arna är komplexa och det framstår inte som möjligt att ge uttömmande 
svar och förklaringar till vilka de långsiktiga effekterna av projektets 
verksamhet är, hur olika orsakssamband kan förstås o.s.v. Resultatet av 
ett enskilt projekt låter sig inte heller generaliseras, men det kan ändå fin-
nas 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 bedrivs, har att ta hänsyn till regel-
bundet återkommande händelser och också att hantera effekterna av dessa 
på något sätt. Erfarenheter blir också viktiga både för att öka kunskapen 
om de mekanismer som styr ett inträde på arbetsmarknaden, men också 
för hur det går till att utveckla samverkan mellan olika aktörer som arbe-
tar med arbetsmarknadspolitiska insatser och för att utveckla metoder 
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som kan underlätta för den enskilde individen att komma in på arbets-
marknaden. 
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4. METOD  
 
4.1 Utvärderingens genomförande 
För att genomföra utvärderingen har jag gått igenom den skriftliga doku-
mentation som funnits tillgänglig. Det gäller såväl ”grunddokument” som 
projektbeskrivning och sådana som upprättats under ”resans gång”, till 
exempel protokoll, skriftliga sammanställningar, statistikuppgifter o.s.v. 
Jag har vid tre tillfällen under projekttiden i samtalsliknande form inter-
vjuat samtliga deltagare som vid den aktuella tiden deltog i verksamhe-
ten. Intervjuerna genomfördes i grupp. I ett fall spelades intervjuerna in 
på band och i övriga fall gjorde jag minnesanteckningar. 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 den första projektledaren vid tre tillfällen, den pro-
jektledare som tillträdde under projektets senare del vid ett tillfälle. Fyra 
intervjuer gjordes vid olika tillfällen med coacher och med Arbetsför-
medlingens representant i Styrgruppen vid ett tillfälle. Intervjuerna spela-
des in på band, utom vid ett tillfälle med en av coacherna och med den 
nye projektledaren. Sammanlagt har 12 intervjuer genomförts med före-
trädare för projektet och med ett 25-tal deltagare.  
 
Jag har även använt deltagarenkäter som administrerats inom ramen för 
projektets verksamhet (Se bilaga 1 och 2). Styrgruppens medlemmar be-
svarade hösten 2006 en enkät bestående av öppna frågor. (Se bilaga 3) 
Jag har vidare varit närvarande vid sju sammanträden med projektets 
styrgrupp och via anteckningar noterat de olika intressenternas uppfatt-
ningar om projektet och dess verksamhet. Informanterna benämns som 
styrgruppsdeltagare, projektledare, coach, handläggare och deltagare.  
 
Jag har vinnlagt mig om att så långt möjligt låta de involverade aktörerna 
komma till tals, d.v.s. att låta deras röster göra sig hörda genom att citera 
delar av vad de sagt och på så sätt återge vad de har att ”anföra i ärendet”. 
De citat som kommer från de samtalsliknande intervjuerna har en prägel 
av talspråk, även om jag ”varligt” försökt att göra en del språkliga juster-
ingar för att göra texten mera läsarvänlig. Det är min förhoppning att det-
ta innehållsmässigt inte skall ha påverkat utvärderingens resultat. De te-
man som finns med i resultatredovisningen växte fram utifrån de data 
som samlades in på ett tämligen naturligt och självklart sätt. Dessa teman 
är även kopplade till projektets mål.  
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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.  
 
 
4.2 Några kunskapsteoretiska utgångspunkter  
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.11 (Se t.ex. Berger och Luckman, 1979) Detta angreppssätt har en so-
cialkonstruktivistisk utgångspunkt (Se t.ex. Barlebo Wenneberg, 2001) 
Det så kallade Thomasteoremet12 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 verklig-
heten rent faktiskt ser ut, utan i stället är den avgörande frågan hur denna 
uppfattas. Det finns därför inte heller en social verklighet, utan flera. Det 
är inte en förståelse av den sociala verkligheten i en objektiv mening som 
vi kan tillägna oss, i stället utgörs den av individernas samlade och sub-
jektiva uppfattningar som dessa kommer till uttryck när de uttalar sig, el-
ler handlar. Resultatet av utvärderingen utgör därför en sammanställning 
av hur de som varit involverade i projektet OUTLINE uttrycker sin bild 
av den verksamhet de varit en del av. Detta är inte ett ointressant konsta-

                                                                                                  
11 Vad vi kan veta om verkligheten är en fråga som genom historien sysselsatt en lång 
rad filosofer och kunskapsteoretiker. ”Kunskapsteori, epistemologi, en huvudgren av 
filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt 
och källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv yttervärld el-
ler bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, sinnena eller förnuf-
tet?” (Nationalencyklopedin. Multimedia 2000 plus) ”Ontologi /…/ läran om det varan-
de, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som 
man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande 
beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten. Man kan skilja mellan två 
slag av ontologi: 1) en metafysisk disciplin som skiljer mellan "sken" och "verklighet" 
och undersöker de olika sätt på vilka fysiska objekt, upplevelser, tankar, tal, allmänbe-
grepp, generaliseringar kan sägas existera; 2) antaganden om vad som finns resp. om 
vad som inte finns, vilka förutsätts av varje begreppsapparat, teori eller idésystem. Så-
dana antaganden av skilda slag finns uttalat eller underförstått i såväl filosofiska som 
naturvetenskapliga teorier.” (Nationalencyklopedin. Multimedia 2000 plus) 
12 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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terande om vi utgår från Thomasteoremet som innebär att det är utifrån 
vår egen tolkning av verkligheten som vi också agerar. Utvärderingsre-
sultatet och tolkningen utgår från att de data som samlas in kan ”vävas” 
samman till mer eller mindre sammanhållna bilder av det studerade pro-
jektet. Det är inte troligt att det skulle kunna finnas ett obegränsat antal, 
för de involverade aktörerna, trovärdiga representationer av den del av 
verkligheten som avses, även om den beskrivning och de tolkningar som 
görs skulle kunna genomföras på alternativa sätt. 
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5. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att underlätta tolkningen av utvärderingens resultat tar jag utgångs-
punkt i teman relaterade till projektet, dess förutsättningar och verksam-
het. Inledningsvis behandlas vad det innebär att vara arbetslös och de för-
utsättningar arbetslösa har för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. 
Hur är det till exempel at befinna sig i den s.k. Aktivitetsgarantin och hur 
är det att vara ung och arbetslös? Eftersom sambandet mellan utbildning 
och möjligheterna att få ett arbete är betydelsefullt ger jag också en kort 
översikt över några aspekter av denna problemställning. Projektet OUT-
LINE utgör ett exempel på hur arbetslösa individers position kan stärkas 
och därmed också underlätta matchningen mellan arbetssökande och le-
diga jobb. I ett följande avsnitt berörs därför om det är möjligt att utveck-
la ett fruktbart samarbete mellan aktörer som arbetar med arbetsmark-
nadspolitiska frågor och om de erfarenheter som ett gemensamt projekt 
ger upphov till kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Därefter 
berörs några aspekter av att genomföra ett projekt. Då coachning utgör ett 
centralt verktyg i projektet diskuteras några grundläggande tankegångar 
bakom detta sätt att arbeta. 
 
Det kan här vara värt att notera att det finns en viktig skillnad mellan att 
fokusera hur det gått för den enskilde individen och att på ett generellt 
plan försöka utröna vilka effekter ett projekt och de metoder som använts 
har för att underlätta för arbetslösa att komma i arbete. I det här fallet fo-
kuseras det senare sättet att betrakta projektets verksamhet. Vad som 
händer med de enskilda individerna får i stället ses som exempel på hur 
man med hjälp av coachning försöker att stärka individer som varit ar-
betslösa länge och som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Tanken 
är helt enkelt att om människor aktiveras och inordnas i en organiserad 
verksamhet ökar samtidigt deras möjligheter att kunna göra ett inträ-
de/återinträde på arbetsmarknaden, vilket här får utgöra den enkla tanke-
modell som den här studien också bygger på. 
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5.1 Vad innebär det att stå utanför arbetsmarknaden som 
långtidsarbetslös? 
I ett samhälle där stor vikt läggs vid att ha ett arbete och där individers 
identitet byggs upp runt detta bedömer jag det som nödvändigt att först 
beröra något om vad det innebär att vara arbetslös för att mot denna bak-
grund kunna bedöma projektets utfall. Vad som emellertid är problema-
tiskt är att de personer som är arbetslösa är en heterogen grupp. Utöver att 
de delar upplevelsen av att vara arbetslös är de i många avseenden olika 
varandra, med sina egna personligheter och livserfarenheter. Om de som 
deltagit i OUTLINE kan dock sägas att de är arbetslösa, äldre och har va-
rit långvarit arbetslösa och att de nu finns med i Aktivitetsgarantin, eller 
att de är unga och saknar erfarenheter från arbetslivet och i de flesta fall 
har också en bristfällig utbildningsbakgrund. Däremot skiljer de sig såle-
des i en rad andra avseenden. 
 
Att befinna sig som arbetslös i Aktivitetsgarantin 
En grundtanke med Aktivitetsgarantin är att verksamheten skall bedrivas 
i nära samverkan mellan aktörer som staten, kommuner, företag och fack-
föreningar. Aktivitetsgarantin är ett paraplyprogram inom arbetsmark-
nadspolitiken för dem som riskerar att utförsäkras från arbetslöshetsför-
säkringen. Programmet är tänkt som ett stöd för långtidsinskrivna och en 
hjälp i deras arbetssökande. I Aktivitetsgarantin finns ingen tidsbegräns-
ning utan denna kan för den enskilde individen pågå så länge det är ar-
betsmarknadspolitiskt motiverat. (Riksrevisionen, 2005) Sedan starten 
2000 och t.o.m. april 2005 har till exempel cirka 105 000 personer delta-
git i Aktivitetsgarantin. (Riksrevisionen, 2005) Det satsas betydande 
summor på denna typ av åtgärder, uppskattningsvis gick 3,9 miljarder 
kronor av Arbetsmarknadsverkets anslag för aktivitetsstöd och utbild-
ningar till Aktivitetsgarantin 2004. (Riksrevisionen, 2005) Aktivitetsga-
rantin är emellertid omstridd. 
 

Behöver Monica lära sig leva? Knappast. Men hon är en av 44 000 
människor som varje dag i Sverige är satta i "aktivitetsgaranti". 
Hon har varit arbetslös över 300 dagar, är utstämplad från a-kassan 
och inföst i påtvingad aktivitet, som till stora delar är ett tidsför-
driv. Det är hennes plikt att läsa gottköpsfilosofin om vindarna, det 
innersta jaget och visionen om en resa. Om hon reste sig upp och 
sa: - Sån här skit håller inte jag på med. Jag är vuxen! Jag vill ha 
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ett jobb! ... skulle hon mista a-kassan och få klara sig bäst hon kan. 
(Aftonbladets nätupplaga, 2005-03-01) 

 
Individer som befinner sig i Aktivitetsgarantin kan sägas få ett särskilt 
stöd från samhällets sida därför att dessa bedöms ha en svår och utsatt si-
tuation. De har en eller flera långa arbetslöshetsperioder bakom sig, ofta 
en bristfällig utbildning och ensidiga arbetslivserfarenheter. En del befin-
ner sig i komplicerade sociala situationer, till exempel med bakomlig-
gande sjukdomar, missbruk, ekonomiska problem o.s.v. och ibland också 
att de saknar vad som brukar kallas social kompetens. Social kompetens 
handlar om hur jag bemöter andra människor i direkta möten under var-
dagen. (Eriksson, 2001:222) Begreppet social kompetens är emellertid 
”laddat” och väcker känslor. Vem är det som avgör vad som är socialt 
kompetent? Vad som uppfattas som socialt kompetent i ett sammanhang 
kan i ett annat uppfattas som något helt annat.  
 

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

 
En individs sociala kompetens och personliga kvaliteter tillskrivs en av-
görande betydelse. 
 

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) 

 
Mina erfarenheter från att i liknande projekt (Lundgren, 2005) ha inter-
vjuat människor som befinner sig i Aktivitetsgarantin är att många upp-
skattar den hjälp de kan få den vägen, men det finns också påfallande 
många som istället anser att det ”stör” deras liv att vara deltagare i ett ar-
betslöshetsprojekt. 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 fin-
ner meningsfulla inom de ramar och det ekonomiska stöd som Aktivitets-
stödet ger. (Se t.ex. Boliner, 2006) Individer som har sådana föreställ-
ningar är vanligen också svåra att övertyga om att till exempel delta i ar-
betsmarknadspolitiska projekt, eller utbildning. (Se t.ex. Paldanius, 2002) 
Av dem som varit arbetslösa mer än två år är det bara lite drygt hälften 
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som återfinns i Aktivitetsgarantin. (Internet 1) Detta trots att det krävs, 
som man säger i information från Arbetsmarknadsstyrelsen: ”goda skäl 
för att tacka nej till erbjuden plats inom Aktivitetsgarantin.” (Internet 6) 
Om en person som är arbetslös inte deltar i aktiviteter som erbjuds riske-
rar denne att förlora sitt aktivitetsstöd. Det gör att den ekonomiska pres-
sen på den enskilda individen är hård. Aktivitetsgarantin bidrar således 
till att reglera livet för en stor del av dem som befinner sig i denna.  
 
Ung och arbetslös  
På motsvarande sätt som de som deltar i Aktivitetsgarantin befinner sig 
många unga i en svår och utsatt situation på arbetsmarknaden. Ett viktigt 
skäl till detta är att konkurrensen om arbetstillfällena är hård och det 
krävs både utbildning och erfarenhet för att kunna komma i fråga, d.v.s. 
precis vad de flesta unga saknar. Av de ca 670 000 arbetssökanden i ok-
tober 2006 utgjordes dessa till exempel av ca 120 000 ungdomar i ålder 
18 – 24 år (18 procent). Totalt sett var antalet kvinnor (ca 62 000) något 
högre än antalet män (ca 57 000). (Internet 1) Sysselsättningsgraden för 
de unga har stadigt minskat. 
 

Sedan 1990 har sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20–24 år 
sjunkit med 20 procentenheter, främst genom att fler studerar på 
eftergymnasial nivå. Sysselsättningsgraden för dem utan gymnasial 
utbildning har sjunkit ännu mer och ligger ca 15 procentenheter 
under genomsnittet. (Internet 9) 

 
Ungdomar som inte fortsätter att studera och på det sättet stärker sina 
möjligheter att i framtiden få ett arbete, inte lyckas få ett arbete eller A-
kassa, tvingas att söka socialbidrag för att kunna klara sin försörjning när 
de flyttar hemifrån. Allt färre ungdomar har möjlighet att skapa en egen 
stabil ekonomi samtidigt som de befinner sig i en mellanställning mellan 
barndom och vuxenliv. Detta styr dessa ungdomar och vad de har möjlig-
het att göra med sina liv. Deras livskvalitet påverkas. Rantakeisu (2002) 
visar att när det gäller mental hälsa finns det stora skillnader mellan olika 
grupper av arbetslösa ungdomar. Arbetslöshet riskerar i en del fall att 
leda till ohälsa i form av psykosomatiska besvär, oro, 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 
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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 
ändå inte ser sin arbetslöshet som särskilt påfrestande. Kanske uppfattar 
de att de därmed har stor frihet att göra vad de själva finner meningsfullt. 
En förklaring kan vara de värdeförskjutningar som sker bland de unga. 
Kairos Future har till exempel i över 15 år gjort årliga ungdomsunder-
sökningar. I "Vem är du 2021?" (Internet 7) sammanfattas hur ungas vär-
deringar och livsstilsval uttrycks idag: 
 

Viktigast i livet är pengar, vänner, familj, fest och underhållning. 
Arbete är mindre viktigt än det var för 15 år sedan, men om de 
unga skall arbeta vill de ha en bra chef och roliga kollegor. Etik 
och hållbarhet är underordnade frågor när det gäller konsumtion. 
Det viktigaste är att uttrycka sin personlighet. (Internet 7) 
 

Även om det från den enskildes utgångspunkt kan uppfattas som positivt 
att så är fallet kan man fråga sig vad det i så fall betyder för att kunna 
hävda den s.k. ”arbetslinjen” även i framtiden.  
 
Utbildning och dess betydelse för att komma in på arbetsmarknaden 
Kopplingen mellan utbildning och individens möjligheter att kunna få ett 
arbete blir allt tydligare (Lindell, 2004). Ett viktigt skäl är att den moder-
na arbetsmarknaden ställer höga krav på den anställdes beredskap på för-
ändring, vilket bl.a. innefattar förmåga att själv kunna lösa problem och 
att snabbt lära sig nya arbetsuppgifter. Idealt sett skall ett nationellt ut-
bildningssystem vara till för alla och där en genomgången utbildning an-
tingen leder till vidare studier, eller till ett arbete, eller i vart fall till en 
personlig utveckling. Paradoxalt leder fler utbildningsplatser till större 
skillnader mellan de välutbildade och de korttidsutbildade. Det finns fort-
farande betydande grupper som hamnar utanför, eller som frivilligt väljer 
att ställa sig utanför, de möjligheter som det relativt väl utbyggda utbild-
ningssystemet erbjuder. Detta tycks även gälla när det är fråga om direkt 
arbetsmarknadspolitiskt inriktade utbildningssatsningar.  
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I ett arbetsmarknadsprojekt (Lundgren, 2005) som omfattade personer i 
den Aktivitetsgarantin säger till exempel en arbetsförmedlare. 
 

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) 

 
Det är en tålmodig och tidskrävande uppgift att förmå kortidsutbildade 
att ta steget till att börja utbilda sig. Det är många barriärer som skall 
brytas igenom. En sådan är att den enskilde individen förutsätts se ut-
bildning som en ”biljett till framtiden”, dvs. att utbildning på ett psyko-
logiskt plan uppfattas som något positivt, som kan innebära ett viktigt 
steg mot en förändrad livssituation.  
 
Motiven för att börja studera kan röra flera olika aspekter, som att kvali-
ficera sig för fortsatta studier eller att få ett arbete. Det kan även vara 
fråga om mera individuella 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 tidigare kan spela sin roll som medborgare, dvs. att 
förmågan att både anpassa 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 utbildning inte alls som något positivt, utan i stället 
i första hand som ett hot. Kanske har de accepterat det liv de lever och 
vill heller inte förändra detta, utan är nöjda med att förbli vid ”sin läst”. 
Det krävs därför ett välfungerande vuxenutbildningssystem om det skall 
kunna svara upp dels mot de mångfacetterade utbildningsbehov som 
verkar finnas och inte minst mot att målgrupperna framstår som ytterst 
heterogena både i fråga om förutsättningar och motivation för att börja 
studera. 
 
Att arbetssökande, framför allt till kvalificerade arbeten, sorteras efter 
formell utbildning är väl belagt (Se t.ex. Bolinder, 2006, Behrenz & De-
lander, 1996; Ekström, 2001), även om det inte är den enda faktorn som 
är av betydelse. I det slutliga urvalet läggs vanligen också stor vikt vid 
personliga egenskaper. (Danilda, (red.), 2006) Stenberg (2005) framhåller 
att studier visar att av arbetsmarknadspolitiska åtgärder är yrkesinriktade 
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kurser effektivare än teoretisk utbildning. Något, som jag tolkar det, talar 
för att arbetslösa i första hand inte bör söka sig till högskoleutbildning 
om de vill få ett arbete. Av dem som till exempel slutade 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 8). Det visar sig också i senare SCB:s stati-
stik att av dem som gått ut gymnasiet hade 73 procent fått ett arbete. Bäst 
lyckades de som gått fordonsprogrammet, men även hotell- och restau-
rangprogrammet och byggprogrammet ger ofta jobb efter studierna. (In-
ternet 11) I en undersökning (Internet 10) om hur det hade gått för indivi-
der som genomgått en KY-utbildning under 2005 svarade 64 procent att 
de hade arbete, sex procent hade startat eget företag och 16 procent fort-
satt att studera i någon form och 19 procent svarade att de sökte arbete, 
vilket kan tolkas som att en del av dem som valt att studera vidare samti-
digt som de sökte ett arbete. Resultatet måste tolkas som att en genom-
förd KY-utbildning för flertalet hade gynnsamma effekter för att komma 
vidare.  
 
I den politiska debatten tillskrivs utbildning som vägen till att kunna få 
ett arbete och det svenska utbildningssystemet har byggts ut kraftigt, vil-
ket ger den enskilde individen goda möjligheter att få tillgång till sådan. 
Det finns ändå många individer som överhuvudtaget inte ser utbildning 
som ett alternativ för sin egen del. Paldanius (2002) har behandlat denna 
fråga och belyser med utgångspunkt från sin doktorsavhandling; Ointres-
sets rationalitet – Om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudi-
er, vad det är som får en individ att avstå utbildning som ett rationellt val. 
Detta är en central frågeställning sett mot bakgrund av att tidigare erfa-
renheter av vuxenutbildning visar att de som är i störst behov av utbild-
ning också är svårast att rekrytera. Hur kan då rationaliteten bakom en del 
människors motvilja och ointresse för vuxenstudier förstås? Paldanius 
(2002) visar att även personer som avvisar ett erbjudande om utbildning 
bedömer detta med en förnuftsbaserad syn utifrån den verklighet de lever 
i. Ointressets rationalitet handlar därför ofta om att en individ prioriterar 
ett visst intresse framför något annat, dvs. 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 menar också att de arbetslösas egna motiv för 
studier nästan alltid handlar om att få ett jobb. Här finns en viktig förklar-
ing till varför många människor avstår från att delta i utbildning när möj-
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ligheten 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 enskil-
de individen befinner sig. Det finns också skäl att anta att antalet s.k. 
okvalificerade jobb kommer att vara relativt oföränderligt sett över tid 
och samtidigt att de kvalificerade jobben blir allt mera kvalificerade. Det 
talar i sin tur för att det är de redan välutbildade som behöver mera ut-
bildning, samtidigt som det i sin tur leder till än större skillnader mellan 
de välutbildade och de korttidsutbildade. 
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5.2 Projektet som arbetsmarknadspolitiskt instrument 
Det finns en rad instrument för att påverka arbetslösheten i form av s.k. 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa indelas i utbudspåverkande och 
efterfrågepåverkande åtgärder samt matchningsåtgärder. Utöver de "akti-
va" åtgärderna finns den "passiva" arbetsmarknadspolitiken, som till ex-
empel omfattar kontantstöd vid arbetslöshet. Syftet med de utbudspåver-
kande åtgärderna är att påverka arbetskraftens egenskaper så att anställ-
ningar underlättas. Detta sker framför allt genom olika typer av arbets-
marknadspolitiska utbildningar, eller att öka de arbetssökandes geogra-
fiska rörlighet, till exempel genom flyttningsbidrag. Matchningsåtgärder-
na syftar till att snabbare och bättre koppla samman arbetssökande med 
lediga platser genom arbetsförmedlingen platsförmedlande verksamhet. 
(Nationalencyklopedin, 1998) 
 
Avsikten med de efterfrågepåverkande åtgärderna är att minska arbets-
lösheten genom att vidmakthålla eller öka efterfrågan på en viss typ av 
arbetskraft. Ett traditionellt sätt har varit att använda beredskapsarbeten. 
Från mitten av 1980-talet har beredskapsarbetena minskat i betydelse. I 
stället har speciella sysselsättningsskapande åtgärder för ungdomar i form 
av bl.a. ungdomsplatser, ungdomslag och ungdomsintroduktion har in-
förts. (Nationalencyklopedin, 1998) 
 
Att bedriva arbetsmarknadspolitiska projekt av den typ som OUTLINE 
utgör får ses som ett exempel på en kombination av att påverka deltagar-
nas ”egenskaper” och att försöka hjälpa till att matcha dem mot befintliga 
arbeten. Här gäller det framför allt att utveckla de personliga egenskaper-
na genom aktiviteter som personlig coachning för att individen skall 
”finna sig själv” och att de förbereds för hur det är att fungera i ett arbete. 
Om än något hårddraget kan detta uppfattas som ett försök att utveckla 
deltagarnas självförtroende och sociala kompetens. Då verksamheten inte 
innehåller någon form av utbildning som är behörighetsgivande sker inte 
heller någon förstärkning av de arbetssökandes formella utbildningskom-
petens. 
 
Projekt och samverkan i nätverk för att stödja arbetslösa 
Det är ofta, enligt mina erfarenheter, förenat med problem att i nätverk 
samarbeta och genomföra projekt som involverar flera organisationer. Ett 
arbete som är både tids- och resurskrävande. Det finns i de flesta organi-
sationer interna möten där löpande ”driftsproblem” hanteras till exempel 
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i form av personalmöten, arbetsgrupper, berednings- och formella be-
slutsorgan. Ett generellt problem förefaller vara att det saknas mötesplat-
ser där reflekterande samtal kan föras som rör längre tidsperspektiv och 
där nya idéer kan utvecklas, d.v.s. fora för förändrings- och utvecklings-
arbete och samarbete över organisationsgränser. Mötesplatserna måste i 
så fall tillskapas till exempel i form av projekt där samverkan bedrivs i 
nätverksform. På dessa mötesplatser är dialogen det instrument som be-
hövs för att skapa kommunikation och varaktiga relationer. 
 

The promise of dialogue is that a small group of people might 
do something that impacts the world. Evoking this potential, 
supporting its articulation, and asking people to reflect on it 
can make an important difference to progress going forward. 
(Isaacs, 1999:293) 

 
I de möten som då äger rum kan den verksamhet som bedrivs också ifrå-
gasättas i syfte att utveckla och förbättra denna. Projekt med nätverket 
som arbetsform, såväl inom en organisation som mellan flera organisa-
tioner, kan betraktas som ett exempel på hur sådana mötesplatser kan för 
att initiera utvecklingsprocesser och att ta tillvara nya idéer, kunskap och 
aktiviteter. För att detta skall fungera krävs att en rad förutsättningar är 
uppfyllda. En sådan är att de som ingår i ett sådant ser ett värde i att delta. 
Det är knappast möjligt att tvinga någon att ingå. Deltagarna måste därför 
uppfatta de uppgifter som ska utföras som angelägna, att det finns goda 
skäl. Det tycks därför finnas betydande svårigheter att engagera aktörer 
på ett sådant sätt att de är beredda att satsa tid och energi för att delta i ett 
långsiktigt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet blir därmed ofta ett oav-
lönat arbete. Detta sätter sedan gränser för vad som är möjligt att åstad-
komma. 
 
För att skapa förutsättningar för att genomföra ett projekt med flera in-
blandade parter i ett nätverk är den samverkan som sker mellan de ingå-
ende aktörerna dels på en organisatorisk och dels på en operativ nivå vik-
tig. På den organisatoriska nivån skapas förutsättningar för samverkan 
genom att avtal sluts, att verksamheten organiseras, att ekonomiska resur-
ser och tid anslås. På den operativa nivån är det framför allt relationerna 
mellan enskilda aktörer inom denna ram som är av intresse. För att försö-
ka tolka hur samverkan upprättas inom ett nätverk i ett projekt mellan de 
involverade aktörerna använder jag en bearbetning av den s.k. FIRO-
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modellen (Schultz, 1958, 1966, 1988), d.v.s. jag försöker tillämpa denna 
på aktörer från olika organisationer som ingår i ett nätverk. Schultz visar 
att individer i sociala grupper vanligen genomgår tre från varandra mer 
eller mindre urskiljbara faser, vilka kan användas för att bedöma hur ett 
väl samarbetet fungerar. Jag antar här att detta även gäller i ett projekt 
som finns i ett nätverk av aktörer från olika organisationer, trots att dessa 
kontakter både är mindre frekventa och inte lika djupgående som i en tra-
ditionell arbetsgrupp. 
 
Fas 1 - Önskan om inkludering 
I en inledande fas, när ett nätverk håller på att bildas, består aktiviteterna 
av att skapa fungerande relationer mellan de i projektets nätverket ingå-
ende aktörerna. Här avgörs om individer vill ansluta sig eller inte. I ar-
betslivet är det förstås vanligen inte möjligt att bokstavligt ställa sig utan-
för, däremot är det möjligt att agera på ett sådant sätt att man inte aktivt 
deltar i, eller bidrar till ett nätverks utveckling. Denna process kan antas 
försvåras om de ingående organisationernas mål och individernas behov 
och intressen är oförenliga.  
 
Fas 2 - Önskan om att skapa kontroll över situationen 
I fas två skapas olika roller, vilka som t.ex. dominerar och vilka som låter 
sig domineras. Här utformas former för beslutsfattande och hur kontroll 
utövas, d.v.s. var nätverkets noder finns där aktiviteterna koordineras. I 
det här skedet finns det, om det kommer till nya deltagare, en risk att ar-
betet kan stanna av och man tvingas börja om från början. 
 
Fas 3 - Önskan om samhörighet (affection)13 
Deltagarna i nätverket sluter sig samman och lojalitet utvecklas mellan de 
ingående individerna. Det är nu som nätverket etableras permanent, eller 
upplöses. När det är fråga om ett projekt finns nätverket i någon form så 
länge detta består. En viktig fråga blir då vad som händer när projektet 
upphör.  
 
Det är från dessa utgångspunkter som jag försöker tolka vad som sker när 
aktörerna arbetar med att utveckla en fungerande samverkansmodell.  

                                                                                                  
13 Schultz använder begreppet affection vilket i ordböcker översätts som: Ömhet, tillgi-
venhet, kärlek, affektion, sinnesrörelse, känsla. Jag har ändå valt att översätta detta som 
samhörighet. 
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Att implementera erfarenheter från projekt i organisationens ordi-
narie verksamhet 
Vad som kännetecknar ett projekt är att de som driver detta vanligen har 
rekryterats för att de själva tror på en idé som de gärna vill förverkliga. 
Det betyder att de kan antas ha en stor tolerans för att något går ”snett”, 
men också att de är benägna att finna lösningar på de problem som konti-
nuerligt uppstår. Om det behövs är de beredda att lägga ner både mer tid 
och kraft än vad som förväntas av dem, just för att verksamheten skall 
fungera så bra som möjligt. Detta leder också till att de med tiden lär sig 
att förebygga problem och att hantera dessa när det uppstår nya problem. 
Utifrån mina erfarenheter efter att i mer än 30 år ha arbetat med projekt 
av olika slag är att dessa ofta avgränsas till en del av organisationen och 
omfattar en grupp intresserade. Det framställs ofta som att projektet är ett 
försök och att om resultatet utfaller väl så skall detta även implementeras 
i den övriga organisationen, men om så inte är fallet så kommer inget att 
hända. Detta kan ses som ett försök att lugna de som är oroliga för vad 
det hela kan leda till och därmed också minska det eventuella motstånd 
som skulle kunna uppstå. Så snart ett projekt omfattar en organisation, 
eller flera organisationer, uppstår vanligen problem som bl.a. tar sig ut-
tryck i att enskilda aktörer, eller grupper av aktörer, på olika sätt utövar 
ett motstånd. 
 
Projektledningen och de medverkande aktörerna utvecklar en kompetens 
runt den verksamhet som de deltar i. Däremot är det inte säkert att de all-
tid löser grundläggande och bakomliggande problem, t.ex. av strukturell 
art. Det som verkar fungera i projektet kan därför visa sig bli betydande 
problem när detta sätt att arbeta skall implementeras i den ordinarie verk-
samheten på grund av bakomliggande orsaker som inte blev synliggjorda 
under projekttiden. Inte minst för att en del av de grundläggande proble-
men fortfarande finns kvar och för att de som inte ”brinner” för idén ofta 
själva saknar både kunskap och motivation för att lösa problem som de 
själva inte är orsaken till. Det gör det vanskligt att utan vidare göra om 
framgångsrik projektverksamhet till reguljär verksamhet. Om så skall ske 
framstår det som angeläget att alla de problem som uppstår i ett projekt 
också får en permanent lösning, att det t.ex. sker justeringar av befintliga 
administrativa rutiner, regler och hinder av andra slag. Om så inte är fal-
let finns en risk att ett framgångsrikt projekt kan omvandlas till en miss-
lyckad reguljär verksamhet. Det framstår därmed som angeläget att dessa, 
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och en lång rad andra, överväganden görs innan beslutet att omforma ett 
projekt till ordinarie verksamhet sker. Projekt riskerar därmed att bli en 
tillfällig insats, utan bestående effekter. 
 
”Jobb-coachning” - En metod för att hjälpa arbetslösa in på arbets-
marknaden 
Ansvaret för att få ett arbete vilar tungt på den enskilde individen. För 
dem som inte lyckas finns en rad arbetsmarknadspolitiska insatser att till-
gå. Ett sätt är att erbjuda arbetslösa att ingå i arbetsmarknadspolitiska 
projekt som stärker den enskilde individen genom individinriktade insat-
ser som till exempel coachning. Coachning växte fram i USA under 
1970-talet av tränare som ville dela med sig av sina erfarenheter också 
utanför idrottsarenan.14 Det har sedan gjorts försök att omsätta detta sätt 
att arbeta till andra områden. Coachning beskrivs vanligen som ett sätt att 
frigöra människors inneboende potential. Tanken vilar på ett antagande 
att varje människa kan forma sitt eget öde. Downey (1999) menar till ex-
empel att coachning är konsten att underlätta för någon annans prestation, 
inlärning och utveckling. Whitmore (1997) beskriver coachning som ett 
sätt att frigöra en persons potential för att maximera dennes prestation 
genom att understödja personens eget lärande, till skillnad från att lära 
någon något. En liknande tanke är Flaherty, (1999, p. xii) inne på när han 
säger, att coachning 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 coach-
ning som ett internationellt växande ”helping by talking” fenomen. Bach-
kirova och Cox menar att verksamheten för närvarande är ”ateoretisk” till 
sin natur, d.v.s. att begreppet saknar förankring, och i vissa fall intresse 
för, etablerad psykologisk teoribildning. Samtidigt menar de att coach-
ningen svarar mot ett ökat behov och de understryker verksamhetens po-
sitiva effekter. När coachning används i sociala sammanhang, som till 
exempel i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, syftar den till att hjälpa ar-
betslösa att uppnå resultat och upprätthålla ett beteende som förändrar de-
ras 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) Det verkar som om coachningen utvecklas av praktiskt verk-
samma personer, i det här fallet i samverkan med arbetslösa personer. 
Kanske kan man uttrycka det som att grunden för coachning utgår från en 

                                                                                                  
14 Se till exempel Timothy Gallweys bok: The inner game of Tennis (1975). 
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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. 
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6. VAD KAN PROJEKT FÖR ARBETSLÖSA BIDRA 
MED? 
Resultatet av utvärderingen redovisas genom att jag först ger några re-
flektioner över de långtidsarbetslösas situation och hur de kan tänkas se 
på sig själva, d.v.s. med en identitet som arbetslös. Därefter behandlas 
frågan hur ett arbetsmarknadspolitiskt projekt kan genomföras och hur 
samarbetet mellan de involverade parterna i projektet har skett, liksom 
hur coachning fungerat, så väl som de specifika arbetssätt som använts. 
Jag kommer sedan över på frågan hur det har gått för deltagarna i olika 
avseenden, d.v.s. hur deras ”arbetsmarkandssituation” ter sig efter det att 
de lämnat projektet och därefter hur de båda målgrupper som ingått i pro-
jektet upplever hur projektet har påverkat dem. Avslutningsvis diskuteras 
frågan om i vilken utsträckning som projektet har lyckats nå uppsatta 
mål. 
 
 
6.1 Långtidsarbetslöshetens problematik 
Vi identifierar oss starkt med vårt yrke, vilket även medför att den arbets-
löse tillskrivs en identitet som sådan, vilket den arbetslöse ofta uppfattar 
som något negativt. ”I dagens samhälle är man ju identifierad med det 
yrke man har. Man skulle ha mera folk som talar om att man är en per-
son.” (Deltagare)  
 

Det är väldigt lätt som arbetslös att ta på sig den här stora och 
tunga bördan att det är fel på dig och varför har inte du något jobb. 
Varför har du gått arbetslös så länge, varför kommer du ingen-
stans? Det ligger på ett högre plan. Sedan kommer det här med 
ekonomin in. Hur ska jag kunna betala mina räkningar? (Deltaga-
re) 

 
Utfallet av projektets verksamhet skall självfallet bedömas mot bakgrund 
av att många av deltagarna under lång tid stått utanför arbetsmarknaden 
och 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) 
 

Det finns dom som har varit arbetslösa mer än 15 år. Med den 
bakgrunden förstår man att det här är inget lätt projekt att hantera 
för handledarna /…/. Ser man mot bakgrund av det så tycker jag att 
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dom har gjort ett strålande bra resultat. (Handläggare, Arbetsför-
medlingen) 

 
Många av de yngre har kanske inte ens haft någon anställning tidigare. 
Att vara arbetslös påverkar en individs ekonomiska situation och därmed 
också det sociala livet. (Se t.ex. Axelsson, 2005) Arbetslösheten normali-
serar livet för den arbetslöse på ett sätt som gör att de inte i första hand 
tänker sig att ett arbeta skulle utgöra ett realistiskt alternativ. ”Vad ska 
man med ett jobb till när man får pengar ändå, det är en viktig del i varför 
man ska ha ett jobb om man nu inte kan se nyttan med att man bidrar till 
den socialförsäkring som vi har.” (Projektledare I) Speciellt utsatta är de 
unga arbetslösa med en bristfällig utbildningsbakgrund och därmed blir 
deras möjligheter att klara sin privata ekonomi svår. 
 

Det finns ett speciellt studerandevillkor och det är det ungdomar 
har. För då är det så att om du går ut från en minst ettårig utbild-
ning som berättigar till CSN. Det skall vara en minst ettårig avslu-
tad utbildning. För dom flesta så handlar det om gymnasiet. När du 
går ut där måste du göra en kvalificeringstid på 90 dagar. Om du 
anmäler dig på Arbetsförmedlingen och går arbetslös 90 dagar rä-
knas du som aktiv på arbetsmarknaden, men du kan också få det 
genom att du jobbar 90 dagar /…/ Du kan söka ekonomiskt stöd 
först den dag du fyller 20 år. Upp till 20 har kommunen ansvar och 
då är det någonting som heter kommunala programmet. /…/ Vad 
de flesta spricker på vad det gäller kvalificeringskraven är att de 
inte har fullföljt gymnasiet. (Handläggare, Arbetsförmedlingen) 

 
Vad som verkar känneteckna många av dem som har svårt att få ett arbete 
är att de tycks sakna ett socialt kontaktnät med förgreningar in på arbets-
marknaden. ”Dom saknar allihop kontakter. Dom har inget kontaktnät ute 
i arbetslivet.” (Projektledare I) Många kommer från mer eller mindre ut-
satta sociala situationer, kanske har några problem med sin fysiska hälsa, 
dåligt självförtroende osv. ”Många mår inte bra, de känner sig nervärde-
rade och då kommer man till något nytt och känner jaha, nu ska jag hit, 
det här kan inte ge någonting. Det blir ingen skillnad.” (Coach) (Se t.ex. 
Rantakeisu, 2002) 
 

Det kanske är droger som ligger med i bakgrunden, /…/ det kanske 
är andra medicinska skäl, psykiska sjukdomar, sådant som inte Ar-
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betsförmedlingen, eller OUTLINE kan hantera. Då ska dom inte 
vara där /…/. (Handläggare, Arbetsförmedlingen) 

 
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. En del saknar också en regelbunden dygnsrytm, 
framför allt bland de yngre. ”Många ungdomar vill tyvärr inte göra något 
speciellt, utan dom vill sitta uppe och surfa på Internet på nätterna och 
vänder på dygnet.” (Handläggare, Arbetsförmedlingen) (Se t.ex. Internet 
7)  
 

Det finns en hel del som inte ens kan sköta tider som går och får 
sina pengar. Egentligen är dom inte till arbetsmarknadens förfo-
gande av en eller annan anledning. Det är ju mera tragiskt när det 
är så, men det är sådant som också kommer fram. (Coach) 

 
Av de deltagare som deltagit i projektet bedöms detta vara situationen för 
runt en tredjedel av dessa (Se tabell 1, sid. 48).  
 

Däremot finns det dom som inte är klara att gå ut i arbetslivet. Det 
är något helt annat dom behöver. /…/ Dom kan inte behålla ett 
jobb om dom får det i dag. Dom har sociala problem, missbruk och 
man blir satt i åtgärd på åtgärd. Det syns inte där och det är allde-
les för många. (Projektledare I) 

 
”Det finns dom som i alla fall inte står till arbetsmarknadens förfogande 
på 100 procent. Det kan vara sjukdomar, deras psykosociala situation. 
Det funkar inte och det kan vara att dom klarar inte heltid av olika skäl.” 
(Projektledare I) Det skulle därför för en del personer behövas helt andra 
typer av åtgärder. En del individer har inte heller förmåga att själva kunna 
se vad det skulle kunna vara kapabla till, t.ex. beroende av att de befunnit 
sig i en situation där deras självförtroende underminerats under lång tid. 
Att få ett arbete skulle kunna hjälpa till att rädda upp situationen. (Se t.ex. 
Axelsson, 2005) 
 

Man kan se potentialen som dom inte ens själva har sett och ingen 
har trott på honom, runt omkring honom tidigare. Han har ett jobb 
nu. Det är sådana saker som jag tycker att det är väldigt roliga, el-
ler en tjej som kom in i gruppen och som var nyinflyttad och en-
sam mamma och visste inte vad hon vill, eller vad hon skulle eller 
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någonting. Hon har ett fast jobb nu. Hon kom in i januari, en ung 
tjej och går nu treskift på x. Hon är ensamstående mamma och hon 
har fixat upp hela sitt liv nu. Hon gick en utbildning till industri-
lackerare. (Projektledare I) 

 
Tvivlet att de skall lyckas med att få ett arbete är också stark hos ett fler-
tal. 
 

/…/ får höra att du får gå på intervju här till OUTLINE och det är 
sista chansen liksom och har du inte fått ett jobb där då är du körd. 
När man får den pålagan från Arbetsförmedlingen av sin handläg-
gare som egentligen är den som verkligen ska hålla på att hjälpa 
och stötta. (Deltagare) 

 
En del är därför både omotiverade och tveksamma till att delta överhu-
vudtaget i projekt, eller andra typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
”Vi jämförs ju med allt annat som man har genomgått och som dom 
tycker sig vara deporterade till.” (Projektledare I) Mot denna bakgrund 
behandlas i det följande avsnittet hur projektet OUTLINE organiserades 
och vilka erfarenheter som kan dras av detta. 
 
 
6.2 Arbetsmarknadspolitiska insatser som organiserad 
samverkan i projekt 
En grundläggande tanke med Aktivitetsgarantin är att stödet för individer 
som befinner sig i denna skall ske i nära samverkan mellan arbetsmark-
nadens aktörer för att kunna bedriva arbetet effektivt. Denna samverkan 
kan, som i det här fallet, ske i projektform. Ett av målen var också att ut-
veckla ett fungerande samarbete mellan projektet OUTLINE, Arbetsför-
medlingen och Socialförvaltningen såväl på en organisatorisk som på en 
operativ nivå. Projektet skulle arbeta med individer som Arbetsförmed-
lingen och ibland även Socialförvaltningen har ett ansvar för och där de 
inte hittat fungerande lösningar för enskilda individer. Tanken kan när-
mast förstås som att projektet skulle ta ett fördjupat ansvar för individer 
som behöver extra stöd. Samarbetet på den operativa nivån har i första 
hand skett genom att Arbetsförmedlingen anvisat deltagare till projektet. 
Det har sedan funnits kontakter när det uppstått problem av något slag 
med en enskild deltagare, eller i syfte att informera hur det går för enskil-
da deltagare.  
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Det har fungerat olika bra i olika perioder. Under projektets gång 
har kontaktpersoner bytts ut på alla instanser, och det har försvårat 
arbetet. De nya kontakterna har inte arbetat på samma sätt som de 
tidigare, och missförstånd har förekommit. Att det ofta varit svårt 
att nå personer har blivit ett dilemma vid akuta situationer. (Coach) 

 
”Vi har ju trepartssamtal som dom kallar det. Jag vet inte riktigt i vilka 
intervaller, men det är ju mellan mig, Arbetsförmedlingen och OUTLI-
NE.” (Deltagare). ”Det kunde ha varit bättre, dels när det gäller kontinu-
erlig uppföljning. Ansvaret för detta ligger på alla parter” (Handläggare) 
 

Enligt projektbeskrivningen skulle det vara gruppintag av deltagare 
3 ggr per år eller fler. Redan första terminen sprack det. Eftersom 
projektet varit beroende av att det finns tillräckligt många deltaga-
re så måste det fyllas på nya successivt. Man vet aldrig hur länge 
en deltagare kommer att vara kvar, och aldrig hur många som sägs 
ska börja vid ett tillfälle verkligen gör det. Vid flera tillfällen har 
inte Af haft tillräckligt med deltagare att ”skicka”, utan då har det 
senare kompenserats med extra deltagare. Det har gjort att under 
vissa perioder har det varit alldeles för många deltagare i projektet. 
Detta har i sin tur resulterat i att tänkta arbetsformer har fått arbe-
tats om, och när deltagarna skulle ha jobbat i parallella grupper i 
block har det ej fungerat. Det har aldrig varit en homogen grupp, 
utan det har ständigt skrivits in/gått ur deltagare. Detta har påver-
kat bl.a. arbetet med Flexus – den databaserade coachprocessen. 
Att ständigt introducera nya deltagare har också tagit mycket tid 
från arbetet med dem som redan finns i projektet. (Coach) 

 
Den risk som kan spåras i den här typen av arbetsmarknadspolitiska pro-
jekt är att vare sig Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen har möj-
lighet att särskilt aktivt engagera sig i verksamheten, d.v.s. att de mer el-
ler mindre helt och hållet lämnar över ansvaret till dem som ansvarar för 
projektet. Det är också det sätt som resultatet i huvudsak kan beskrivas. 
 

Det ligger i sakens natur att om jag då är arbetsförmedlare och har 
300 till 350 arbetssökande så har jag ju naturligtvis svårt att ha 
dom mig besökandes varje dag, inte ens varje vecka klarar jag, 
utan det blir kanske ett par månaders mellanrum. Det bygger ju på 
att dom arbetssökande är väldigt aktiva och att dom söker sin in-
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formation och det gör ju inte alla. (Handläggare, Arbetsförmed-
lingen) 

 
Arbetsförmedlarna framstår som hårt arbetsbelastande. De har fullt upp 
med att klara sina löpande ärenden och hur önskvärt det än vore så har de 
bara små möjligheter att medverka i aktiviteter som genomförs i projek-
tet. Från dem som arbetar i projektet upplevs detta som ett problem. 
 

Dom [arbetsförmedlingen. Anm. min kommentar] är ju med i pro-
jektet. Dom är part i projektet och är med och finansierar och då 
vore det väl jätteviktigt att alla där /…/ vet vad det här projektet 
går ut på, men det vet dom inte. (Projektledare I) 

 
Arbetsförmedlingens motiv för att samverka kan ses som att få in arbets-
sökande i meningsfull sysselsättning som kan leda till ett arbete. För So-
cialförvaltningen handlar det om att individer som uppbär ekonomiskt 
understöd istället kan få en försörjning genom ett arbete. De som ansvarar 
för projektet är ekonomiskt beroende av att ”kvoten” deltagare är fylld. 
Samarbetet bygger på ömsesidig nytta. Däremot kan man inte säga att det 
byggts upp en långsiktigt hållbar organiserad samverkan. Den projekt-
grupp som funnits har varit avsedd som en tillfällig organisatorisk lös-
ning under den tid projektet genomfördes. Det har heller knappast byggts 
upp ett varaktig nätverk, däremot kan man anta att det etablerats en del 
informella kontakter mellan personer som kan komma att visa sig vara 
användbara i framtiden om liknande projekt kommer att genomföras. 
Man kan förstås också i det sammanhanget ställa sig frågan vad det beror 
på att studieförbund i allt högre utsträckning engagerar sig i arbetsmark-
nadspolitiska projekt. En förklaring kan vara att studieverksamheten 
minskat relativt kraftig på grund av förändrade bidragsbestämmelser och 
att en del studieförbund nu söker sig nya vägar och att det sätt man arbe-
tat på väl passar för den här typen av verksamheten.  
 
Av det nätverk som man kunde ha förväntat sig skulle uppstå har något 
sådant inte etablerats. Det kan finnas en rad skäl till detta. Ett, som jag 
redan varit inne på, är att vare sig arbetsförmedlarna eller Socialförvalt-
ningens handläggare har haft tid att engagera sig i individer som de upp-
fattar att någon annan tagit över ansvaret för. Det finns heller inget själv-
ändamål för Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen att deras rela-
tion till sina klienter skall bli långvarig. Snarast tvärt om, ju förr klienter-
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na kan ”skrivas ut” desto bättre trots att många har en tendens att ständigt 
komma åter. I praktiken utvecklas därför många gånger långvariga rela-
tioner mellan handläggarna och den arbetssökande, även om dessa hante-
ras som att kontakten skall upprätthållas för en begränsad tid, till dess att 
de fått den hjälp de behöver. Ett annat skäl till att någon samverkan aldrig 
etablerats var att OUTLINE var ett projekt och som sådant bara avsett att 
fungera under en avgränsad tid. Då något varaktigt samarbete inte skulle 
uppnås fanns det förstås heller inga motiv för att bygga upp ett fungeran-
de nätverk för samverkan. Projektet har därmed i huvudsak fungerat som 
en underentreprenör som Arbetsförmedlingen har kunnat köpa tjänster 
av. Även om detta fungerat tämligen väl har det inte långsiktigt byggts 
upp ett system för att hantera problemet med att stödja individer som har 
svårt att få ett arbete, såvida inte själva tanken är att en del av Arbetsför-
medlingens verksamhet bedrivs på det här sättet, med underentreprenörer. 
En fördel med detta kan vara att det antas leda till lägre kostnader genom 
att det uppstår konkurrens om att bedriva projekten och att samtidigt me-
del från EU kan användas, vilket i så fall får vägas mot att de erfarenheter 
och den kompetens som byggs upp till delar riskerar att gå förlorade. 
Verksamheten kommer också att sakna kontinuitet. 
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6.3 Fungerar coachning för att stärka arbetslösas position?  
Inom Aktivitetsgarantin används s.k. individuella handlingsplaner i ett 
försök att skapa en ”röd tråd” för de aktiviteter individen deltar i som 
långsiktigt kan leda till ett arbete, eller annan varaktig sysselsättning i 
framtiden. Ett sådant synsätt öppnar också upp för att använda personlig 
coachning, d.v.s. en ökad individualisering av stödet. Skälet måste antas 
vara att de individer som gått länge arbetslösa behöver ett extra stöd för 
att kunna förbereda sig för ett inträde på arbetsmarknaden. Denna kan till 
exempel ske genom samtal, gruppaktiviteter, att deltagarna använder in-
teraktiva dataprogram (FLEXUS15), formulerar en CV o.s.v. Arbetssätt 
och metoder som fokuserar den enskilde individen och dennes utveck-
ling. Coacherna spelar därmed en central roll i projektet. Deras arbete har 
i projektet inriktats på att ge deltagarna ett individuellt s.k. karriärstöd. 
En process som var tänkt att genomföras i fyra steg.  
 

1. Fokusera inåt i INSIKT   
Syftar till att deltagaren genom en större medvetenhet om sig själv 
och sina styrkor, skall öka tilltron till sin egen förmåga. Han/hon 
skall också med hjälp av en tydligare självbild kunna presentera 
olika yrkesuppslag inför framtiden. 
 
2. Fokusera utåt i MARKNAD 
Syftar till att deltagaren genom en ökad kännedom om de krav och 
möjligheter som ställs på dagens arbetsmarknad skall kunna göra 
en bedömning av sina yrkesuppslag. Med hjälp av underlaget skall 
han/hon sedan kunna bestämma vilket av yrkesalternativen som 
skall bli den målsättning man skall arbeta mot. 
 
3. Fokusera framåt i AKTIVITET 
Syftar till att deltagaren skall ta fram en genomtänkt och realistisk 
planering över vad han/hon måste göra för att erhålla en anställ-
ning inom det yrke man satt upp som mål. 
 
4. Lägg upp din egen TAKTIK 
Syftar till att deltagaren genom ökad färdighet i personlig mark-
nadsföring på ett bra sätt skall kunna söka de tjänster som annon-
seras ut. Han/hon skall också kunna bearbeta den dolda arbets-
marknaden, skapa nya relationer och presentera sig för intresserade 
arbetsgivare. 

                                                                                                  
15 En metod som utvecklats av Folkuniversitetet. 
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(Projektplanen) 
 

Coachningen inleds i relationen med den enskilde deltagaren normalt 
med det som i projektplanen kallas för att fokusera inåt för att ge insikt, 
d.v.s. deltagarna skulle få stöd för att skapa en bättre insikt om sig själva, 
något som många uppfattas sakna.  
 

Vi ser ju kanske andra egenskaper hos dom, än vad de själva ser. 
Vissa kan /…/ ha kört fast i en viss inriktning /…/ och märker att 
det inte funkar inom den här banan. Man kan ju ge dom förslag på 
liknande yrken som dom inte har tänkt på /…/. En del kanske be-
höver komma på någonting helt nytt för dom märker att dom har 
kört helt fast. (Coach) 

 
Coacherna skulle kontinuerligt genom de åtgärder som bedömdes lämpli-
ga i det enskilda fallet försöka stödja den enskilde individen och förbere-
da denne för ett inträde på arbetsmarknaden. Någon direkt koppling till 
någon viss teoretisk utgångspunkt verkar dock inte ha funnits. (Se t.ex. 
Bachkirova & Cox, 2004) 
 

Jag finns där hela tiden att få dom att förstå att dom har ett kör-
schema. Jag ska inte göra upp körschemat, utan det ska dom göra 
själva. Så att dom får en struktur i det dom gör. Målet är där, men 
hur dom tar sig dit det bryr jag mig inte om, eftersom vi är så olika. 
(Projektledare I)   

 
För att coachningen skall bli framgångsrik krävs att den enskilde indivi-
den är intresserad av att försöka utveckla sig själv. 
 
Deltagarnas motivation 
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 verkar därför angeläget att det finns flera coacher så att dessa 
kan paras ihop med den arbetssökande som passar ”bäst” i varje enskilt 
fall för ett skapa ett förtroendefullt samarbete.  
 

En stor svårighet är att få dom att förstå att det är för deras bästa. 
Det är inte alla som tror det, utan att man ser ner på dom, eller nå-
gonting /…/. Vi vill faktiskt att det skall gå bra. Det är därför som 
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vi jobbar för att de ska gå bra för dom. Det är himla roligt när det 
gör det, när man ser hur dom har kämpat. (Coach) 

 
Det har samtidigt funnits en stor variation mellan deltagarna hur intresse-
rade de har varit i att medverka.  
 

Om man tänker ur deltagarnas synpunkt, dom som är i det här, el-
ler som varit arbetssökande länge. Dom kanske är inne på sin sjät-
te söka jobbkurs. Det kan ju vara svårt att motivera dom. (Coach) 

 
Drygt 60 procent (Enkät 2) sade sig vara motiverade av att delta i projek-
tet. En av dem som var svagt motiverad sade: ”Jag var mycket motiverad 
från början. Men det har avtagit mer och mer.” De som var motiverade 
såg i stället en möjlighet att få hjälp: ”Det här projektet ger mig stora 
möjligheter att lära mig mer om mig själv.” (Deltagare) En annan uttryck-
te det som: ”Har varit arbetslös för länge för att inte vara motiverad.”  
 
Coachning – att ge personligt stöd 
Coachrollen innebär att ge ett personligt stöd. Den enskilde individens 
uppgift är att på ett aktivt och konstruktivt sätt arbeta med att starta en 
personlig utvecklingsprocess. Coachen skall med hjälp av sin kännedom 
om arbetsmarknaden vara en kritisk vän och granskare av idéer, yrkesval 
och aktiviteter. ”Jag försöker att få dom att fundera lite själv vad dom 
skulle vilja prova.” (Coach) ”Jag får en utmaning i de här olikheterna, i 
åldrarna, olikheter i intresse. Det är en utmaning. Det är en väldigt positiv 
drivkraft för mig som person.” (Coach) Deltagarnas planer måste samti-
digt av dem själva uppfattas som realistiska. Coachen skall också fungera 
som pådrivare för att få deltagaren att bibehålla sin motivation och aktivi-
tet i sin strävan att nå sitt mål.  
 

Det har också visat sig att deltagare med vissa hinder för att vara 
färdiga för arbetsmarknaden fallit igenom så småningom. Det fun-
gerar en tid, men efter ett tag håller det inte längre utan det kom-
mer fram att de kanske behöver något annat innan de är till ar-
betsmarknadens förfogande. (Coach) 

 
En coach kan däremot inte ensam avgöra utfallet. Minst lika viktigt är 
vad deltagarna själva har förmåga att bidra med i den relation som byggs 
upp mellan deltagare och coach. En av coacherna beskriver sitt sätt att 
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arbeta som att: ”Min strategi handlar om empowerment,” d.v.s. att stärka 
och utveckla den enskilde deltagarens förmåga.  
 

Mitt mål är att så många som möjligt skall gå ut ur det här projek-
tet med värdighet och med lite nya termer att beskriva sig själva. 
Det ligger väldigt mycket bakom när jag säger det. Det handlar 
väldigt mycket om trovärdighet. Både att jag är trovärdig och att 
dom är trovärdiga när dom närmar sig arbetsgivare, genom att söka 
jobb, eller praktikplats. (Coach) 

 
Coacherna har haft betydligt bättre möjligheter än vad Arbetsförmedling-
ens och Socialförvaltningens handläggare har i sitt möte med den enskil-
de individen att lägga ner tid på var och en.  
 

Framför allt ser vi dom mycket mera än vad Arbetsförmedlingen 
gör. /…/ Man ser vad som inte funkar och framför allt ser man vil-
ka styrkor och egenskaper dom faktiskt har. Vi ser ju vilka som 
verkligen försöker. (Coach) 

 
En coach måste ha förmågan att kunna tolka och förstå vad det är som den 
arbetssökande behöver hjälp med bortom vad som förefaller självklart. 
Kanske sådant som den enskilde individen själv inte är medveten om. ”/…/ 
cochandet är att försöka vara lite lyhörd och se vad de behöver för att 
komma framåt. Vad behöver den här deltagaren, behöver den kanske få lite 
förslag, eller /…/.” (Coach) I rollen ligger därför att försöka att hjälpa del-
tagarna 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. En av coacherna ger en beskrivning av hur de försö-
ker möta deltagarna.  
 

Det är ett problem att vi inte kan locka med att skriver du en bra 
platsansökan så får du ett bra jobb, som passar för dig, eller du hit-
tar ett jobb. Det är ju inte så. Jag försöker prata med dom om att 
dels så är det systemet med arbetsförmedlarna som kanske har 300 
– 400 sökanden per person. Dom hinner ju inte ha någon coachan-
de funktion. Det är det ena, det andra är ju att systemet är som det 
är. Min viktigaste uppgift är att lyfta bort, åtminstone synliggöra, 
att dom arbetssökande att dom inte skall lägga på sig skulden för 
det här. Systemet är en sak, Arbetsförmedlingen är en annan sak 
och att dom själva inte skall bära på en skuld som inte är deras. 
(Coach) 
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Ett av de problem som en coach möter är när en person inte känner sig 
trygg i sin relation till coachen. ”Det svåraste är dom som inte låter en 
hjälpa, som inte tar emot hjälpen.” (Coach) Det är inte alltid enkelt att ba-
lansera mellan vad som rör den enskildes yrkeskvalifikationer och vad 
som rör den enskildes privata liv.  
 

Jag håller mig väldigt riktat till det som har med arbetsmarknad att 
göra. Jag går aldrig in och frågar om privata förhållanden, eller hur 
ska du reda ut ditt liv? /…/ Jag håller inte på med den delen som 
kan kallas personlig utveckling. /…/ Min coachning består just i 
den här processen när dom skriver platsansökan och meritförteck-
ning och det som har med hela rekryteringsprocessen att göra. 
(Coach) 

 
Fördelen med att inte bara fokusera på deltagarnas tidigare liv och bak-
grund ger dessa en möjlighet till en ”nystart”. ”Vi startar ju från noll när 
dom kommer hit, sedan är det upp till dom vad de berättar. /…/ Det kan-
ske är skönt för dom att veta att här att här är de ett helt oskrivet blad.” 
(Coach) Samtidigt är det en nackdel att inte kunna ta hänsyn till indivi-
dens tidigare livshistoria som har stor betydelse för hur en individ reage-
rar och hur denna kan agera. Det är således en fråga om att finna en fun-
gerande balans. Här kan man anta att de olika coacherna har kompletterat 
varandra. Att delta i projektets verksamhet, att bli coachad innebär samti-
digt en möjlighet att kunna träna sin sociala kompetens som en förbere-
delse för att komma ut på arbetsmarknaden. 
 

En äldre man som var över 50 år, en enstöring, har också lärt sig 
att prata, umgås, att vara social, svara på tilltal. Han satt i en vrå 
för sig själv från början. Han har lärt sig, han söker jobb. Han kan 
söka jobb via dator som man gör idag. Han har en anställning. 
(Projektledare I)  

 
Deltagarnas ”sociala träning” för att utveckla sin sociala kompetens blir 
lidande när en individ under lång tid isoleras genom att till exempel stå 
utanför arbetsmarknaden och de normer och värderingar som gäller där. 
 

En viktig del av projektet är att se vad det är som gör att dom här 
personerna inte kommer ut i jobb. Det är personliga egenskaper, 
det spelar ingen roll hur mycket kompetens och utbildning du har 
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om du inte kan umgås med folk, om du inte kan bete dig som folk, 
i grupp. För du väljer ju inte arbetskamrater. (Projektledare I) 

 
Att fungera som coach kräver ett betydande personligt engagemang. ”Det 
kanske är det personliga engagemanget som dom känner. Jag känner en 
väldig respekt, för det handlar ju om människors framtid.” (Coach) När 
en individ skall ta de första inledande stegen mot att förändra sitt liv kan 
personlig coachning ha en funktion att spela. ”Det behövs en så liten grej, 
ett steg i rätt riktning som dom äntligen vågar ta, för vitsen är ju inte att 
vi ska göra sakerna åt dom. Då har dom ju i alla fall inte växt.” (Projekt-
ledare I) Att coacha tycks vara en fråga om att balansera mellan att vara 
engagerad, men att samtidigt inte ”ta över” den enskildes ansvar. 
 
Vilken roll spelar en CV för en arbetssökande? 
En av de metoder som coacherna använt för att utveckla och hjälpa delta-
garna på deras väg mot en anställning har varit att dessa genom att skriva 
en CV16 i vilken de skall kunna presentera sig själva och vad de kan. 
Denna ligger sedan till grund för en ”jobbansökan”. Många av dem som 
varit arbetslösa länge saknar en CV.17 Orsakerna kan vara flera, dels att 
de aldrig brytt sig om att skriva någon då de ansett detta vara menings-
löst, till exempel för att de saknar formella och dokumenterade meriter, 
eller att de helt enkelt inte vet hur det går till att skriva en sådan.  
 

Mycket hänger på hur man presenterar sig, att man får fram vem 
man är och att man faktiskt har en massa egenskaper. Man är inte 
värdelös. Det är många som kommer och känner sig så. (Coach) 

 
I det här fallet måste det dock sägas att skälet att arbeta med att skriva sin 
CV är mera genomtänkt än att bara vara sysselsättning. Denna aktivitet 
vilar på ett bakomliggande antagande om att skrivandet av en CV kan sät-
tas in i ett vidare sammanhang. ”Oavsett vad dom har för olika svårt ba-
gage med sig. Det har ju en del, så vill jag att dom skall höja självkäns-
lan.” (Coach) Att skriva en CV uppfattas och används i det här fallet som 
ett sätt att ”lära känna sig själv”, men också att förstå hur det går till när 
en person anställs. 

                                                                                                  
16 CV är en förkortning av latinets curri´culum vi´tae som betyder levnadslopp, levnads-
teckning, biografiska notiser. (Nationalencyklopedin. Multimedia 2000 plus) 
17 Såvida de inte redan har deltagit i en liknande verksamhet då CV-skrivandet tycks 
vara en ganska vanligt förekommande aktivitet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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Jag går igenom hela rekryteringsprocessen, hur arbetsgivare tänker 
och sedan så vanliga saker som anställningsintervju och hur går 
det till när man får ett jobb. Så går jag genom andra saker som man 
kan vara vaksam på, härskartekniker, lite om ledarskap och organi-
sation, inre hinder, stereotypa bilder. Det finns ju en stereotyp bild 
att den arbetslöse är lat. (Coach) 

 
Att skriva sin CV blir ett sätt att göra tydligt för sig själv vad man kan 
och inte kan. Effekten av detta kan förstås variera hos olika individer. Det 
kan leda till att en individ upptäcker att den har kunskaper och erfarenhe-
ter som skulle kunna utvecklas vidare för att bättre svara mot de kompe-
tenskrav som finns för att kunna få ett arbete. Det kan starta en personlig 
utvecklingsprocess. En person ”avslöjades” till exempel som dyslekti-
ker18 i samband med att denne skulle skriva sin CV, vilket ledde till att 
denne person sedan kom att gå en kurs för dyslektiker. Risken är samti-
digt att den som skriver sin CD upptäcker att de egna bristerna är så stora 
att det skulle ta alltför lång tid för att skaffa sig de nödvändiga kunska-
perna genom utbildning, eller att få de nödvändiga erfarenheterna genom 
ett arbete. Vad som i det här fallet framstår som särskilt intressant är hur 
en aktivitet som att skriva en CV kan användas i en identitetsskapande 
process. 
 

När ljuset tänds framför datorn, när dom får till en bra mening i sin 
platsansökan, men framför allt när dom kan skriva någonting om 
sig själv som är trovärdigt, som passar för det jobbet som dom sö-
ker, eller den praktikplatsen. Det är så stimulerande. Det är faktiskt 
min drivkraft. Jag har en dold drivkraft också och den är att, som 
jag personligen tänker, eftersom det nu är så att 30 procent av nya 
jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen så då är det 70 procent som 
sker någon annanstans. Och därför är det väldigt viktigt att förbe-
reda de arbetssökande för dom andra 70 procenten. Det ser jag 
som min meningsfulla mission på något sätt. /…/ Det jag håller på 
med i den här processen kan låta väldigt formell, som att skriva 
platsansökan och meritförteckning och sådana saker. Då jobbar jag 
egentligen med människors identitet, d.v.s. dom jobbar själva med 
sin identitet. (Coach) 

                                                                                                  
18 Man räknar med att 5–10% av en population har läs- och skrivsvårigheter, dyslektiska 
problem. (Nationalencyklopedin. (1998) Multimedia 2000 plus) 
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Att skriva en CV skall också ses i ljuset av att en individs personliga 
förmåga och sociala kompetens tillmäts stor betydelse för att kunna få en 
anställning. (Danilda, (red.), 2006) Lyckas den enskilda individen att tyd-
liggöra den sociala kompetensen i sin CV, och för sig själv, ökar kanske 
också möjligheten att komma till en anställningsintervju och individen 
har därmed också stärkt sina möjligheter att få ett arbete. Att arbeta med 
att utveckla sina jobbansökningar har av flera varit en uppskattad aktivi-
tet som uppfattas ha haft en påtaglig och ibland också omedelbar nytta. 
 

Det jag tycker att jag har haft störst nytta av här är att formulera 
om ansökningarna, meritlistan. Det har jag förändrat en del då. Se-
dan är det ju alltid att man kan lägga till någon mening, eller kasta 
om några ord eller så. Jag tycker den är bra som den är nu. (Delta-
gare) 

 
Det finns exempel på att detta arbete med att träna att formulera sin CV 
har varit till hjälp till att utveckla förmågan att skriva. 
 

Det är också något som X här har hjälpt mig att utveckla. Skrivan-
det alltså. Jag har haft väldigt svårt att skriva en CV. Det har inte 
varit något problem, det är ju liksom råfakta, med det personliga 
brevet har varit mycket av det här hejsan svejsan förut och nu är 
det mera proffsigt och konkret tycker jag. (Deltagare) 

 
Även coacherna uppfattar att detta sätt att arbeta gett en del effekter. 
 

Med mitt sätt att arbeta så påverkar jag. Jag tycker att det är en god 
gärning om man nu skall prata om meningsfullheten att jobba i så-
dana här projekt så har jag påverkan på många personer, men dom 
får välja själv. Passar det här, eller inte? Så kanske det passar nu 
och några blir att tänka lite mera och jag känner ändå att jag inte är 
inne och rotar i människors liv. (Coach)  
 

Även om aktiviteterna med att formulera en CV i en del avseenden skulle 
kunna uppfattas som något ganska instrumentellt har detta, på det sätt 
som det genomförs, åtminstone för en del kunnat fylla en viktig funktion. 
Det bakomliggande motivet för att skriva en CV är att lyfta fram och 
stärka den enskilde personen tydligt inriktas mot att försöka arbeta med 
den personliga identiteten, vilket gör att arbetet inriktas mot att skapa en 
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positiv självbild, vilket också i en del fall tycks ha lyckats relativt väl. 
”Då det här med att jobba med CVn och ansökningsbreven det hjälper ju 
också till att lyfta självkänslan.” (Deltagare) Även om livet inte alltid för-
ändras dramatiskt har ”i alla fall en bättre förberedelse än dom hade innan 
dom kom in i projektet, med bättre förberedelser så ökar dom sina chan-
ser att hitta ett lämpligt jobb.” (Coach)  
 
I projektet har coacherna även haft ett datorbaserat program för personlig 
utveckling, FLEXUS, till sitt förfogande. Detta har använts i olika ut-
sträckning under projektets gång med mer eller mindre framgångsrikt re-
sultat. Det bestående intrycket är att detta sammantaget spelat en mindre 
framskjuten roll, även om det kan ha varit av värde för enskilda individer 
för att utveckla ett bättre självförtroende. 
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6.4 Hur gick det för deltagarna? 
 
Deltagarnas ”arbetsmarknadssituationen” efter OUT-
LINE 
Projektet har sammanlagt omfattat totalt 122 personer, däribland har fem 
personer varit inskrivna två gånger, vilket resulterat i sammanlagt 127 in-
skrivningar, varav hälften kom från ungdomsgruppen och den andra hälf-
ten från den ”traditionella” Aktivitetsgarantin. Könsfördelningen har varit 
47 kvinnor (39 procent) och 75 män (61 procent), d.v.s. männen har varit 
överrepresenterade om vi jämför med att av det totala antalet arbetssö-
kande i landet i oktober 2006 utgjordes av 53 procent av kvinnor (ca 352 
000) och 47 procent män (ca 315 600) (Internet 1) Av samtliga deltagare 
har bara 9 personer (7 procent) utländsk bakgrund. 
 
Om vi i stället betraktar i vilken utsträckning de båda huvudgrupperna 
har varit aktiva i projektet som har ungdomarna 7 771 aktivitetsdagar och 
de från aktivitetsgarantin 10 811 aktivitetsdagar, vilket samtidigt betyder 
att de äldre genomsnittligt deltar i projektet under längre tid än vad de 
unga har gjort. Ser vi till hur deltagarnas status förändrat under den tid de 
medverkade i projektet framgår detta av tabell 1. (Se nedan)  
 
Tabell 1. Deltagarnas ”arbetsmarknadssituation” efter det att de 
lämnat projektet. (N =122) 
 
Deltagarnas situation efter av de lämnat projektet Andel (i procent) 
Direkt ut i arbete 21 
Plusjobb19 10 
Lärande i arbete 0 
Utbildning 10 
Upptäckt vårdbehov eller dyl. 29 
Sjukskriven minst en månad 7 
Gått tiden ut 23 
Totalt 100 
 

                                                                                                  
19 Plusjobben är reserverade för människor som har varit inskrivna vid Arbetsförmed-
lingen i minst två år och som är arbetslösa eller deltar i program, med undantag för pro-
gram som innebär en subventionerad anställning. (Internet 12) 
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Av samtliga har ungefär 1/3 erhållit ett arbete, även om en del har fått ett 
PLUS-jobb (10 procent). För dessa har således deras position förändrats 
och i varje fall temporärt förbättrats. Motsvarande resultat för Aktivitets-
garantin 2000 - 2004 var 32 procent för riket. (Arbetsförmedlingens upp-
gift januari 2005) Hur deras position på arbetsmarknaden långsiktigt på-
verkats är däremot ovisst. Till detta kan läggas att några av deltagarna har 
försökt att starta egna företag. Det är å andra sidan vanskligt att påstå att 
verksamhetens innehåll i sig skulle ha avgörande betydelse, snarast kan 
det antas vara av betydelse att de individer som deltar finns direkt till-
gängliga för att gå in i vakanser som löpande uppstår på arbetsmarkna-
den, vilket de förmodligen inte skulle ha kunnat göra lika enkelt om de så 
att säga inte fanns till ”direkt förfogande”. Hägglund finner t.ex. i en stu-
die att ”chansen att få en anställning är nästan dubbelt som stor om man 
befinner sig i Aktivitetsgarantin jämfört med om man inte är det.” 
(2002:101) Han menar att Aktivitetsgarantin ”ökar den sökandes chanser 
att bryta arbetslösheten för anställning. När subventionerade arbeten in-
kluderas i analysen blir effekten av deltagandet signifikant positivt.” 
(2002:105) Det är förstås viktigt, att som Hägglund (2001) gör, notera att 
chansen att få ett icke-subventionerat arbete däremot inte ökar, vilket be-
tyder att det är relativt få som kommer ut i ett reguljärt arbete.  
 
Hos cirka en tredjedel av deltagarna har identifierats sådana problem att 
de lämnat projektet i förtid. De har därmed inte heller i praktiken stått till 
arbetsmarknadens förfogande. De är i stället i behov av annan hjälp, till 
exempel från hälso- och sjukvården. Den hjälp dessa individer behöver 
har de bara undantagsvis kunnat få inom projektets ram. För personer 
som deltar i Aktivitetsgarantin avbryts cirka en tredjedel av alla anvis-
ningar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. (Riksrevisionen, 2005) Skä-
len till att en person återkallats kan självfallet variera från fall till fall, 
men torde många gånger röra sig om att den enskilde individen är omoti-
verad, eller har en personlig, eller social situation som gör att denne inte 
klarar av en organiserad verksamhet av det slag som funnits i projektet. 
Det framstår som troligt att det även kan finnas fall där missbruk är orsa-
ken. Det finns goda skäl att anta att gruppen återkallade på olika sätt har 
särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden igen.  
 
Drygt 20 procent av deltagarna fanns kvar i projektet hela tiden ut och för 
dem var deras ”arbetsmarknadssituation” oförändrad. 
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Människor som är långtidsarbetslösa, varav en del lever i en socialt pres-
sad situation, riskerar lätt att bli isolerade från samhället utanför den egna 
familjekretsen. (Se t.ex. Nordenmark, 1999) Kanske bedömer de lång-
tidsarbetslösa inte heller sina möjligheter att få ett arbete som särskilt sto-
ra och de anpassar sina liv efter detta. I många fall har de accepterat sin 
situation, i varje fall i betydelsen att de skaffat sig vanor och rutiner an-
passade till sina liv som arbetslösa, som också verkar vara svåra att bryta. 
(Se t.ex. Hedström, Kolm och Åberg, 2003)  
 

Jag tycker att upplägget var bra. Det var i stort sett på heltid och 
naturligtvis tyckte jag att personerna som var handledare hade rätt 
inställning till det här utifrån som jag ser det. Att det är inte krav-
löst, utan man ställde ganska tuffa krav på de arbetssökande, men 
ändå relevanta krav som jag uppfattade det. (Handläggare, Arbets-
förmedlingen) 

 
Trots de många ”sorteringsverk” som finns i samhället kan man nog säga 
att flera av dessa individer blivit så ”sorterade” att det nu knappast åter-
står några flera alternativ att få tillträde till den öppna arbetsmarknaden 
att ta till i det här sammanhanget. Att ha anvisats till Aktivitetsgarantin 
ger, vare sig man vill det eller inte, en låg status på arbetsmarknaden och 
någon ytterligare arbetsmarknadspolitisk instans finns inte att tillgå. Det 
blir i så fall andra samhälleliga inrättningar som får ta över detta ansvar, 
t.ex. socialvården, eller hälso- och sjukvården. 
 

Nu sätter man in en kraftfull åtgärd, 26 veckors inskrivning som 
också kan bli längre är en ganska massiv insats för ungdomar. Det 
tycker då jag i alla fall. Vi sa också det att är det att man inte klarar 
av det, eller klassar ur sig av någon anledning så kommer Arbets-
förmedlingen inte ha något mer att erbjuda. Vad finns det för dom 
som inte klarar av det här, vi har liksom ingenting som ligger un-
der den här nivån. (Handläggare, Arbetsförmedlingen) 

 
Vad som händer med dem som inte kom ut på arbetsmarknaden, eller i 
studier? Kommer de att bli kvar i fortsatt arbetslöshet och därmed också 
fortsättningsvis ha små möjligheter att få ett jobb även i framtiden? Här 
reser sig snarast frågan vilka ytterligare insatser det skulle behövas för att 
de skall lyckas, eller i värsta fall är det så att de flesta i denna grupp fort-
satt kommer att förbli långtidsarbetslösa.  
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Arbete utan utbildning? 
Av projektdeltagarna är det bara 10 procent (Se tabell 1) som gått vidare 
till studier i någon form, vilket sannolikt kan förklaras av att många ar-
betslösa är studieomotiverade. (Se t.ex. Paldanius, 2002) De äldre vanli-
gen för att de ser det som mer eller mindre meningslöst att utbilda sig då 
de redan ser sin pensionering framför sig. De yngre därför att de vanligen 
har en ofullständig utbildning och till detta inte sällan en negativ bild av 
sin tidigare skolkarriär, något som de inte gläds åt att se tillbaka på. (Se 
t.ex. Andersson, 2000 och 2001) Därför är utbildning ett alternativ som är 
svårt att motivera för flertalet av de unga arbetslösa. Av deltagarna i 
OUTLINE saknade ca 1/3 en gymnasieutbildning, samtidigt som just ut-
bildning vanligen betraktas som en viktig faktor för att kunna konkurrera 
på arbetsmarknaden. Bara 1/3del hade både en gymnasieutbildning och 
en yrkesutbildning. ”Dom flesta behöver mer utbildning, att dom får veri-
fierat att dom har kompetens./…/. Så finns det ju ungdomar som säger att 
jag vill inte studera mera. Jag vill ha ett jobb.” (Projektledare I) Deltagar-
na skulle också stimuleras att söka lämpliga utbildningar. Samtidigt som 
det finns en rad hinder för att detta kan ske. Många är till exempel inte 
beredda att ta studielån, eller att de är för gamla för att få ett sådant.  
 

När dom kommer hit så kollar man ju först t.ex. om dom har ut-
bildning för det dom vill göra, eller om dom har möjlighet att stu-
dera och säger att de kan jag inte göra. Jag får ingen CSN. Jag får 
ingen utbildning, jag kan inte försörja mig. Hör med väglednings-
centrum t.ex. vad det kan finnas för möjligheter. Kolla upp om det 
finns några utbildningar inom Arbetsförmedlingen /…/, eller kan-
ske gå in och titta på AMS hemsida. /…/ (Coach) 

 
Ser vi till deltagarnas utbildningsbakgrund saknar knappt hälften (46 pro-
cent) en gymnasieutbildning, varav några (5 procent) har någon form av 
yrkesutbildning. (Se tabell 2) 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Deltagarnas utbildningsbakgrund. (N=122) (i procent) 
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Saknar 
gymnasie-
utbildning 

Gymnasie-
utbild-ning 

Enbart 
yrkesut-
bildning 

Gymnasium 
samt yrkesin-
riktad utbild-
ning 

Upp-
gift 
saknas 

To-
talt 

35 27 7 30 1 100 

 
Många saknar de utbildningskvalifikationer som de skulle behöva för att 
få ett arbete. Trots ett väl utvecklat utbildningssystem i Sverige, till ex-
empel 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 Kunskapslyftet20 gav 
finns fortfarande betydande grupper som skulle behöva studera vidare i 
en eller annan form. Denna grupp ökar då den ständigt fylls på med nya 
ungdomar som inte fullföljt sin gymnasieutbildning.  
 
Flera verkar också sakna en tillräcklig samhällsorientering med påföljd 
att de kan antas ha svårt att följa med i vad som händer i samhället och 
hur detta påverkar dem. 
 

Den utbildning som fattas hos dom flesta, jag kan säga alla, det är 
allmänbildning. Det är en utbildning som behövs, vanlig samhälls-
kunskap. Dom förstår inte orsaker och sammanhang. Då blir man 
väldigt osäker, /…/. (Projektledare I) 

 
Flera av deltagarna kan förmodas leva i en social miljö där det inte heller 
alltid uppfattas som särskilt betydelsefullt att utbilda sig och att följa vad 
som sker i samhället i stort. Man skulle här som en del samhällsforskare 
gör kunna skilja mellan den ”stora världen” och den ”lilla världen”, d.v.s. 
skillnader mellan vad som sker i samhället och vad som händer den en-

                                                                                                  
20 En bärande tanke med att genomföra Kunskapslyftet var att svensk vuxenutbildning i 
början av 2000-talet organisatoriskt och pedagogiskt skulle vara väl rustad att tillgodose 
de nya kraven på ett livslångt lärande för alla vuxna människor i det svenska samhället. 
De övergripande målen för Kunskapslyftet formulerades som att: 

• Minska arbetslösheten  
• Utveckla och förnya vuxenutbildningen  
• Minska utbildningsklyftorna  
• Öka förutsättningarna för tillväxt 

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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skilde individen och dennes familj och vänner. Någon verkar ändå ha 
upptäckt att det kan ha ett värde att också känna till något om den ”stora 
världen”. ”Vi har en nutidstest. Vi har en ungdom, han började att titta på 
nyheterna för han ville ha bättre och bättre resultat.” (Projektledare I) Det 
finns de som fortfarande håller modet uppe.  
 
Många är också tveksamma till om projektet kunde bidra till att ge delta-
garna ”rätt kompetens” för framtida behov. En av dem framhåller till ex-
empel: ”Min kompetens ökar inte i något eftersom kurser inte existerar” 
och en annan säger: ”Datautbildning är nyttig för mig, men det är alldeles 
för lite!” (Enkät 2) Projektet har emellertid inte varit uppbyggt kring att 
deltagarna skulle utbilda sig inom projektets ram. Det dock hänt att en-
skilda individer deltog i kurser på deltid in om det s.k. NTI-gymnasiet, 
till exempel läste enskilda kurser. Med tanke på att det är formella ut-
bildningsmeriter som räknas har projektet inte kunnat bidra till detta. 
Däremot är det troligt att flera av deltagarna har kunnat på ett tydligare 
sätt få upp ögonen för att de måste på ett aktivt sätt att försöka förbättra 
sin situation.  
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6.5 Ett arbetsmarknadspolitiskt projekt sett från deltagar-
nas perspektiv 
För den som varit arbetslös länge är det många som uppfattar ett delta-
gande i ett ”arbetslöshetsprojekt” som något som de har liten nytta av och 
som de mer eller mindre känner sig tvingade att delta i då de inte kan se 
nyttan med detta. De uppfattar sin tid i ett arbetslöshetsprojekt mest som 
”sysselsättning” och att de är kontrollerade. (Lundgren, 2005) 
 

Jag tror att många som kommer in i det här projektet, vissa kom-
mer in via Aktivitetsgarantin och då har de varit arbetslös ganska 
länge och slussas från en åtgärd till nästa och till slut känner du att 
det finns inget ljus någonstans. Det är för att skjutsa undan och att 
inte få vara med någonstans. (Deltagare) 

 
Det har hos en del deltagare funnits en ambivalent hållning till projektet. 
De såg att det fanns sådant som kunde stimulera, men inte att detta hade 
en direkt koppling till att få ett jobb. 
 

Grundidén med OUTLINE är bra. De varvade inslagen jobb, prak-
tiksökande, skapande verksamhet, personlig utveckling, dataut-
bildning, studiebesök, friskvård m.m. är stimulerande och gör att 
man sällan har tråkigt. Men: Är detta ett effektivt sätt att få arbete? 
Frågan är om man inte är nog så effektiv i sin bostad, där man t.ex. 
har obegränsad tillgång till (ostörda) telefonsamtal och andra kon-
takter. Ibland får kursen karaktär av sysselsättnings-terapi, som i 
och för sig ibland är trevligt, men, effektivt? /…/ (Deltagare) 

 
Från projektledningens sida framhålls i stället de möjligheter som projek-
tet ger för att kunna få hjälp med att förbättra sin position på arbetsmark-
naden. ”Det är en otrolig chans, en unik chans att slussas dit man vill. 
Om man vet vad man vill, och det är inte säkert. /…/ Dom vet inte vad 
dom kan, dom tror inte att dom kan någonting. Om dom inte vet vad dom 
vill kan man i alla fall ta reda på vad dom inte vill och det är också en bra 
start.” (Projektledare I)  
 
Hur uppfattade då deltagarna sin tid i OUTLINE? Inom projektets ram 
har s.k. ”10-veckorsuppföljningar”21 genomförts (Se bilaga 1). I dessa 
gavs följande svar. 

                                                                                                  
21 Jag har här valt ut några av de frågor som finns i denna enkät. 
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Tabell 3. Deltagarnas uppfattning om projektet och dess verksamhet 
etc. (N=84) 22 (i procent) 
 
Fråga  Mycket 

nöjd/ Mkt 
bra 

Nöjd/ 
Bra 

Inte så 
nöjd/ 
Inte så 
bra 

Missnöjd/ 
Dålig 

Totalt 

1. Är Du nöjd 
med projektet 
som helhet 

13 71 13 2 99 

2. Vad anser Du 
om coachningen 
och coacherna? 

27 61 11 1 100 

 
Resultatet pekar på att av dem som besvarat den s.k. ”10-
veckorsuppföljningen” så är en klar majoritet, över 80 procent, av delta-
garna är nöjda både med projektet, såväl som med coacherna och deras 
insatser. För att ge exempel på hur deltagarna såg på sin medverkan an-
vänds även resultatet av ytterligare en enkät (Bilaga 2) 23. Flera upplever 
ändå situationen på arbetsmarknaden som besvärande: ”Allt är bra förut-
om bristen på praktik och arbetsplatser.” (Deltagare) ”Det har helt med 
arbetsmarknaden att göra. Finns det inte några jobb så spelar det ingen 
roll hur bra kompetens man har.” (Deltagare) Det finns förstås även orsa-
ker som kan hänföras direkt till den enskilde individen. ”Tveksamt! De 
faktorer som orsakat min arbetslöshet är knappast möjliga att åtgärda för 
Outline.” (Deltagare) En deltagare säger till exempel: ”Har ju bara fått 
nej på alla platser som jag sökt praktik/jobb på” och en annan: ”Jag vill 
härifrån snarast, så jag söker ’alla’ arbeten jag kan.”  
 

Kontaktnätet blir ganska begränsat genom att jag sitter här ganska 
mycket. Jag skulle kanske behöva komma ut mer och vara på prak-

                                                                                                  
22 Att det bara är 84 personer som besvarat enkäten beror i huvudsak på att deltagarna 
dels slutat innan de varit med i 10 veckor, alternativ att de varit ute på praktik, eller stu-
dier vid den tidpunkt när enkäten lämnades ut. 
23 Enkäten (genomförd av EFS-rådet) omfattade de 14 deltagare som vid den här tid-
punkten, 6 månader efter det att projektet hade startats fanns med i projektet och som 
inte var upptagna av praktik.  
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tik där och möta människor på ett annat sätt än jag gör just här. 
(Deltagare) 

 
Någon ser med viss tillförsikt på framtiden. ”Jag ska gå ut i praktik och 
arbete därifrån vet jag inte om det blir något Plusjobb eller så.” (Deltaga-
re) Hos en del av deltagarna från Aktivitetsgarantin har en del hopp 
väckts beroende på de s.k. PLUS-jobb24 som inrättades från den första ja-
nuari 2006. 
 

Jag har tänkt att möjligheten finns till jobb liksom, bara den kom-
mer, men inte när, men inte inom en alltför lång framtid har jag 
räknat med att det ska dyka upp ett jobb. (Deltagare) 

 
Flera av deltagarna framstår som ambitiösa och gör vad som rimligen kan 
begäras av dem, även om utfallet av deras ansträngningar många gånger 
inte blev vad de hade hoppats på. ”Det jag har hållit på med nu på slutet 
har varit att leta ännu mera möjligheter att öka kompetensen. Det söks ju 
mycket specialkompetens.” (Deltagare) Aktivitetsnivån bland en del av 
deltagarna är hög. 
 

Jag bevakar allt. Jag går in dels på AMS och tre, eller fyra olika 
jobbsajter varje dag, vissa flera gånger om dagen. Det ändras ju, 
det kommer in jobb. AMS kan ju dyka upp varierande under da-
gen, plus mins fem jobb eller så. (Deltagare) 

 
Någon vandrar mer eller mindre ut och in i projektet med som det fram-
står hyggliga framtida möjligheter att kunna få ett arbete. ”Jag har varit 
ute i två veckor i sträck som mest och någon enstaka dag däremellan ock-
så.” (Deltagare) För andra visade sig deras medverkan i projektet komma 
att bli en betydelsefull förändring av deras liv i och med att de fick ett 
jobb. 
 

                                                                                                  
2244  ”Den 1 januari 2006 införs ett antal nya arbetsmarknadspolitiska insatser och pro-
gram som ska ge arbetslösa möjlighet till arbete, praktik eller utbildning. /…/ Arbets-
platser inom staten, kommuner, kommunalförbund, landsting och deras entreprenörer 
erbjuds nya medarbetare, vars löner till övervägande del subventioneras av Arbetsför-
medlingen. De nya medarbetarna ska kunna utföra sådana uppgifter som har försvunnit 
vid tidigare besparingar eller som ökar eller förbättrar servicen inom befintlig verksam-
het.” (Internet 6) Denna möjlighet kommer dock att upphöra i och med utgången av 
2007.  
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Det var in häromdagen en ung tjej och hälsade på som hade varit 
arbetslös några år, som var med från starten här och som sedan 
körde igång med en utbildning och nu har hon fått jobb. Hon säger 
själv jag behövde liksom en spark för att komma igång. (Coach) 

 
Det finns en variation i uppfattning om verksamhetens förtjänster och 
brister. ”Själva grundidén tror jag är bra, med mer peppning och coach-
ning, mer lyfta fram oss som går här så skulle det bli ett helt annat resul-
tat.” (Deltagare) Det visade sig också att, förutom ett strikt krav på närva-
ro, att det relativt fria arbetssätt som används skapade en del osäkerhet 
hos deltagarna. 
 

Dom kan säga att det är så besvärligt att vara så kontrollerade, 
övervakade och att dom upplever att dom är behandlade som barn 
att dom ska kollas hela tiden, för så hade det tydligen inte varit ti-
digare. Men, det är så på en arbetsplats, du ska komma i tid och du 
ska göra det arbete som ska göras. (Projektledare I) 

 
Det låg ett stort ansvar på individen att ta egna initiativ. 

 
En annan aspekt är ju att är dom arbetssökande så gäller det ju att 
hitta på meningsfulla saker under tiden som dom är arbetssökande. 
Och då tycker jag att projektform en är bra för här kan dom arbeta 
individuellt, vilket dom inte alltid kan inom en kurs. Det individu-
ella är ju styrkan i det här projektet. Det är inga lösa boliner, eller 
luddig i kanten. (Coach) 

 
Det fanns en slags inneboende motsättning mellan att kravet på närvaro 
varit stark och att när deltagarna väl funnits på plats funnits en stor frihet 
att bestämma över vad denna närvaro kunde användas till. Detta gav 
upphov till att många av deltagarna verkade ha haft svårt att skilja mellan 
detta, d.v.s. att de var skyldiga att vara närvarande, men att de samtidigt 
hade relativt stor frihet att arbeta på det sätt som passade dem bäst när de 
var där. 
 

Ibland verkar det som om dom inte har koll på vem som har gjort 
vad. Det finns ju vissa saker som är obligatoriska. Det är det här 
med miljö är ju egentligen ett obligatoriskt, sedan ska det ju vara 
lite arbetsmarknadsregler, arbetsmiljölagar och sedan tror jag att 
alla inte riktigt har grepp på vad projektet innebär heller. (Deltaga-
re) 
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Den frihet som fanns för att planera sin egen tid har av en del deltagare 
uppfattats som att verksamheten var dåligt planerad. ”Veckoplanerna är 
ibland illa genomarbetade och direktiven kan vara oklara, vilket ger missför-
stånd.” (Deltagare) Ett förhållande som däremot uppskattas av andra: ”Det 
är mycket självständigt arbete vilket gör att man kan koncentrera sig på sitt 
eget.” (Deltagare) I det sammanhanget framstår det som att coacherna har 
haft en betydelsefull roll i att stödja den enskilde deltagaren att planera sin 
tid i projektet på ett meningsfullt sätt. ”Coacherna har varit väldigt bra, 
mycket förstående vad gäller deltagarnas personliga situation och duktiga på 
att knuffa mig i rätt riktning.” (Deltagare) Andra uppskattar att de utmanas i 
sitt sätt att vara och tänka. ”Personalen ger oss chansen att se saker på nya 
sätt, att våga gå förbi våra motstånd. Mycket bra.” (Deltagare) Flertalet del-
tagare har trots allt varit nöjda med sin tid i projektet, även om det funnits 
en del invändningar. En del har fått ett arbete och andra har fått nöja sig 
med den sociala samvaro som projektet erbjudit och också haft möjlighet 
till att utveckla sig själva och bland dem som varit missnöjda finns kanske 
en del bland dem som lämnat projektet i förtid. 
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6.6 Projektets måluppfyllelse 
I det följande avsnittet diskuteras resultatet av projektet i relation till dess 
mål, både vad avser de kvantifierade målen och inriktningsmålen. 
 
De kvantifierade målen 
De kvantifierade målen formulerades som att av deltagarna skulle: 
 
20 % vara ute i jobb  
20 % vara i lärande i arbete (praktikplats) 
40 % ha upptäckt ett utbildningsalternativ 
20 % skall ha upptäckt vårdbehov e dyl. 
 

• Projektet har lyckats med att uppnå målet när det gäller att slussa 
ut deltagarna på arbetsmarknaden, d.v.s. att 20 procent skulle vara 
ute i jobb. Därutöver har ytterligare 10 procent fått ett PLUS-jobb. 
Tillsammans har således 30 procent fått ett arbete när de lämnade 
OUTLINE. 

 
• För målet att 20 procent skulle vara i lärande i arbetet, d.v.s. ha 

fått en praktikplats, redovisas resultatet som 0 procent. Det inne-
bär emellertid inte att det inte förekommit att deltagare under sin 
tid i OUTLINE har haft en sådan. Däremot hade de inte en sådan 
när de lämnade projektet, antingen för att praktikplatsen av någon 
anledning upphört, eller att den övergått i en anställning. 

 
• Målet var att 40 procent skall ha upptäckt ett utbildningsalterna-

tiv, vilket långt ifrån uppfylldes i och med att bara 10 procent 
fortfarande studerade i någon form. 

 
• Sammantaget kan sägas att ca 40 procent har fått någon form av 

varaktig sysselsättning efter det att de lämnade projektet. 
 

• I utgångsläget framstod att ca 20 procent skulle ha upptäckt ett 
vårdbehov, d.v.s. att de skulle ha behov av andra åtgärder än dem 
som OUTLINE skulle kunna erbjuda. Här upptäckte i stället nära 
30 procent av deltagarna att så var fallet. I realiteten visade det sig 
att nära en tredjedel av deltagarna inte stod till arbetsmarknadens 
förfogande. 
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Inriktningsmålen 
 
Inriktningsmålen anges som att: 
 

• via coachning skapa insikt, motivation och kunskaper så 
att deltagarna själva producerar en realistisk, individuellt 
genomförbar karriärplanering utifrån de egna förutsätt-
ningarna och den lokala marknaden 

• få deltagarna att se alternativa sysselsättningsvägar, göras 
uppmärksamma på hinder som förorsakat arbetslösheten 
samt att våga satsa på en ny inriktning i framtida yrkesliv  

• planera, starta upp alternativt slutföra processen för att 
skaffa sig en varaktig sysselsättning inom bestämd tid 

• upptäcka sociala problem som kräver rehabilitering eller 
vård.  
(Projektplanen) 

 
För projektets ”inriktningsmål” är det svårt att mera precist veta på vilket 
sätt och om dessa mål uppnåtts. Allmänt verkar det dock vara möjligt att 
påstå att verksamheten har haft en inriktig som svarar mot projektets syf-
te och de olika delmålens innehåll om vi utgår från vad coacherna och 
deltagarna berättar om vad de gjort och vilka resultat som uppnåtts.  
 
Resultatet av ett projekt av den här typen är förstås inte bara en fråga om 
att deltagarna kunnat få ett arbete eller inte. Det kan också vara att det 
även för den som inte lyckats på den punkten att livet ändå förändrats på 
ett påtagligt och positivt sätt. Trots att många av deltagarna var måttligt 
motiverade att vara med i projektet och att de hellre skulle söka arbete på 
egen hand, kanske till och med föredra att gå arbetslös, fanns det flera 
exempel på individer som gjort betydande omvärderingar av vad de vill 
göra med sina yrkesfunderingar. ”Senast i går såg jag ett jobb inom en 
helt annan bransch som jag faktiskt ska skriva en ansökan på.” (Deltaga-
re)  
 
En annan och viktig del av projektets verksamhet var att utveckla en fun-
gerande samverkansform mellan projektet OUTLINE, Arbetsför-
medlingen och Socialförvaltningen. Den samverkan som skett har i första 
hand gällt att anvisa deltagare till verksamheten och hantera de problem 
som löpande uppstod under projektets gång. I och med att projektet upp-
hörde kom också självfallet samarbetet också att avslutas. Samverkans-
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formen som sådan har dock fungerat, även om samarbetet i flera avseen-
den hade kunnat gå betydligt längre. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Vad som kan vara ett realistiskt resultat för ett arbetsmarknadsprojekt är 
att skapa en beredskap hos deltagarna att förbättra sina förutsättningar för 
att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att verksamheten i de flesta 
fall radikalt skulle öka deltagarnas konkurrensförmåga är ett alltför opti-
mistiskt antagande. Även om coachningen av den enskilde deltagaren är 
viktig och verkningsfull, är min bedömning ändå att det som regel inte är 
tillräckligt, om än ett verkningsfullt och viktigt första steg i ett längre ut-
vecklingsförlopp. 
 

Det kan vara svårt att förklara för andra att det måste få ta tid för 
människor som inte har funderat vad det ska bli av dom. /…/ Att 
komma in och vara här under 26 veckor. Jag tycker inte att det är 
en katastrof om de funderar under 20 veckor och så händer saker 
under dom sex sista. Det har vi också sett. (Projektledare I) 

 
Gruppen arbetslösa är heterogen, från dem som är omedelbart ”anställ-
ningsbara”, men att de i många fall saknar kontakter med arbetsgivare, 
till dem som i stort sett saknar alla nödvändiga förutsättningar för att 
kunna få en anställning. Resultatet visar att en tredjedel befann sig i en 
sådan situation att de knappast kan anses har stått till arbetsmarknadens 
förfogande i praktiken. Att de står som arbetssökande måste förstås mot 
bakgrund av att de måste stå som arbetssökande för att klara sin försörj-
ning. ”Samhället ger dig inga pengar om du är inaktiv, du måste komma 
hit och anmäla dig och vara aktiv för att lösa din situation. Det är det som 
är grundkravet.” (Handläggare, Arbetsförmedlingen)  
 

Deltagarna är väldigt olika, en del behöver prata mer och de kan-
ske inte vet vad de ska göra och de kanske behöver mer direktiv 
ska jag inte säga, för de är dom själva som gör jobbet, men att dom 
kanske behöver lite mer spark i baken. (Coach) 

 
Huvuduppgiften för OUTLINE har självfallet varit att de arbetssökande 
via den verksamhet som bedrivits skulle kunna både föreberedas för och 
leda till en anställning i någon form, eller gå vidare till studier. De äldre 
som deltagit i projektet har vanligen en lång historia av arbetslöshet bak-
om sig. Ofta är de korttidsutbildade, vilket gör att deras möjligheter att få 
ett arbete begränsas av detta, inte minst i ljuset av att det råder stor kon-
kurrens på arbetsmarknaden. Situationen för de unga arbetslösa är likar-
tad. Också de har brister i sin utbildningsbakgrund, allt ifrån att de har en 
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ofullständig grundskoleutbildning och i många fall saknar de en fullstän-
dig gymnasieutbildning. Att antalet lediga jobb får den som är ung är 
samtidigt begränsad gör det svårt för denna grupp att kunna få ett arbete. 
Detta gäller i viss utsträckning de äldre, även om denna grupp under den 
tid som projektet pågick fick en möjlighet att komma ut i s.k. Plusjobb.  
 
De äldre kan generellt sett antas vara mera obenägna att både vilja och 
kunna bryta sina vanor och att upptäcka nya vägar som kan leda till ett 
arbete. ”Jag har märkt att med dom yngre där funkar det kanonbra.” 
”Ungdomarna är väldigt tacksamma att jobba med innan dom har kommit 
in i åtgärder, åtgärd på åtgärd.” (Projektledare I) De äldre, som varit ar-
betslösa under lång tid, med i många fall otillräckliga kvalifikationer har 
svårt att kunna konkurrera framgångsrikt på arbetsmarknaden. Här kan 
projekt som OUTLINE visa på hur man kan hjälpa till att inspirera och 
motivera enskilda individer till att gå vidare och att de inte ger upp. 
 
Utvärderingen visar att deltagarna i många fall har haft påvisbara effekter 
som går bortom de rent arbetsmarknadspolitiska, d.v.s. det har på ett di-
rekt och påtagligt sätt påverkat de involverade aktörerna i deras vardagli-
ga liv, på gott och ont. De får ”närvaroplikt” och samtidigt livet ”inrutat” 
och de måste ”bekänna färg” genom sina kontinuerliga möten med hand-
läggare, coacher och övriga deltagare. För många konfronteras deras livs-
situation på ett sätt som kan uppfattas som påfrestande och som för en del 
upplevs som ett tvång. För några kan detta vara en vändpunkt i livet, me-
dan det för andra i stället föder nya strategier för att inte sugas in i det ar-
betsmarknadspolitiska ”aktivitetsspelet”. Resultatet visar också att effek-
terna av en del av deltagarna uppfattas som positiva och av andra uppfat-
tas resultatet som mer eller betydelselöst. För en del innebär det att de får 
en ny möjlighet och för andra att de känner sig ”jagade”.  
 
För att tolka utfallet av projektets verksamhet måste svaret dels sökas hos 
deltagarna och deras bakgrund och dels i projektets verksamhet. Detta är i 
sin tur beroende av utbudet av arbetstillfällen, d.v.s. resultatet måste i 
första hand förstås i relation till hur arbetsmarknaden ser ut. Det råder 
knappast någon tvekan om att det saknas arbetstillfällen sett i relation till 
de behov som finns, även om arbetsmarknaden påtagligt förbättrats under 
projektets slutfas. Detta problem kan inte ett projekt råda bot på. Denna 
fråga måste lösas både genom arbetsmarknads- och näringspolitiska åt-
gärder.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 
 
 
 
 
Bästa projektdeltagare! 
Inom Folkuniversitetet strävar vi ständigt efter att förbättra vår verk-
samhet. Det är därför viktigt att vi får ta del av Dina synpunkter. Vi vore 
tacksamma om Du ägnade några minuter till att besvara frågorna nedan.  
 
Tack på förhand! 
 
Datum:  
 
Projektets namn:  
 
Coacher:  
 

1. Är Du nöjd med projektet som helhet? 
 Mycket nöjd    Nöjd     Inte så nöjd    Missnöjd   

          
Kommentar:    
 
2. Vad anser Du om coachningen och Coacherna? 

 Mycket nöjd    Nöjd    Inte så nöjd   Missnöjd         
 
Kommentar: 
 
3. Hur var fördelningen mellan information, eget arbete, övningar och 
skapande/friskvård? 
   Mycket bra    Bra      Inte så bra    Dålig 
 
Kommentar: 
 
4. Var det något du saknade, eller som bör ägnas mer tid i fortsättningen? 

 Ja       Nej   
 

KKAARRRRIIÄÄRRPPLLAANNEERRIINNGG  
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Om svaret är ja, vad saknades? 
 
5. Var det någon del som kan tas bort eller ägnas mindre tid?             
 
  Ja     Nej    
 
Om svaret är ja, vilken del?   
  
6. Vad tycker du om material/teknisk utrustning?                                
 
  Mycket bra    Bra     Inte så bra    Dåligt  
 
Kommentar:  
 
7. Vad tycker Du om kurslokalerna och övriga utrymmen?  
8.  
  Mycket bra    Bra   Inte så bra    Dåligt 
 
Kommentar:   
 
8. Andra synpunkter och idéer som Du vill framföra till oss på Folkuni-
versitetet, 
t ex uppmuntrande tillrop, förslag till förbättringar eller annat av  vikt: 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

Kvalitetsuppföljning: 
 

Projekt namn: Folkuniversitetet-  Outline karriärplanering  Datum:   

Projektanordnare:    

Projektkod: 57654   Antal projektdeltagere: 14  

 

Resultat: 

Fråga 4 3 2 1 
Antal 
svar Snitt 

1b. Känner du till att projektet delfinansieras av EU?       
2.Känner du till projektets syfte/mål?       
3.Anser du att du har tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra dig pro-
jektinnehållet?       

4.Är du motiverad för att deltaga i projektet?       

5.Ger projektet dig rätt kompetens för framtida behov?       

6.Finns det lämplig utrustning och material i projektet?       
7.Passar projektets kompetensutvecklingsmetoder för dig (teori och prak-
tik)?            

8. Är du nöjd med hur projektet leds?       

9. Är du nöjd med det sätt som personalen lär ut på/handleder?       

10.Stimulerar projektpersonalen till ett bra samarbetsklimat?       

11.Känner du dig respekterad av personal och kamrater?       

12.Är du nöjd med din personliga handlingsplan?       

13.Sker någon form av uppföljning/förändring av handlingsplanen?       
14.Tror du att projektet kommer att öka dina möjligheter att få lämpliga 
jobb?       
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Synpunkter/Kommentarer: 

Fråga: 

1.a Hur fick du information om projektet? 
1.b Känner du till att projektet delfinansieras av EU? 
2. Känner du till projektets syfte/mål? 
3. Anser du att du har tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra dig 
projektinnehållet? 
4. Är du motiverad för att deltaga i projektet? 
5. Ger projektet dig rätt kompetens för framtida behov? 
6. Finns det lämplig utrustning och material i projektet? 
7. Passar projektets kompetensutvecklingsmetoder för dig (teori och 
praktik)?  
8. Är du nöjd med hur projektet leds? 
9. Är du nöjd med det sätt som personalen lär ut på/handleder? 
10. Stimulerar projektpersonalen till ett bra samarbetsklimat? 
11. Känner du dig respekterad av personal och kamrater? 
12. Är du nöjd med din personliga handlingsplan? 
13. Sker någon form av uppföljning/förändring av handlingsplanen? 
14. Tror du att projektet kommer att öka dina möjligheter att få lämpligt-
jobb? 
                     Övriga synpunkter och kommentarer: 
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2006-10-09 
 
 
 
 
Till 
 
 
Styrgruppens medlemmar 
 
 
Utvärdering av OUTLINE Karriärplanering 
Projektet OUTLINE Karriärplanering håller nu på att gå in i sitt slutske-
de. Jag har, som ni känner till, kontinuerligt samlat in data om verksam-
heten för att kunna utvärdera hur projektet lyckats i olika avseenden. Som 
ett led detta arbete skulle jag vilja ha Dina synpunkter på projektets, dess 
verksamheter och vilka erfarenheter som Du anser är möjliga att urskilja. 
Dina svar kommer att utgöra en viktig del av underlaget för den slutrap-
port som skall redovisas i slutet av 2006.  
 
Ditt svar redovisas antingen som underlag för att beskriva och dra slutsat-
ser, eller att delar av detta kan komma att redovisas som citat i utvärde-
ringsrapporten. Vill Du att hela, eller delar av Ditt svar inte får användas 
på detta sätt anger Du detta. (Insamlade data kan också komma att an-
vändas för fortsatta forskningsändamål under samma förutsättningar som 
angetts ovan.) Det går när som helst, innan dess att resultatet publicerats, 
att dra tillbaka Dina svar, eller alt. att komplettera dessa.  
 
För att kunna genomföra mitt utvärderingsuppdrag, som jag hoppas kan 
gagna verksamheten, är jag tacksam om Du vill besvarande bifogade frå-
gor. Sänds via e-mail till: mlu@du.se senast den 31 oktober 2006.  
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
Mats Lundgren  
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”Brevenkät” oktober 2006 
 
Beskriv Din syn på följande frågeställningar: 
 
1. Vad är det för delar i OUTLINE som fungerat väl och vilka tänkbara 
orsaker kan det tänkas finnas till detta? 
 
2. Vad är det för delar i OUTLINE som inte fungerat väl och vilka tänk-
bara orsaker kan det tänkas finnas till detta? 
 
3. Hur har deltagarna påverkats av att de deltagit i OUTLINE? 
 
4. Vilken är Din uppfattning om de arbetssätt/metoder som använts i pro-
jektet? 
 

- Hur skulle Du vilja beskriva de använda arbetssätten/metoderna? 
 

- Vad har detta arbete resulterat i? 
 
5. Vilken är Din syn på samarbetet mellan OUTLINE, Arbetsförmedling-
en och Socialförvaltningen 
 
6. Vilken är Din syn på hur väl målen för OUTLINE uppnåtts? Vilka är 
indikationerna på att så skulle vara fallet? 
 
7. Andra synpunkter som jag vill framföra är: 
 
 
Tack för Din medverkan!! 
 


