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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER
Processen Första Steget i Klippan och Perstorp har hittills genomfört ca 24 månader av aktivitet med
deltagare, där metodutveckling och implementering av metoden har varit i fokus. Från processtart
(september 2019) har styrgruppen haft utmaningar med att diskutera implementering av metoden,
eftersom strukturen för styrgruppsmöten var format efter ”informationshantering”. Därav har
processledarna utifrån bland annat sina utvecklade kunskaper i ledarskap, utvecklat en processvision
som är ett pedagogiskt verktyg med syfte att rikta blicken från ”informationshantering” till
implementering av metoden. Vidare har processledarna även inkommit med specifika frågor, som
berör identifierade utmaningar gällande implementering av metoden. Detta har bidragit med att
diskussionen om implementering av metoden varit central under styrgruppsmötena, där respektive
verksamhet tog ansvar för att förebygga de presenterade utmaningarna för implementering av
metoden. Trots detta har Klippan en resursutmaning gällande implementering av metoden, vilket
baseras på att processledarens tidsramar är begränsade på grund av att det (för tillfället) inte finns
några processmedarbetare i Första Steget (Klippan). Därav har även processledaren via
processpersonalenkäten uttryckt en önskan, om att få mer tid till att fokusera på metodutveckling
och implementering. Vår rekommendation är att denna fråga prioriteras i Klippan, eftersom
metoden och processledarens välmående kan bli lidande på grund av överbelastning av
arbetsuppgifter. Dessutom skulle det vara optimalt att testa om metoden är personbunden, vilket
kan utföras genom att en annan person (förutom processledaren) får hantera genomförandet av
metodens innehåll med deltagarna.

Inför kommande grupper är vår rekommendation att processledarna dokumenterar och utvärderar
varje respektive grupps genomgång i processen. Anledningen till detta är att det kan finnas andra
bakomliggande faktorer i en målgrupp (som exempelvis etnicitet, funktionsnedsättning, etc.), som
påverkar resultatet och metodens innehåll. Varje grupps dokumentation kommer att underlätta
arbetet med utvärdering och utveckling av metodens innehåll. Vi rekommenderar även att
processpersonalen utvecklar en modell, som mäter deltagarnas stegförflyttning mot
arbetsmarknaden. Anledningen till detta är för att även kunna mäta deltagarnas utveckling inom
integration i samhället, via exempelvis språkutveckling, accepterandet av samhälls- och
arbetsnormer, etc. Sammantaget har processpersonalen utvecklat en metod som både fungerar
fysiskt och digitalt, vilket är en fördel för framtidens implementering av metoden i ordinarie
verksamhet.

Vidare bör processledarna fortsätta att utbyta information, antingen via P&P eller direkt med de
andra processledarna inom FINSAM NNV. Ett tydligt syfte med processerna är att försöka utbyta
erfarenhet med varandra, samt öka samverkan mellan kommuner och andra myndigheter gällande
arbetet med målgruppen. Vi rekommenderar därför att processledarna i Klippan och Perstorp
fortsätter med att kommunicera med andra behöriga i FINSAM NNV:s parallellprocesser, vilket de
gör via processledarträffar som inträffar 1 gång varje halvår. I övrigt finns en osäkerhet och utmaning
i Arbetsförmedlingens pågående omorganisation1, vilket bidrar till en osäkerhet kring myndighetens
roll i exempelvis samverkan. Våra rekommendationer är processpersonalen tillsammans med

1

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/uppdrag-till-arbetsformedlingen-infor-reformeringen/
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Arbetsförmedlingen arbetar fram tydliga samverkansstrukturer, för att undvika viss typ av bortfall i
samverkan.

BAKGRUND OCH SYFTE

”Första Steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden”, är ett projekt med fokus
på utrikesfödda kvinnor som finansieras av Samordningsförbundet NNV Skåne. Under
projektperioden ska en hållbar metod skapas, utvecklas, tillämpas och implementeras i samverkan.
Den totala projektperioden är mellan 2019-02-01-2022-12-31. Klippans kommun är insatsägare i
samverkan med Perstorps kommun och Arbetsförmedlingen.

P&P i Landskrona AB har anlitats för extern uppföljning och utvärdering samt processtöd för att
säkerställa den angivna måluppfyllelsen, samt att stötta implementeringen av modellen i befintliga
verksamheter för samordningsförbundet FINSAM NNV Skåne. Vi följer och medverkar löpande i
processen. Vi kommer även löpande rapportera uppföljningens resultat, samt inhämta och analysera
statistik där vi bland annat använder oss av data insamlad via uppföljningssystemet SUS som ägs av
Försäkringskassan. Vi intervjuar processpersonal och samverkansparter, samt utvärderar arbetet
med deltagare genom enkäter. I denna rapport presenteras översiktligt resultatet av processens
hittills genomförda 24 månader.

Processen har pågått i ca 24 månader och metodologiska förändringar har uppkommit, samtidigt
som diskussioner kring implementering av metoden tagit form. Vi som extern part har noterat att
Första Steget i Klippan genomgått kontinuerliga personalförändringar, vilket på sikt utmanat
processens metodutveckling och implementering. Detta parallellt med att processen i respektive
kommun fått transformeras, från fysiskt till digitalt utövande av metoden eftersom Covid-19 bidrog
med begränsningar för fysiska träffar. Trots detta har processpersonalen i de båda kommunerna
lyckats att anpassa metodens innehåll digitalt, vilket vidare resulterat i att deltagarna kunde
absorbera materialet och genomföra processen.
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Vi har även kännedom om att ett stort antal individer tillhörande målgruppen står utanför
arbetsmarknaden eller studier i längre perioder, framför allt under och efter pandemitider. Detta
stärker bilden av det behov som finns av att arbeta med målgruppen i projektet, samtidigt som den
rådande krisen (Covid-19) påverkar behovet både ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt. Projektet
syftar till att skapa förutsättningar för övergång till arbete eller studier och ökar även möjligheten till
självförsörjning för den enskilde. De långsiktiga effekterna på familjenivå lyfts som särskilt viktiga.

Projektets syfte enligt ansökan:
•
•
•
•
•
•

Få fler individer att integreras i samhället, utifrån flera aspekter
Deltagarnas insikt om sin förmåga och kompetens synliggörs utifrån de krav som ställs
och behoven som finns på arbetsmarknaden
Samordna samhällets resurser/insatser kring enskilda individer tillhörande målgruppen
Stimulera till ett första steg och övergång ut på arbetsmarknaden eller till studier
Utveckla nya vägar/metoder för arbetet med målgruppen
Öka medarbetarnas förmåga att arbeta med målgruppen genom ökad kompetens

OMVÄRLDSBEVAKNING
Andra processer/projekt som är närliggande inom ramen för Första Steget (förutom de aktuella
stegprocesserna i FINSAM NNV) är ESF-projekten ”Kvinna in i Sverige” och ”Kom in!”. Anledningen
till att omvärldsbevakningen är en del av årsrapporten, är för att undersöka vad som sker i vår
omgivning gällande arbetet med målgruppen. Vidare kan omvärldsbevakningen bidra till utvecklad
lärdom kring arbetet med målgruppen och utvecklandet av metoden.

ESF-projektet ”Kvinna in i Sverige2”: startade den 15:e januari 2019 och kommer att pågå fram till
den 30:e november 2021. Projektet riktar sig till kvinnor som exempelvis levt i Sverige i tio till
femton år, men aldrig haft att jobb. ”Kvinna in i Sverige” är ett samverkansprojekt mellan
Länsstyrelsen i Västmanland som projektägare och kommunerna Sala, Köping, Norberg, Fagersta och
Skinnskatteberg. Kommunerna skapar aktiviteter till deltagarna som är anpassade utifrån sina lokala
behov och efterfrågan, samt tar vid behov fram praktikplatser till deltagarna. Projektets syfte är att
öka självförsörjningsgraden och självförtroendet hos deltagarna. Det ska också öka deras kunskap
om det svenska samhället, samt utveckla deras svenska språkkunskaper. Projektet ska även utveckla
arbetssätt och metoder som kommunerna kan använda i den dagliga verksamheten efter projektets
slut, samtidigt som det ska nå en grupp i samhället som idag står långt ifrån den svenska
arbetsmarknaden och det svenska samhället.

ESF-projektet ”Kom in!”3: är ett projekt som vill korta vägen för utrikeskvinnor med akademisk
utbildning till ett arbete inom deras utbildningsområde. Samtidigt ges deltagande företag och
organisationer (både privat och offentlig sektor) möjlighet till att finna resursförstärkning. Projektet
pågår mellan 2019-03-01 till 2022-02-28 och ägs av Region Skåne, med finansierad hjälp av ESF2

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/samhalle/social-hallbarhet/integration/kvinna-in-i-sverige.html

3

https://www.skane.se/Public/Protokoll/Regionala%20utvecklingsn%C3%A4mnden/2018-1217/Kom%20in!%20Mentorskapsprogram%20f%C3%B6r%20utrikes%20f%C3%B6dda%20kvinnor/FINAL%2031%20OKT%20Ans%C3%B6kan.pdf
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rådet. Projektets metod består av mentorer (rekryteras via ansökan) där dessa deltar på tre
utbildningstillfällen, som bidrar sedan till 5 månaders vägledning med deltagare i projektet.
Mentorerna rekryteras med hänsyn till projektets krav och kvalifikationer. Utöver dessa tre tillfällen
infattar projektet en introduktion, en avslutning, samt fyra workshops tillsammans med adepterna
(projektpersonal) i ämnen såsom arbetskultur, anställningsbarhet och likabehandling. Under
projektets gång har mentorerna individuella samtal med projektpersonalen och bokar upp
studiebesök hos arbetsgivare. ESF-projektet ”Kom in!” ägs som tidigare nämnt av Region Skåne och
drivs i samverkan med Arbetsförmedlingen Syd, Skåne Nordost (Kristianstads kommun, Hässleholms
kommun, Hörby kommun, Osby kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge kommun), Tomelilla
kommun, företaget Alfa Laval, Fackförbundet Jusek i Stockholm, Malmöuniversitet och Västra
Götalandsregionen Regionförbundet i Kalmar län.

ORGANISATION
Modellen nedan beskriver organisationen:

FINSAM

Styrgrupp

Insatsägare

Processpersonal

Extern
utvärderare

Insatsägare:
•

Klippans kommun

Styrgrupp:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetschef BUF Vuxna Klippans kommun
Arbetsmarknadschef Klippans kommun
Arbetsmarknadschef Perstorps kommun
Chef Arbetsförmedlingen Klippan/Perstorp
Enhetschef ekonomiskt bistånd Perstorps kommun
Förbundschef FINSAM NNV Skåne
Processledare
Extern utvärderare

Inför denna rapport fick styrgruppen svara på en enkät, som handlade mestadels om samverkan,
metodutveckling och implementering, där totalt 5 av 6 svar registrerades. 1 respondent valde att
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hänvisa till förgående styrgruppsenkät (som genomfördes 12 månader sedan) flertals gånger under
genomförandet, vilket enligt vår tolkning visar på att denna respondent inte är bekant med
utvecklingen av processen. Därav rekommenderar vi att samtliga respondenter tar sig tiden till att
utförligt svara på enkätfrågorna, för att underlätta processens metodutveckling och implementering.
Enkätsammanställningen finns även som separat bilaga till denna rapport, med syfte att läsaren själv
ska skapa en egen tolkning av svaren.

Sammanställning av styrgruppsenkät:
Samtliga svar från styrgruppsenkäten har varit positiva, men samtidigt konkreta kring
utvecklingsmöjligheter och implementering. Enligt styrgruppen anses samarbetet mellan parterna
upplevas positivt utifrån samtliga svar, samtidigt som parterna fullt utnyttjar de olika möten med
varandra för samverkan. Däremot anser styrgruppen att de största två utmaningarna kring
samverkan är Arbetsförmedlingens omorganisering och Covid-19. Trots utmaningarna anser
styrgruppen att vinsterna med processen är att varje enskild part, får inblick i varandras
verksamheter och att målgruppen hamnar i centrum. Styrgruppen anser även att samtliga
verksamheter kan bli bättre på att vara tillgängliga för varandra och att varje berörande part,
kopplas tidigt på ett ärende i processen. Parter som i framtiden skulle kunna kopplas på i processen
är Försäkringskassan, Vuxenutbildningen. Region Skåne och näringslivet. Styrgruppen anser att det
finns parter som skulle kunna bidra med metodutveckling, eftersom målgruppen är beroende av
samverkade insatser.

Styrgruppen anser även att det finns vissa generella utmaningar för processen, vilket kan försvåra
implementering av metoden. Några av dessa är: Covid-19, remittering av deltagare och utveckling av
metoden i den mån att den passar till andra målgrupper. Vi som extern part känner till att delar av
metoden från Första Steget, kommer att testas i Perstorps ”Framtidsresa” där fler andra målgrupper
finns representerade. Däremot finns det även utmaningar kring implementering av metoden, vilka
talar för att alla former av resurser kan påverka implementering av metoden.

Analysgrupp:
•
•
•
•
•

Processledare i respektive kommun
Biståndshandläggare i respektive kommun
Arbetsförmedlingen
Vuxenutbildningen
Region Skåne (vid behov)

Samverkan med de ovanstående parterna har varit bra och samtliga parter har varit bra och
analysgruppsparterna finns lättillgängliga vid behov. Inom processen finns det för tillfället inga
strukturerade möten kring samverkan, utan all kontakt sker via mail eller telefon.
Arbetsförmedlingens omorganisering har orsakat oro kring framtida samverkan, men det är
ingenting som respektive part kan göra någonting åt. Parterna får i dagsläget ha tålamod med
situationen och vänta ut information kring samverkan från Arbetsförmedlingen.
Samverkansstrukturen för processen finns presenterad och förklarade enligt bilden nedan.
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Processpersonal Klippan:
Klippan
1 x 50% processledare
1 x 30% processmedarbetare
(processledaren har även denna
roll)
1 x 50% språkstöd
130% (FINSAM finansierar)

I Klippan har processpersonalen kontinuerligt ändrats, utifrån den kommunala organisationens
förutsättningar. Med detta sagt har processledaren även en processmedarbetarroll, vilket begränsar
hen att fokusera på metodutveckling och implementering. Vidare innebär detta att processledaren
har arbetat både operativt med deltagare och strategiskt med metodens innehåll. Däremot finns det
en naturlig samverkansstruktur med Perstorps kommun, där processledaren i Perstorp (se nedan)
har möjlighet att frekvent fokusera på metodutveckling och implementering. Risken med detta är att
Klippans perspektiv kring metodutveckling och implementering inte tar form, vilket vidare kan
innebära att metoden eventuellt inte tillfredsställer Klippans behov. Trots detta har Klippan kommun
signalerat för att en rekrytering av medarbetare för denna roll är aktuell, vilket med stor sannolikhet
innebär att processpersonalen i Klippan kan snart återgå till de ”tilldelade” rollerna vid processtart.
Bortsett från Klippans utmaningar gällande processpersonalens omsättning, har Första Steget sedan
processtart haft tillgång till ett språkstöd. Denna resurs är arabisktalande och har fungerat väl med
Klippans hittills genomgångna grupper i Första Steget. Detta eftersom majoriteten av deltagarna i
processen har varit arabisktalande. Det har även funnits deltagare som inte varit arabisktalande,
men dessa har haft tillräckligt utvecklade språkkunskaper för att kunna delta.
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Sammanställning av Klippans processpersonalenkät:
Eftersom processpersonalens kontinuerliga förändring i Klippan, har enbart 1 av 2 svar registrerats.
Den fullständiga enkätsammanställningen finns som separat bilaga till denna rapport. I denna
enkätsammanställning finns det konkreta svar kring hur processens samverkan kan utvecklas, samt
vilka utmaningar som finns kring samverkan i processen. Utmaningen med samverkansparterna är
att det kontinuerligt finns olika handläggare, som inte känner till deltagarna väl. Detta parallellt med
att de inte känner till processen ”Första Steget”. Utifrån de resultaten som enkäten samlat in, så
finns det ekonomiska och personella utmaningar med att implementera metoden i befintlig
verksamhet, efter att processen tagit slut. Respondenten anser även att hen i dagsläget skulle vilja få
mer tid till att utveckla metoden och processleda, istället för att arbeta operativt med deltagare.
Som tidigare nämnt saknar Klippan personella resurser för att kunna fullborda implementering av
metoden.

Processpersonal i Perstorp:
Perstorp
1 x 50% processledare
2 x 50% processmedarbetare
1 x 25% språkstöd (Ej FINSAM
finansierat)
150% (FINSAM finansierar)
I Perstorp har de ovanstående siffrorna mestadels varit samma under den hittills genomgångna
processperioden. Däremot har processledaren vid specifika tillfällen fått ansvara för det operativa
arbetet med deltagarna, dock inte i lika stor utsträckning som Klippans processledare.
Processpersonalen i Perstorp har rekryterat 2 nya processmedarbetare, som ska bidra med att
genomföra aktiviteter med deltagarna och leta efter praktikplatser. Processledaren kommer att vara
behjälplig med det operativa arbetet i processen, tills processmedarbetarna känner sig trygga med
att självmant utöva metoden. Processledarna i både Klippan och Perstorp har utvecklat en
metodhandbok, som processpersonalen från båda kommunerna kan ta del av vid genomförandet av
metoden. Språkstödet i Perstorp är inte finansierat av FINSAM, utan istället är en extratjänst som
eventuellt kommer övergå till nystartsjobb. Denna resurs har även varit behjälplig med att stötta
processmedarbetarna, vid genomförandet av det operativa arbetet med deltagarna.

Sammanställning av Perstorps processpersonalenkät:
Processpersonalen i Perstorp fick också möjlighet att svara på en enkät, men trots detta har det
totalt registrerats 0 svar. Anledningen till detta kan vara skiftet i processpersonalen, parallellt med
processledarens frånvaro på grund av sjukdom. Däremot rekommenderar vi att
enkätgenomförandet vid årsrapporter prioriteras, eftersom det är en möjlighet för
processpersonalen att dela med sig av sitt perspektiv kring processen.
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METOD
Nedan beskrivs processens metod: Processens metod bygger på ett program om 17 veckors
aktivitet:
•
•

13 veckor, fördjupad kartläggning och föreläsningar
4 veckor, praktik (2x2 veckor)

48 förmiddagsföreläsningar (4/v.) genomförs exempel på ämnen som diskuteras är bland annat
arbetsmarknadskunskap, presentationsteknik, motivering, kultur, samhällskunskap,
jämställdhet/jämlikhet, hälsa och vikten av språket. Studie- och företagsbesök är också en
implementerad del i metoden, parallellt med 20 minuters promenad med deltagarna varje dag.
Eftersom Covid-19 förändrat metodens förutsättningar, har antal promenader minskat på grund av
deltagarnas bristande fysiska närvaro. Processledarna har även lagt till ”datorkunskap” som en
löpande del i metoden, vilket innebär att deltagarna får möjlighet att utveckla sina datorkunskaper
under deras 17 veckor i processen. Deltagarna får även möjlighet att praktisera två gånger under sin
process, med syfte att ”prova på” fler olika yrken och utveckla sina arbetslivserfarenheter.
Deltagarna kliver ut i praktik under vecka 7 och 8 och sedan återvänder till processen, för att
presentera sin praktikperiod. Detta parallellt med att utveckla sitt CV och personliga brev, för att
sedan under vecka 12 och 13 återvända till den andra samt sista praktikperioden för den aktuella
gruppens genomförande.

Processledarna har även tagit fram en sorts metodbok, som lägger grund för
förmiddagsföreläsningarna. Detta innebär att den tidigare risken med att innehåll faller bort om
processledarna av någon anledning inte kan närvara har eliminerats, med hjälp av skapandet av
metodboken. Slutligen innebär det att processmedarbetarna kan ta del av processmetoden och att
processledarna inte nödvändigtvis behöver närvara under gruppaktiviteterna, vilket bidrar till att de
istället kan fokusera på dokumentering och utvecklande av metoden. Däremot har metodboken
konstruerats efter målgruppens kvalifikationer, vilket innebär att de svagaste grupperna i det
svenska språket inte kan ta del av metoden eller processen för att de inte är aktuella för Första
Stegets syfte. Utöver detta har processpersonalen börjat tillämpa programmet ”Onenote”, för att
kunna digitalt dela metodens innehåll med varandra. Anledningen till att processen digitaliserat en
del av metodens innehåll, har att göra med Covid-19:s restriktioner. Via ”Onenote” kan
processpersonalen även följa upp resultat från respektive grupp (se nedan).

Processledarna har även utvecklat en så kallad processvision (se bild), som kommer att lyftas upp på
varje styrgruppsmöte. Processledarna diskuterar även eventuella utmaningar kring
implementerandet av metoden, där styrgruppen delar med sig av sitt perspektiv. Innehållet i denna
är uppdelat efter leverans- och effektmål:
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Leveransmål: Leveransmålen är utformade efter ansökan, det vill säga: ”det ansökan säger åt oss att
vi ska leverera” och de ska följas utifrån en tidslinje som symboliserar det återstående processtiden.

Effektmål: Effektmålen är önskningar, som processpersonalen vill uppnå med processen. Dessa
behöver inte levereras och kan däremot ses som bonus ifall de blir uppnådda. Effektmålen baseras
på leveransmålen och är utformade efter det processen ska leverera.
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Vidare har processledarna även skapat en vision för gruppmål, som processmedarbetarna ska sträva
efter (se bild):

Gruppmålen är baserade på processmedarbetarnas roller och det de avser att uppnå med respektive
grupp. Processmedarbetarna kommer att sträva efter att uppnå varje delmål, för att kunna maximalt

Därefter kommer processmedarbetarna även att kunna följa gruppresultaten via en ytterligare
modell som finns på ”Onenote”:
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Bilderna ovan illustrerar resultat för respektive grupp, där antal deltagare vidare till arbete eller
studier, samt deras närvaro i procent redovisas. Sammantaget syftar de tre (se ovan)
visionerna/illustrationerna på att processens mål uppnås och följs kontinuerligt upp.

MÅL OCH UPPFÖLJNING
Nedan beskrivs processens mål samt uppföljning av målen efter processens hittills genomgångna 24
månaderna:
Uppföljningsprocess:
•
•
•
•
•
•

Löpande avstämningar med processledare
Månatliga avstämnings/uppföljningsmöten
Gruppvisa deltagarenkäter
Tidsplan
Enkäter till processpersonalen och styrgruppen
Intervjuer med deltagare

Processen fortlöper med avstämningar och möten mellan parter tillhörande styrgruppen. Projektet
uppfyller fastställd tidplan.

Mål för deltagande organisationer:
•
•
•

Möjlighet till fördjupad samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och övriga
Myndigheter
Möjlighet att pröva och utveckla nya idéer och metoder
Möjlighet att arbeta mer förebyggande samt motivationshöjande med målgruppen

Samtliga parter i processen får ta del av metodens innehåll och resultat. De deltagande
organisationerna har kontakt med processledarna vid behov, samtidigt som de har en
kontaktrelation med specifika individer tillhörande bland annat Arbetsförmedlingen. Detta bidrar till
att samtliga parter har insikt om vad metoden innehåller, samtidigt som processledarna förmedlar
13

detta till de berörande parterna. Processpersonalen och de deltagande parterna har möjlighet att
utveckla, pröva och arbeta motivationshöjande med målgruppen.

Uppföljning av deltagande organisationer:
•
•
•

Löpande skattning av insatsens utfall
Analysmöten
Styrgruppsmöten

Enligt vårt perspektiv kan samverkansorganisationen utvecklas ytterligare, eftersom processledarna
uttryckt en önskan om större engagemang från bland annat Arbetsförmedlingen. Som tidigare
nämnt genomgår Arbetsförmedlingen en omorganisation, vilket även utmanar deras eventuell vilja
att engagera sig mer i processen. Trots detta har processen haft tillräckligt många deltagare vid varje
grupp (se sidan 11–12). Processledarna har lyckats med att skifta styrgruppens fokus från
informationshantering till implementering av metoden. Detta genom att bland annat använda sig av
processvisionen, men även genom att förbereda specifika frågor inför respektive styrgruppsmöte
som fokuserar på utmaningar kring implementeringen. Dessa frågor skickas ut veckan innan varje
styrgruppsmöte och blir en ”påminnelse” för styrgruppsrepresentanterna, att mötet fokuserar på
implementering.

Övergripande kvalitativt mål för deltagare:
•
•
•

Högre integration i samhället
Övergång till arbete eller studier efter projektslut
Färdig handlingsplan efter deltagandet i processen

Vidare uppföljning av deltagare efter projektslut krävs för att uppfylla detta mål. Däremot upplever
processpersonalen att deltagare som genomgått processens 17 veckor, visar på större integration i
samhället genom att acceptera arbetslivets normer och värderingar. Dessutom har samtliga
deltagare (som genomgått hela processen) fått en färdig handlingsplan efter deras medverkan.
Resultat av deltagarnas medverkan finns på sidan 22 i rapporten.

Uppföljning av deltagare i dialog med processledare:
•

Ökad språklig förmåga:
– Den språkliga förmågan är svår att mäta eftersom det inte finns ett system för det, men
den upplevda bilden utifrån processledarna är att deltagarna utrycker sig bättre och
deltagarna uppger själva att de vågar mer och är mer trygga i att föra en dialog

•

Utvärdering av etablerade nätverk:
– I Klippan har ett svagt samarbete med vuxenutbildningen etablerats, som har potential till
att utvecklas ytterligare. Det finns även ett samarbete med resurssamverkan sedan tidigare
och denna samverkan tillämpas vid behov, samtidigt som kontakten med
arbetsförmedlingen alltid varit bra. Däremot är samverkan med myndigheten den och
handläggarna där är belastade, vilket påverkar samverkans utveckling i processen. I
Perstorps kommun finns en insats som kallas för "Framtidsresan", där
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Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen och vuxenutbildningen ska samverka kring
kommuninvånares väg mot självförsörjning. Ett tydligt exempel på etablerandet av nätverk
är att ”Framtidsresan” och ”Första Steget (Perstorp) har en gemensam handlingsplan, där
det tydligt finns en ansvarsfördelning (”vem som gör vad”).
•

Uppföljning av deltagarens förmågor och kompetenser utifrån krav, som ställs och behov
som finns på arbetsmarknaden:
– Det finns inga mätmetoder för detta i processen. Men processpersonalen i de båda
kommunerna, rustar deltagarna med kunskaper och erfarenheter för arbetsmarknaden.

•

Utfall av studier under projektperiod:
– Under processens hittills genomgångna 24 månader har totalt 3 (5%) av 57 deltagare från
Klippan och 5 (9%) av 53 deltagare från Perstorp gått vidare till studier. Med hänsyn till den
förgående rapporten som redovisade resultat från grupp 1 och 2, har totalt 1 (2%) av 57
deltagare klippan och 3 (6%) av 53 deltagare i Perstorp (från grupp 3,4 och 5) avslutats
vidare mot studier. Däremot är grupp 5 fortfarande aktuell, vilket innebär att deltagarna inte
genomgått tillräckligt många veckor för att kunna uppnå detta resultat.

•

Utfall av valideringar av formella kompetenser:
– Inga valideringar har utförts genom processen.

•

Utfall av kompetensutvecklingsinsatser:
– Deltagarna genomför aktiviteter enligt metoden, som syftar på integration, svensk arbetsoch fritidsliv, vilket vidare medför att deras kompetens utvecklas. Utöver metodensinnehåll
har inga andra kompetensutvecklingsinsatser för deltagarna aktualiserats.

•

Utfall av praktikperioder:
– Samtliga deltagare har blivit erbjudna praktikplatser under båda perioderna, där 100% av
deltagarna deltog i båda kommunerna. Däremot har det varit en utmaning med att få ut
deltagare inom praktikperiod 2, eftersom Covid-19 satte begränsningar. Totalt sett har 31
(54%) av 57 deltagare i Klippan och 21 (40%) av 53 deltagare i Perstorp, praktiserat under
praktikperiod 2 i processen.

•

75% av de deltagare som genomfört hela perioden på 17 veckor ska ha en tydlig plan mot
arbete eller studier, gäller ej i de fall ohälsa identifierats som ett hinder:
– Totalt sett har 51 (89%) av 57 deltagare i Klippan och 50 (94%) av 53 deltagare i Perstorp,
en tydlig plan mot arbete eller studier. Inom ramen från grupp 3 till 5 har totalt 18 (56%) av
32 deltagare i Klippan och 30 (97%) av 31 deltagare i Perstorp, en plan mot arbete eller
studier. Däremot är grupp 5 fortfarande aktuell, vilket innebär att inga deltagare har
möjlighet till att få en handlingsplan mot arbete eller studier. Detta eftersom denna grupp
inte genomgått processens 17 veckor. De deltagare som inte har en handlingsplan mot
arbete eller studier, har antingen flyttat från kommunen innan de genomfört metodens 17
veckor eller återupprättat vårdkontakt.

•

Identifierad ohälsa:
– Utifrån processens hittills genomgångna 24 månader har totalt 6 (11%) av 57 deltagare i
Klippan och 3 (6%) av 53 deltagare i Perstorp, identifieras med någon form av ohälsa. Från
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grupp 3 till 5 har totalt 3 (9%) av 34 deltagare i Klippan och 1 (3%) av 31 deltagare i Perstorp,
identifierats med någon form av ohälsa. Främst handlar den identifierade ohälsan om både
fysisk och psykisk ohälsa, där deltagare (oftast) får hjälp med att upprätta vårdkontakt.
•

Närvaro på minst 80%:
– Deltagarnärvaron i Klippan är på 81,75% och 80,2% i Perstorp, vilket innebär att
kommunerna har nått målet om 80% närvaro. Mestadels av frånvaron beror på sjukdom
eller vård av barn, samtidigt som Covid-19 utmanat den fysiska närvaron.

Uppföljning deltagarnas perspektiv via enkätunderlag och intervju:
För att kunna ta del av deltagarnas perspektiv på processen har en enkät för respektive grupp (grupp
3 och 4) delats ut. Enkätgenomförandet för grupp 4 i Klippan har varit annorlunda, i jämförelsevis
med förra omgången. Detta eftersom enkätsvaren registerarades i vissa fall ”dubbelt”, vilket innebär
att enkäten registrerade 14 svar av 12. Däremot kan vi utläsa vilka svar dominerade, då det inte
fanns stor spridning mellan svarsalternativen. Vi har även genomfört totalt 5 deltagarintervjuer
digitalt varav 3 från Klippan och 2 från Perstorp. Orsaken till att Klippan bistod med 3 deltagare vid
intervjutillfällena, är att processledaren var osäker på om 1 deltagare skulle kunna delta på
intervjun. Därav har processledaren bokat in en extra deltagare, för att försäkra sig om att det finns
respondenter. Två av de 5 deltagarna har blivit intervjuade av en manlig kollega och resterande av
en kvinnlig kollega inom P&P. Vi har även informerat deltagarna om att de är anonyma i denna
rapport och att vi inte på något sätt får utge information som kan identifiera de. Enkät- och
intervjusammanställningarna finns som bifogade bilagor till denna rapport.

Enkätsammanställning Klippan:
Grupp 3 visar enbart på positiva resultat enligt enkäten. Det finns enbart en kommentar under hela
enkätformuläret, som efterfrågar aktivitet med dator. Deltagaren vill troligtvis öka sina
datorkunskaper, då Sverige kontinuerligt utvecklar samtliga samhällsarenor mot en digitaliserad
värld. Trots den rådande krisen (Covid-19), så har processen lyckats väldigt bra. Deltagarna har fått
chansen att besöka processpersonalen för individuella samtal, där deras handlingsplan varit i fokus.
Deltagarna under omgång 3 verkar uppskatta metodens innehåll, sedan har de inte haft möjlighet
att eventuellt bli erbjudna att delta i samtliga föreläsningar då Corona varit aktuellt.

Grupp 4 i Klippan var väldigt positiv till processen, där majoriteten av svaren har varit positiva. Vi kan
dock se att det finns en minoritet som ”delvis var missnöjda” med föreläsningarna och de externa
föreläsarna. En stor del av de negativa svaren har varit på bekostnad av Covid-19 och pandemins
begränsningar. Deltagarna har även varit nöjda med praktikperiod 1, men däremot är det många
som inte kunde få möjligheten att delta under praktikperiod 2 (Covid-19). Överlag har svaren från
grupp 4 varit positiva och processpersonalen i Klippan har lyckats bra med att anpassa aktiviteter,
efter deltagarnas behov trots pandemins begräsningar.

Deltagarintervjuer Klippan:
Samtliga intervjudeltagare var arabisktalande kvinnor i medelåldern och de var positivt ställda till
processen Första Steget. Deltagarna fick inte (enligt de) tillräckligt med information om processen,
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innan de började på insatsen. Det de visste om processen var att det är en del av
Arbetsförmedlingen och att Första Steget kan hjälpa de att hitta ett arbete. Deltagarna förväntade
sig att få ett jobb, utveckla sitt svenska språk och få praktikplats hos en arbetsgivare. Det som har
varit uppskattande är promenaderna, fysiska träffar och externa studiebesök hos arbetsgivare.
Deltagarna tycker även att Första Steget kan fokusera mer på att utöka praktiktiden, samtidigt som
det finns en efterfrågan om fler aktiviteter riktade mot utveckling av deras datorkunskap. Den ena
deltagaren tycker även att processpersonalen hjälper till med övriga kontaktytor som behövs. Detta
svar baseras på att deltagaren fick via processen kontakt med en arbetsterapeut, vilket bidrog till att
deltagaren utvecklade sin kunskap om hälsa och motion.

Enkätsammanställning Perstorp:
Sammantaget ser resultaten från enkätsammanställningen av grupp 3 positiva ut, utifrån att covid19 påverkat processens metodutveckling och genomförande. Deltagarnas svar på frågor som berör
praktikperioden, visar på hur covid-19 påverkat det externa arbetet. I detta fall hade det även varit
intressant att få höra arbetsgivarnas åsikter kring deltagarnas praktikperiod, vilket skulle kunna
förstärka deras upplevelser under deltagarnas två praktikperioder. Vi kan också (utifrån svaren) se,
att deltagarna är positivt ställda till vad processen hade att erbjuda ”istället”. Genom en dialog med
processledarna har vi fått information, om att deltagarna har fått ta del av individuella samtal
och ”jobbsök” hemifrån. Deltagarna är också ute efter att tala mer svenska under processens gång,
vilket innebär att de själva värderar språkkunskap väldigt högt. Däremot skulle det vara bra och djup
dyka i deras önskan om att ”prata mer svenska”, för att ta reda på vad de egentligen menar. Våra
rekommendationer är fortsättningsvis att processledarna dokumenterar genomförandet och
eventuellt tar kontakt med deltagarna för att föra en dialog kring processens utbud av aktiviteter.

Enkätsvaren från grupp 4 har varit mestadels positiva, men trots det finns det även negativa svar
som enligt helheten är en minoritet. Den stora anledningen till detta är Covid-19, som har satt
begränsningar på olika plan i processen. Deltagarna värderade utomhus promenaderna och de
externa besöken mest, vilket visar på att det är något som de tycker om bäst. Däremot finns det
förbättringspotential internt, som också kan bero på flera olika saker. Utifrån fråga 10 och 11 kan vi
se att Covid-19 haft ett stort inflytande på många utav frågorna, där deltagarna uttrycker att de vill
ha en längre praktikperiod samt att de önskar att få göra fler studiebesök. Med detta sagt har Covid19 även begränsat Första Stegs metod genomförande, eftersom praktikperiod 2 inte kunnat vara
aktuell. Därav har svaren på fråga 7 mestadels bestått av ”Inte varit på praktik under period 2”.
Fråga 12 belyser språkstödet och deltagarnas svar har visat på att de inte direkt var i ett stort behov
av ett språkstöd. Däremot är denna resurs alltid bra att ha, eftersom det alltid finns någon/några
deltagare som skulle kunna behöva det. Svaren på fråga 14 (”Tycker du att du har förbättrat din
svenska under tiden?”) bekräftar detta, genom att majoriteten av svaren varit positiva.

Deltagarintervjuer Perstorp:
Den ena deltagaren var en arabisktalande kvinna i medelåldern och den andra var en serbisktalande
kvinna i medelåldern. Den ena deltagaren fick information om att Första Steget är en process/insats,
som kommer att bidra till att deltagaren eventuellt får jobb. Den andra deltagaren hävdar däremot
att hon inte fick mycket information om processen, förutom att det eventuellt kan bidra till ett
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arbete. Vår tolkning av deltagarnas svar är att vissa deltagare förväntar sig mer information om
processen än andra. De båda deltagarna är överens om att Covid-19 hindrade de till att få en
praktikplats, men tycker samtidigt att processpersonalen kompletterade bortfallet bra eftersom de
fick träna på att skriva CV och personligt brev.
Kvantitativt mål för processägare:
•

Starta mindre grupper om 5–10 deltagare i respektive kommun

Detta mål har uppfyllts i samtliga grupper, där deltagarantalet hamnade strax över maxgränsen4

Övergripande mål för medarbetare i organisationen:
•

Ökad förståelse för målgruppen:
– Processpersonalen har via mötet med deltagarna utvecklats inom sitt arbete, genom att de
förstått var bristerna och styrkorna finns inom målgruppen om arbetsmarknaden.
Personalen menar även på att de har fått insikt om hur religion och kultur, påverkar
deltagarna inom vissa situationer.

•

Ökad kompetens:
– Processledarna har fått ökad kompetens inom projektledning, eftersom de deltagit på
projektledarutbildningar under processens hittills genomgångna 24 månaderna.
Processpersonalen har även fått ta del av metodutveckling, vilket har ökat deras kompetens
inom det området. Samtlig processpersonal har även tagit del av gruppvägledningsövningar,
vilket har utvecklat deras sett att se på religions- och kulturskillnader.

•

SUS rapport:
- Processledarna har rapporterat in i SUS, men konstaterat att statistiken inte är tillförlitlig.
Detta eftersom kategorierna är förvirrande, samtidigt som de inte direkt svarar på det
processledarna efterfrågar av systemet. Trots detta ska processledarna delta på en SUS
utbildning kring det uppdaterade systemet i SUS.

•

Samverkan med parterna:
- Samverkan med parterna har varit positiv och samtliga parter finns vid behov. Om en part
behöver bli påkopplad tar undertecknad kontakt via telefon eller mail. Enligt processledarna
brukar samtliga parter vara lätttillgängliga vid behov.

4

Grupp 1: 12 deltagare
Grupp 2: 11 deltagare (Klippan) och 10 deltagare (Perstorp)
Grupp 3: 10 deltagare (Klippan) och 11 deltagare (Perstorp)
Grupp 4: 12 deltagare (Klippan) och 10 deltagare (Perstorp)
Grupp 5: 12 deltagare (Klippan) och 10 deltagare (Perstorp)
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UTMANINGAR
Nedan, processledarnas identifierade utmaningar med kommentarer:
•

Arbetsfördelning i processen:
– Som tidigare nämnt har resursfördelningen i Klippan varit utmanande, eftersom
processledaren fått även agera som processmedarbetare. Detta har bidragit till att
processledarens tidsramar för metodutveckling och implementering blivit begränsade, vilket
kan påverka processens utfall vid implementeringsfasen. Perstorp har haft också haft
utmaningar med processpersonalen, som handlat om genomförandet av
metodaktiviteterna. Däremot har den sistnämnda kommunen åtgärdat denna utmaning,
samtidigt som Klippan fortsatt har resursbegränsningar.

•

Praktikplatser:
– Covid-19 bidrog med begränsningar gällande praktikplatser, eftersom majoriteten av
deltagarna under pandemitiden inte fick möjlighet att komma ut i praktik. Denna utmaning
kommer (förhoppningsvis) att förebyggas av sig själv, vilket innebär att P&P uppmanar
processpersonalen att fortsatt tillsätta andra typer aktiviteter under praktikveckorna.

•

Deltagarnas datorkunskaper:
- Deltagarna har begränsade datorkunskaper, vilket påverkar deras inträde på
arbetsmarknaden. Detta innebär att de har begränsade möjligheter till att söka ett arbete
eller utveckla sitt CV-dokument. Processpersonalen kommer att i framtida gruppaktiviteter,
försöka att utveckla deltagarnas datorkunskaper genom att inkludera aktiviteter med fokus
på datoranvändande.

•

Språksvårigheter:
– Språkstödet bedöms av processledarna vara avgörande för deltagarnas utveckling i
projektet, vilket även fortsatt kommer att vara en utmaning. Under pågående grupp är
språknivån lite högre, i jämförelsevis med tidigare grupper. Detta har redan påverkat
deltagarnas och processledarnas process/arbete, vilket innebär att de tidigare målgrupperna
kan ha haft för låg språknivå för att helt tillgodogöra sig processen. Trots de tidigare
målgruppernas språknivå, så har processen visat på goda resultat.

•

Mätning av deltagarnas stegprogression:
- Mätning av deltagarnas stegprogression i form av utveckling i det svenska språket,
anpassning av arbets- och samhällslivets normer, samt datorkunskap är obefintlig. Med
detta sagt finns det inget system som kan visa på en utveckling av deltagarnas integration i
samhället. Vår rekommendation är att processledarna tillsammans med processpersonalen
utvecklar en sådan mätning, för att på sikt kunna peka på deltagarnas utvecklade
integrationsförmåga.

STATISTIK
Statistik: Nedan, målgruppen för processen - Kvinnor födda utanför Sverige som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen, öppet arbetslösa samt i program, uppdelat per kommun inom FINSAM NNV:
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2018 september
Båstad
Klippan
Perstorp
Ängelholm
Örkelljunga

2021 mars
Båstad
Klippan
Perstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Öppet
arbetslösa
57
83
54
127
50
Öppet
arbetslösa
41
73
37
112
24

I program
39
74
92
120
39

Total
96
157
146
247
89

I program
63
75
101
157
65

Total
104
148
138
269
89

Enligt statistiken ovan kan vi se en minskning på utrikesfödda kvinnors öppna arbetslöshet, samtidigt
som deras deltagande i program ökat i samtliga kommuner i jämförelsevis mellan september 2018
och mars 2021. Tabellerna ovan visar även på en utveckling av den totala arbetslösheten under mars
2021, vilket indikerar på att insatser som Första Steget är nödvändiga för att minska arbetslösheten
och bidra med kostnadseffektiva lösningar för samhället. Örkelljunga är den enda kommun som inte
ökat i den totala arbetslösheten, eftersom det finns en markant ökning av utrikesfödda kvinnor ”i
program”.
Den genomsnittliga samhällskostnaden (se bild nedan) för processens hittills genomgångna 110
deltagare (deltagare som varit involverade i Första Steget Klippan + Perstorp under 24 månader)
ligger på 7,5 miljoner kronor, om de fortsättningsvis förblir arbetslösa enligt socioekonomiska
beräkningar. Om vi antar att personerna kunde haft arbete med månadslön på 18 000 kr, blir
bortfallet i offentliga kostnader på ett år 12 miljoner kr. Totala kostnader och produktionsbortfall
(kostnad som uppstår när individerna inte arbetar) blir för hela gruppen 18 miljoner kr under ett år. I
tabellen nedan har statistikframtagningen skett med hjälp av Ingvar Nilssons förklaring beräknat på
personer innanför etableringen, där han delar upp samhällsuträkningen i reala kostnader och
finansiella kostnader. Nilsson är en nationalekonom som ägnat 35 år åt att räkna på vad utanförskap
kostar samhället och vilka ekonomiska vinster som kan göras med förebyggande arbete. Reala
kostnader täcker: myndighetskontakter, sjukvård, utredningar, medicinering, etc. och ligger på ett
snitt som är 143 500 kr per individ. Finansiella kostnader är: försörjning/bidrag och täcker 8500 kr
per individ. Sammantaget blir den genomsnittliga kostnaden för varje enskild individ 152 000 kr om
ingenting händer, d.v.s. om individen förblir arbetslös och bidragstagande5. I den statistiska
redovisningen nedan presenteras Första Stegets hittills genomgångna 110 deltagare och deras
samhällskostnad om ingenting händer inom loppet av fyra år:

5

https://socialhansyn.se/wp-content/uploads/2015/09/Socioekonomisk-analys-Rapport-150601.pdf
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Om ingenting händer
66 880 000
50 160 000
33 440 000

16 720 000

År 1
110 Deltagare

År 2
110 Deltagare

År 3
110 Deltagare

År 4
110 Deltagare

För att sätta Ingvar Nilsson socioekonomiska analys i perspektiv, så redovisar tabellen nedan den
återstående samhällskostnaden utifrån processens resultat:

Återstående deltagare utan sysselsättning
45 000 000
40 128 000

40 000 000
35 000 000
30 096 000

30 000 000
25 000 000
20 064 000

20 000 000
15 000 000
10 000 000

10 032 000

5 000 000
0
År 1

År 2
66 deltagare

66 deltagare

År 3
66 deltagare

År 4
66 deltagare

I tabellerna ovan kan vi se en statistisk beräkning på samhällskostnaden om inte FINSAM
processerna Första Steget (Klippan och Perstorp) hade existerat och hur mycket samhället tjänat på
att processerna varit aktiva. Utifrån tabellerna kan vi se att processen haft totalt 110 deltagare
sammanlagt i båda processerna och att totalt 44 deltagare gått vidare till någon form av
sysselsättning (arbete eller studier). Som tidigare nämnt kostar 1 deltagare 152 000 kr per år, om
ingenting händer. Därav har samhället tjänat in (utifrån resultaten för Första Steget efter de hittills
genomgångna 24 månaderna):
•
•
•
•

6 688 000 kr för år 1
13 376 000 kr för år 2
20 064 000 kr för år 3
26 752 000 kr för år 4
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RESULTAT
Från och med den 2: a september 2019 fram tills nu, har processen Första Steget haft totalt 110
deltagarna inskrivna i processen. Av dessa 110 har totalt 44 deltagare (40%) gått vidare till arbete
eller studier, med hänsyn till att grupp 5 (aktuell grupp) inte genomgått processens planerade 17
veckor. Nedan och på nästa sida presenteras resultatuppföljningen i detalj via siffror och
cirkeldiagram.
•
•
•
•

•

6

Närvaro: 81,75% i Klippan och 80,2% i Perstorp
Vidare till studier: 3 deltagare från Klippan och 5 deltagare från Perstorp har gått vidare till
utbildning6
Vidare till arbete: 19 deltagare från Klippan och 17 deltagare från Perstorp har gått vidare till
arbete7.
Vidare med planering mot arbete/studier: 51 deltagare från Klippan och 50 deltagare från
Perstorp är vidare med en handlingsplan mot sysselsättning, inklusive deltagare som
avslutats mot arbete eller studier.
Vidare till annat: 98

Vidare till utbildning Klippan:
•
1 deltagare: grundskolestudier på folkhögskola
•
1 deltagare: servicenära vårdassistent på Komvux
•
1 deltagare: Munka Folkhögskola
Vidare till utbildning Perstorp:
•
2 deltagare: köksbiträdesutbildning med yrkes-SFI i Helsingborg
•
3 deltagare: Munka Folkhögskola

7

Vidare till arbete Klippan:
•
14 deltagare: extratjänster inom lokalvård, skolkök, cafe, förskola och barnomsorg
•
1 deltagare: nystartsjobb inom barnomsorg
•
1 deltagare: ordinarie anställning inom industri
•
3 deltagare: PeKå Plast
Vidare till arbete Perstorp:
•
1 deltagare: förskola inom kommunal verksamhet
•
3 deltagare: PeKå Plast
•
8 deltagare: extratjänster inom plan och byggnadsförvaltning, skola, äldreomsorg och förskola
•
3 deltagare: introduktionsjobb inom språkstöd, personalavdelning och köksbiträde
•
1 deltagare: köksbiträde i skolmatsal
•
1 deltagare: Skola

8

9 deltagare sammanlagt från de båda kommunerna har avslutats vidare till annat på grund av, sjukdom, misskötsel eller
flytt från kommun.
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RESULTAT KLIPPAN & PERSTORP FÖRSTA STEGET (24 MÅNADER)
Arbete

Studier

Annat

Vidare med handlingsplan

23%

5%
66%

6%
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