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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER
Processen Första Steget i Klippan och Perstorp har hittills genomfört ca 30 månader av aktivitet med
deltagare, där metodutveckling och planering kring implementering av metoden har varit centralt.
Båda kommunerna har genomgått en personalomsättning, som resulterat i att
processledarnas ”begränsade” tidsramar till att arbeta med metodutveckling frigjorts. Ett tydligt
exempel på detta är att processledarna påbörjat en utveckling av ett skattningsverktyg, som ska visa
på deltagarnas utveckling i det svenska språket. Verktyget ska bidra med att mäta en del av
deltagarnas ökande av integration i samhället, vilket är ett av processens 6 syften (se sida 5).
Processledarna har även (på grund av de frigjorda tidsramarna) återupptagit planering kring
implementering av metoden i befintlig verksamhet. Klippans kommun har som intention att testa
metoden i kommunens pågående ESF-projekt Digips, för att undersöka om metoden kan appliceras
på fler målgrupper än utrikesfödda kvinnor. Perstorps kommun kommer (likt Klippans kommun) att
testa metoden på fler målgrupper inom försörjningsstödet, med hjälp av den pågående
förstudien ”Framtidsresan”.

Inför kommande gruppstarter 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.

Första Stegets samverkan med externa parter är begränsad, eftersom processen inte får det
efterfrågande antalet deltagare inför gruppstart ”i tid”. Med detta menas det att processledarna får
avsätta sin tid på att självmant hitta deltagare till processen. Detta parallellt med att samverkan med
parterna oftast är personbunden, vilket utgör en risk som talar för att samverkansstrukturen i
processen kan bli obefintlig om någon av medarbetarna hos processens parter inte längre (av olika
skäl) involveras i processen Första Steget. Vår rekommendation är att presentera denna utmaning för
styrgruppen, för att påvisa att processmålet kring samverkansfrågan riskerar att inte uppfyllas. 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 Arbetsförmedlingen arbetar fram tydliga samverkansstrukturer,
för att undvika viss typ av bortfall i samverkan.

Sammantaget har processen Första Steget bidragit med goda resultat, genom att totalt 56 (51%) av
110 deltagare avslutats mot arbete eller studier. Av dessa 56 deltagare har 46 (42%) gått vidare till

1

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/05/uppdrag-till-arbetsformedlingen-infor-reformeringen/
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arbete och 10 (9%) deltagare har avslutats mot studier. Med detta sagt bidrar processen till att fler
utrikesfödda kvinnor får sysselsättning, parallellt med att den totala samhällskostnaden minskar.

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. Under årsrapporter intervjuar vi processledare och deltagare, samt utvärderar
arbetet med deltagare genom enkäter. I denna delrapport har informationen samlats via
avstämningar med processledare, där uppföljning kring processens mål diskuterats. Delrapporten
presenterar även deltagarnas åsikter kring processen utifrån en enkät, som de genomför i samband
med deras avslut i processen. I denna rapport presenteras även översiktligt resultaten av processens
hittills genomförda 30 månader.

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. Detta parallellt med att utveckla en metod och samverkansstruktur
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med processens aktuella parter, som efter genomförandefasen ska implementeras i kommunernas
ordinarie verksamhet.

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

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
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Styrgruppen arbetar kontinuerligt med att diskutera frågan kring implementering vid processens
styrgruppsmöten, parallellt med att implementeringsfrågan diskuteras internt inom egen verksamhet.
Perstorps kommun har kommit fram till att Första Stegets metod kan appliceras på fler målgrupper än
utrikesfödda kvinnor, vilket kommer att prövas under processens implementeringsfas. Kommunen har
även en förstudie igång som kallas för ”framtidsresan” och har som syfte att korta invånarnas tid i det
ekonomiska biståndet, men även stärka samverkan mellan kommunen och myndigheterna för att
snabbare kunna erbjuda den enskilde individen en insats, som tar hen närmare arbetsmarknaden.
Klippan kommer (likt Perstorps kommun) pröva metodens innehåll på fler målgrupper via exempelvis
det befintliga ESF-projektet Digisp, som syftar på att genomföra en digital transformation från fysiska
aktiviteter till digitala. Med detta sagt kommer kommunerna tillsammans med
styrgruppsrepresentanterna, att fortsättningsvis föra en dialog kring implementering av metoden i
ordinarie verksamhet

Analysgrupp:
•
•
•
•
•

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

Inom processen finns det för tillfället inga strukturerade möten kring samverkan, utan all kontakt sker
via mail eller telefon vid behov. 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.
Däremot har processledarna uttryckt att det finns en upplevelse om begränsad samverkan, gällande
Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen (främst SFI verksamheten). Med detta sagt upplever
processledarna en begränsad tillgänglighet hos de tidigare nämnda parterna, vilket medför hinder för
en utvecklad samverkan. Trots denna begränsning finns det specifika medarbetare hos parterna, som
visar tillgänglighet nästintill enbart via mail vilket vidare resulterar i att processens samverkan är
personbunden. Den begränsade samverkansstrukturen kommer att diskuteras under framtida
styrgruppsmöten, för att både belysa och eventuellt åtgärda hindren som kan bidra med att ett av de
6 processmålen/syften uppfylls (se sida 5). Samverkansstrukturen för processen finns presenterad och
förklarade enligt bilden nedan.
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Processpersonal i Klippan och Perstorp:
Klippan

Perstorp

1 x 50% processledare

1 x 50% processledare

1 x 30% processmedarbetare

2 x 50% processmedarbetare

1 x 60% processmedarbetare

2 x 25% språkstöd

1 x 50% språkstöd
190%

200%

Processpersonalen i Klippan har kontinuerligt ändrats, utifrån den kommunala organisationens
förutsättningar. Effekten av detta har varit att processledaren i Klippan fått ansvara för
genomförandet av samtlig metodologisk aktivitet med deltagarna, vilket vidare har begränsat
metodutvecklingen i processen. Från och med augusti 2021 har Klippans kommun anställt en
processmedarbetare på 60%, som ska ansvara för mestadels av processens planerade aktiviteter med
deltagarna. Processledaren kommer inledningsvis att stötta den nyrekryterade processmedarbetaren,
för att sedan återgå till metodutveckling och planering inför implementering av metoden i ordinarie
verksamhet. Klippans språkstöd har sedan processtart varit samma, där en arabisktalande
medarbetare finns som resurs vid behov. Under specifika tillfällen (när processledaren hade
begränsade tidsramar) har språkstödet även fått ansvara för specifika aktiviteter, som exempelvis
handlar om motivationshöjande samtal med deltagarna och CV-träning. Sammantaget kan Klippans
kommun fullständigt fokusera på metodutveckling och planering kring implementering av metoden,
eftersom processledarens pressade tidsramar blivit avvecklade.
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Processpersonalen i Perstorp har också genomgått en förändring kring resurserna, genom att två nya
processmedarbetare rekryterats till processen, samtidigt dom de två tidigare processmedarbetarna
slutat. Detta har resulterat i att processledaren i Perstorp har fått avsätta en del av sin tid för att
introducera processmedarbetarna i arbetet, samtidigt som processmedarbetarna blir allt självgående
och kan inom snar framtid anamma metoden. Detta har bidragit till att även processledaren i Perstorp
har kunnat tilldela ansvaret kring genomförande av metodens aktiviteter med deltagarna till
processmedarbetarna, vilket i sin tur frigjort processledarens tid till att fokusera på metodutveckling
och implementering av metoden i ordinarie verksamhet. Perstorp har även ett språkstöd på 50%, där
det är två individer som delar på denna tjänst. Dessa medarbetare har varit deltagare i Första Steget
tidigare och på grund av sin progression i processen, blivit erbjuda nystartsjobb som språkstöd.

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 för att sedan återvända till processen, med syfte 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 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 utvecklande
och implementering av metoden. Däremot har metodboken konstruerats efter målgruppens
kvalifikationer, vilket innebär att utrikesfödda kvinnor på SFI C nivå har de bästa möjligheterna att
tillgodogöra sig metoden. Utifrån utvärderingsperspektivet skulle metoden behövas att modifieras
och förändras, för de grupper som ligger på en längre nivå i svenska. 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). Första Steget i båda kommunerna har däremot växlat från ett totalt
digitaliserat genomförande, till att deltagarna åter igen träffas fysiskt inom kommunernas lokaler.
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Processledarna har även utvecklat en så kallad processvision (se bild), som 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:

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.

9

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”:

10

Bilderna ovan illustrerar processledarnas verktyg för att mäta resultat, där relevanta variabler för
processen 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 30
månaderna:
Uppföljningsprocess inför delrapport:
•
•
•
•
•
•
•
•

Löpande avstämningar med processledare
Enkät till processmedarbetare (årsrapport)
Månatliga avstämnings/uppföljningsmöten
Gruppvisa deltagarenkäter
Tidsplan
Styrgruppsmöten
Styrgruppsenkät (årsrapport)
Intervjuer med deltagare (årsrapport)

Processen fortlöper med avstämningar och möten mellan parter tillhörande styrgruppen. Projektet
uppfyller fastställd tidplan. Som tidigare nämnt genomförs det deltagarenkäter inför respektive
gruppavslut, för att kunna få ta del av deltagarnas åsikter kring processen och dess innehåll. Vidare
följs processmålen upp under avstämningsmöten, som tar form ca en gång i månaden med
processledare. Detta parallellt med att vi som extern part deltar på styrgruppsmöten, där uppföljning
av processens mål tas upp och planering inför implementering av metoden diskuteras. Inför varje
årsrapport intervjuas minst två deltagare från respektive kommun, med syfte att mer djupgående
undersöka deras upplevelser inom processen. Årsrapporterna behandlar även styrgruppens åsikter
kring bland annat samverkan och implementering via ett enkätformat, vilket bidrar till att varje enskild
styrgruppsmedlem får möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter kring processen Första Steget.
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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 detta till de
berörande parterna. Processpersonalen och de deltagande parterna har möjlighet att utveckla, pröva
och arbeta motivationshöjande med målgruppen. Däremot finns det begräsningar i kommunernas
samverkan med Arbetsförmedlingen, vilket påverkar målen för de deltagande organisationerna.
Processpersonalen har informerat styrgruppen kring denna begränsning och förtydligat att det finns
en risk, för att ett eller flera mål för de deltagande organisationerna inte uppfylls.

Uppföljning av deltagande organisationer:
•
•
•

Löpande skattning av insatsens utfall
Analysmöten
Styrgruppsmöten

Utifrån vårt perspektiv som externa utvärderare 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 15). 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. Processpersonalen har som
intention att ta fram ett skattningsverktyg för deltagarna att mäta sin utveckling i det svenska språket,
vilket på sikt kan redogöra deras utveckling mot högre integration i samhället. Dessutom har samtliga
deltagare (som genomgått hela processen) fått en färdig handlingsplan efter deras medverkan.
Resultat av deltagarnas medverkan utgår från de grupperna (grupp 1–5), som genomgått metodens
17 veckor och finns på sida 18 i rapporten.
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Uppföljning av deltagare i dialog med processledare (grupp 1–5):
•

Ökad språklig förmåga:
– Processledarna upplever att deltagarna gör en språklig förflyttning, eftersom de får
möjligheten att praktiskt tillämpa det svenska språket. Deltagarna uttrycker även att de
utvecklat sina kunskaper i det svenska språket. Som tidigare nämnt har processpersonalen
som intention att utveckla ett skattningsverktyg, för att kunna mäta deltagarnas
språkprogression.

•

Utvärdering av etablerade nätverk:
– I Perstorp pågår det ett internt arbete mellan arbetsmarknadsenheten, försörjningsstöd,
resurssamverkan och vuxenskolan som syftar på att stärka den interna samverkan mellan
verksamheterna. Förutom det har Första Steget i Perstorp upparbetade nätverk med
Arbetsförmedlingen. I Klippan finns det ett nätverk mellan arbetsmarknadsenheten och SFI,
som har tillkommit under processtiden. Utöver detta har det sedan tidigare (i Klippan) funnits
upparbetade nätverk med Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och resurssamverkan.

•

Utfall av studier under processperiod:
– Under processens hittills genomgångna 30 månader har totalt 3 (5%) av 57 deltagare från
Klippan och 7 (13%) av 53 deltagare från Perstorp gått vidare till studier. Hittills har
kommunerna genomfört 5 grupper i processen, där majoriteten av deltagarna inte är
motiverade till att studera. Anledningen till detta är för att de hellre vill arbeta för att kunna
försörja sin familj.

•

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

•

Utfall av kompetensutvecklingsinsatser:
– Processmedarbetarna i både Klippan och Perstorp har genomfört gruppvägledarutbildningar
under början av år 2021 och fördjupning, inom denna typ av utbildning kommer att ta form
under hösten 2021. Utöver dessa utbildningar har processledarna under processens gång gått
på ledarskapsutbildningar, där de utvecklat sin verktygslåda inom ledarskap.

•

Utfall av praktikperioder:
– Innan pandemin har samtliga deltagare i de båda kommunerna blivit erbjudna två
praktikplatser under deras 17 veckor i processen, där 100% av de deltog i
praktikgenomförandet. Däremot har Covid-19 begränsat praktikgenomförandet i Första
Steget, eftersom näringslivet i både Klippan och Perstorp har haft restriktioner att förhålla sig
till. Deltagare som inte fick möjligheten till att praktisera, fick möjligheten att besöka Klippans
eller Perstorps arbetsmarknadsenhet för att exempelvis CV-träna. I Perstorp har totalt 43
(81%) av 53 deltagare fått möjlighet att praktisera under period 1 och 21 (40%) av 53 deltagare
praktiserat under period 2 i processen. I Klippan har samtliga deltagare (100%) praktiserat
under period 1 och 39 (68%) av 57 deltagare har deltagit under praktikperiod 2.

•

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:
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– 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. De deltagare som inte har en handlingsplan mot arbete
eller studier, har antingen flyttat från kommunen innan de genomfört metodens 17 veckor,
inte uppnått de tekniska kraven (under pandemitiden), inte närvarat, eller återupprättat
vårdkontakt.
•

Identifierad ohälsa:
– Utifrån processens hittills genomgångna 30 månader har totalt 7 (12%) av 57 deltagare i
Klippan och 3 (6%) av 53 deltagare i Perstorp, identifieras 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 82% och 80 % 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:
För att kunna ta del av deltagarnas perspektiv på processen har en enkät för grupp 5 delats ut. 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. Deltagarna har genomfört enkäterna digitalt med
processpersonalens närvaro, som bidrog till stöttning ifall det fanns vissa oklarheter kring frågorna
som ställdes. Enkätsammanställningarna finns som bifogade bilagor till denna rapport.

Enkätsammanställning Klippan:
Under grupp 5:s enkätgenomförande har totalt 8 svar av 8 registrerats, vilket innebär att samtliga
deltagare från grupp 5 (bortsett från deltagare som avslutats vidare mot arbete eller studier) svarat
på enkäten. Det fanns två frågor (fråga 4 och 5) som inte vara aktuella under detta
enkätgenomförande, på grund av rådande omständigheter. Majoriteten av svaren var positiva,
parallellt med att det fanns några svar på vissa frågor som väckte tolkarens uppmärksamhet. Utifrån
svaren på fråga 11 går det att utläsa deltagarnas önskan om att få träffas fysiskt, samtidigt som de
vill ha mer tid till att tillämpa dator. Det är därav nödvändigt att se över metodens innehåll, för att
eventuellt inkludera fler aktiviteter med datorn. Fråga 12 belyser även språkstödet, där 12,5%
svarade på att det delvis varit viktigt med språkstöd. Anledningen till detta kan ha att göra med
respondenternas känsla av behov, gällande språkstödet och att de eventuellt inte behöver tillämpa
sig av den resursen. Sammantaget har detta enkätgenomförande genererat till mestadels positiva
svar.

Enkätsammanställning Perstorp:
Enkätsvaren för grupp 5 är mestadels positiva vilket innebär att processen Första Steget i Perstorp,
har tillfredsställt deltagarnas förväntningar trots pandemins restriktioner. Däremot finns det
deltagare som ”inte alls varit nöjda” kring fråga 4 och 5, som behandlar processens promenader med
deltagare samt studiebesöken. Vår rekommendation är att processpersonalen undersöker
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deltagarnas åsikter utifrån individuella samtal, för att få svar på varför deltagarna inte tyckt om
respektive aktivitet/moment i processen. Deltagarna uppger även att de vill träffas fysiskt i helgrupp,
samtidigt som de önskar att få mer information om olika certifikat för olika yrken. Det sistnämnda
förslaget är värt att titta närmare på och eventuellt lägga till det i metodhandboken. Deltagarna var
även mestadels positiva kring enkätens avslutande frågor, som handlade om språkstöd, utveckling av
det svenska språket och nyttjandegrad av kunskaperna från Första Steget. Däremot fanns det
deltagare som ”någorlunda” har utvecklat sitt svenska språk, samt kommer ha nytta av kunskaperna
från Första Steget. Detta parallellt med att vissa deltagare inte alls hade nytta av språkstödet,
eftersom de inte kunde tillämpa det befintliga språkstödet på grund av att de själva talar ett annat
språk.

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 maxgränsen2

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 och kan genom denna kunskap undvika att deltagarna inte ska avstå
praktikperioderna. Utifrån tidigare erfarenheter har kulturkrockar bidragit med att deltagarna
inte känner sig trygga med att praktisera, vilket innebär att de missar praktikmomenten i
metoden. Därav har processpersonalen varit noggranna med att öka kunskapen om
deltagarnas kultur, för att motverka kulturkrockarna som sker när deltagarna kliver ut externt.

•

Ökad kompetens:
– Processledarna har fått ökad kompetens inom projektledning, eftersom de deltagit på
projektledarutbildningar under processens hittills genomgångna 30 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. Genom att
genomförandet av metoden skiftat från fysiska till digitala kanaler under pandemin, har
processpersonalen och deltagarna utvecklat sin kompetens kring användandet av de digitala
verktygen.

2

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)
Grupp 6 (aktuell): 12 deltagare (Klippan) och 10 deltagare (Perstorp)
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•

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. Processledarna menar på att det finns flertals
parametrar som inte förklarar vad som mäts, vilket bidrar med att siffrorna är missvisande och
inte presenterar processens verklighet.

•

Samverkan med parterna:
- Samverkan med parterna fungerar bra när gruppverksamheten är aktiv, men däremot är
samverkan med parterna begränsad när processen i respektive kommun efterfrågar deltagare
till gruppstart. Processledarna menar även på att all samverkan med parterna är
personbunden, vilket kan bli ett hinder utifrån att de specifika medarbetarna hos parterna av
olika anledningar inte finns kvar i processen. Samverkan i processen är även begränsad när
det gäller remittering av deltagare, eftersom parterna inte inkommer med det efterfrågade
antalet i tid. Däremot har processledarna kunnat lösa detta allt eftersom

UTMANINGAR
Nedan, processledarnas identifierade utmaningar med kommentarer:
•

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 att förebyggas i takt med att restriktionerna blir färre, samtidigt som det
fortsättningsvis är en relevant utmaning för processen eftersom metodinnehållet påverkas.

•

Språksvårigheter:
– Språkstödet bedöms av processledarna vara avgörande för deltagarnas utveckling i
projektet, vilket även fortsatt kommer att vara en utmaning. Under pågående grupp (grupp 6)
är språknivån lägre, i jämförelsevis med grupp 5. Detta påverkar deltagarnas och
processledarnas process/arbete, vilket innebär att den aktuella gruppens språknivå bidrar till
att metodutövandet blir begränsat på grund av språkbarriärerna. Utifrån dialogen med
processledarna har deltagare, som befinner sig på SFI C nivå mest nytta av metoden. Detta
eftersom denna grupp bedöms (utifrån den svenska språknivån), kunna ta till sig metodens
innehåll under processens 17 veckor.

•

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. Utifrån vår tidigare rekommendation har processledarna börjat utveckla ett
skattningsverktyg, som ska visa på hur deltagarna progression i svenska språket utvecklats.

•

Samverkan med de aktuella parterna:
- Det finns en begränsning i samverkan med de aktuella parterna i processen, på grund av att
Första Steget inte har ett naturligt arbetsflöde med exempelvis remittering av deltagare.
Processledarna hävdar att samtlig samverkan med parterna är personbunden, vilket skapar
risker om det skulle vara så att de specifika medarbetarna hos parterna av olika skäl inte längre
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involveras i Första Steget. Vår uppmaning är att informera styrgruppen kring detta och
synliggöra riskerna med samverkan, om inte denna utmaning prioriteras.

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:

2018 september
Båstad
Klippan
Perstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Öppet
arbetslösa
57
83
54
127
50

I program
39
74
92
120
39

Total
96
157
146
247
89

2020 augusti
Båstad
Klippan
Perstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Öppet
arbetslösa
54
82
56
142
38

I program
76
82
112
154
73

Total
130
164
168
296
111

2021 augusti
Båstad
Klippan
Perstorp
Ängelholm
Örkelljunga

Öppet
arbetslösa
33
85
50
106
35

I program
61
62
93
152
51

Total
94
147
143
258
86

Utifrån statistiken ovan har antal utrikesfödda kvinnors ”öppna arbetslöshet” i Båstad, Perstorp,
Ängelholm och Örkelljunga minskat jämförelsevis september 2018 fram till augusti 2021. Klippan är
den enda kommunen, som har en ökad andel utrikesfödda kvinnor i ”öppen arbetslöshet”. Däremot
visar statistiken (september 2018 och augusti 2021) på att det enbart skett en ökning på två personer
i Klippans kommun som befinner sig inom ”öppen arbetslöshet”. Statistiken visar även på att samtliga
kommuner har färre antal individer ”i program” år 2021 i jämförelsevis med det året som förstudien
till processen tog form (2018). År 2020 fanns det flest antal utrikesfödda kvinnor ”i program”,
jämförelsevis med år 2018 och 2021. Anledningen till detta är att kommunerna befann sig under en
allvarlig pandemitid med skarpa restriktioner, vilket innebar att siffrorna på antal individer i ”öppen
arbetslöshet och i program” var högre än under augusti månad år 2021 på grund av att den nationella
arbetslösheten ökat.
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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 56 deltagare (51%) gått vidare till arbete eller
studier, med hänsyn till att grupp 6 (aktuell grupp) inte genomgått processens planerade 17 veckor.
Nedan och på nästa sida presenteras resultatuppföljningen i detalj via cirkeldiagram och siffror.

Första Steget - Totala resultat efter 30
månader (Klippan & Perstorp)

34%
52%
7%
7%
Arbete

•
•
•

3

Studier

Vidare till annat

Vidare med planering

Närvaro: 82% i Klippan och 80% i Perstorp
Vidare till studier: 3 deltagare från Klippan och 7 deltagare från Perstorp har gått vidare till
utbildning3
Vidare till arbete: 24 deltagare från Klippan och 22 deltagare från Perstorp har gått vidare till
arbete4.

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
•
5 deltagare: Munka Folkhögskola

4

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

•

Vidare med planering mot arbete/studier: 48 deltagare från Klippan och 52 deltagare från
Perstorp är vidare med en handlingsplan mot sysselsättning, inklusive deltagare som avslutats
mot arbete eller studier.
Vidare till annat: 105

5

10 deltagare sammanlagt från de båda kommunerna har avslutats vidare till annat på grund av, sjukdom, misskötsel,
teknisk okunnighet eller flytt från kommun.
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