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SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 
Processen Nästa Steg har pågått från 2019-09-03 till 2021-12-31, där totalt 83 deltagare deltagit. Av 

dessa har 53 (64%) gått vidare till arbete/självförsörjning, samt att de resterande 30 har fått 

individuella handlingsplaner som de kan följa. De deltagare som identifierat någon typ av ohälsa under 

processtiden har fått hjälp med att upprätta vårdkontakt. Med andra ord har dessa deltagare fått ta 

del av processens samordnade service, som innebar att de fick sin eventuella identifierade ohälsa 

identifierad. Som extern part anser vi att processens resultat varit positivt, eftersom syftet med 

processen var att i första hand utveckla en metod som skulle kunna implementeras i ordinarie 

verksamhet. Att deltagare har gått vidare till arbete eller studier (utifrån att de deltagit i metodens 

innehåll), har ansetts som en bonus eller en effekt av metodutvecklingen i Nästa Steg. 

Processpersonalen har utvecklat en metod som utgår från tre moduler, med fokus på teoretisk arbets- 

samt samhällslivskunskap, parallellt med praktisk utveckling av deltagarnas arbetslivserfarenheter via 

extern arbetsträning. Vissa delar av metoden har kunnat implementeras (se sidan 23).   

 

Som extern part var vår tidiga bedömning att det fanns en risk att implementering av metoden i 

befintlig verksamhet inte prioriterades av styrgruppen. En förklaring till detta är att 

styrgruppsrepresentanterna under styrgruppsmötena primärt fokuserade på deltagarnas resultat, 

istället för att ge förslag på hur implementering av metoden ska ta form. Diskussionen om 

implementering av metoden har varit en utmaning under hela processperioden. Trots detta finns det 

delar som kan implementeras i ordinarie verksamhet. Några av dessa är CV-träning med deltagare, 

samt de kunskapshöjande föreläsningarna kring det svenska arbets- och samhällslivet. Utifrån dialog 

med processägaren kan dessa delar av metoden tillämpas under specifika ”temaveckor” med 

deltagare som deltar i andra insatser. Processägaren ser däremot en vinning i att arbeta med deltagare 

i form av mindre grupper, eftersom det bidrar till bättre/lättare samverkan kring en mindre grupp 

deltagare.  

 

I dialog med processpersonalen har deltagarnas största utmaning varit deras språkutbildning, samt att 

majoriteten av de är lågutbildade, vilket försvårar deras insteg på den svenska arbetsmarknaden. 

Detta har identifierats utifrån processpersonalens kommunikation med deltagarna, men även utifrån 

dialoger med olika arbetsgivare. Denna observation visar på att deltagarna är i behov av parallella 

insatser, med fokus på både arbetsmarknad och språkutveckling, för att maximalt kunna erbjuda 

kommuninvånarna kunskapsutveckling utifrån deras olika behov. I övrigt finns en osäkerhet och 

utmaning i Arbetsförmedlingens pågående omorganisation, vilket bidrar till en osäkerhet kring 

myndighetens roll i exempelvis samverkan framöver. Myndighetens närvaro vid olika sammankomster 

är samt har varit varierande och det har skapat begränsningar i processernas samverkan med den 

berörda parten. Våra rekommendationer är att eventuellt framtida processpersonal tillsammans med 

Arbetsförmedlingen arbetar fram lösningar för att komma kring utmaningen med samverkan. För 

övrigt har processpersonalen och processägaren uttryckt att samverkan med SFI-lärarna har varit 

gynnsam, eftersom lärarna befann sig i samma lokaler som Nästa Steg. Detta bidrog till att deltagarna 

kunde delta i ”parallella insatser”, samt att processpersonalen kunde vara flexibla utan att det 

påverkade metodens innehåll.  

 
 

 



 
 

4 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 

 

”Nästa Steg – en väg för utrikesfödda kvinnor och män in på arbetsmarknaden”, var en process med 

fokus på utrikesfödda kvinnor och män som finansierats av Samordningsförbundet NNV Skåne. Under 

projektperioden skulle en hållbar metod skapas, utvecklas, tillämpas och implementeras i 

samverkansparternas befintliga verksamhet. Den totala projektperioden var mellan 2019-09-03 och 

2021-12-31. Ängelholms kommun var insatsägare i samverkan med 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 har följt och medverkat löpande i 

processen. Vi har även rapporterat löpande uppföljningens resultat, samt inhämtat och analyserat 

statistik, där vi bland annat använt oss av data insamlad via uppföljningssystemet SUS som ägs av 

Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingens databas. I denna slutrapport har informationen samlats 

via avstämningar med processledaren, där uppföljning kring processens mål diskuterats. Rapporten 

presenterar även deltagarnas åsikter kring processen utifrån enkät- och intervjuunderlag, som de 

genomfört i samband med deras avslut i processen. Nästa Steg var en anslutningsprocess till Klippans, 

Perstorps och Örkelljungas processer, vilket innebär att syftet var detsamma men med olika 

geografiska utmaningar. 

 

Vi vet även om att ett stort antal individer tillhörande målgruppen står utanför arbetsmarknaden eller 

studier i längre perioder, framför allt under och efter pandemitider. Denna vetskap stärker bilden av 

det behov som finns av att arbeta med målgruppen i projektet, samtidigt som den rådande krisen 

(Covid-19) påverkat behovet både ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt. Projektet syftar till att 

skapa förutsättningar för övergångar till arbete eller studier och ökar även möjligheten till 

självförsörjning för den enskilde. De långsiktiga effekterna på familjenivå lyfts som särskilt viktiga, 

vilket Nästa Steg försökt belysa.  
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Processens syfte enligt ansökan: 

• Få fler deltagare från målgruppen att integreras i samhället  

• Deltagare blir medvetna om sin förmåga och kompetens kopplat till de behov och krav 

som finns på arbetsmarknaden 

• De resurser som finns i samhället kopplat till den enskilda deltagaren samordnas 

• Möjliggöra för att deltagarna tar ”Nästa Steg” ut i studier eller arbete 

• Utveckla metoden för arbetet med den specifika målgruppen 

• Öka kompetensen hos medarbetarna för vidare arbete med målgruppen 

 

Få fler deltagare från målgruppen att integreras i samhället: 

Deltagarna i Nästa Steg har (enligt processledaren och de själva) blivit mer integrerade i samhället, 

efter deras deltagande i processen. Anledningen till detta är deras utveckling i det svenska språket, 

parallellt med att de fått ta del av föreläsningar kopplat till det svenska samhälls- och arbetslivet. 

Deltagarna har även fått en handlingsplan, som de har kunnat följa för att närma sig eller träda in på 

arbetsmarknaden. Det finns även deltagare som har uppnått någon form av självförsörjning (se sidan 

23–24), parallellt med att deltagarna fått utveckla sina arbetslivserfarenheter genom praktikperioden 

i processen. Slutligen har processpersonalen i samverkan med SFI-lärarna utvecklat ett sätt att mäta 

deltagarnas språkprogression på, vilket har visat på deras utveckling gällande integrering i samhället. 

Utifrån deltagarnas enkät- och intervjuunderlag (se sidan 16–18) tycker deltagarna att de utvecklat 

sina kunskaper om samhälls- och arbetslivet i Sverige, samt att de fått utveckla sina svenska 

språkkunskaper. Däremot anser P&P i Landskrona AB att begreppet ”integration” är svårt att mäta, 

eftersom det kan betyda fler olika saker. Därav rekommenderar vi att nästa sökande process bör skapa 

en tydlighet kring vad begreppet ”integration” innebär, samt utveckla ett sorts mätverktyg för att visa 

på progression gällande integrationsfrågan.  

 

Deltagare blir medvetna om sin förmåga och kompetens kopplat till de behov och krav som finns på 

arbetsmarknaden: 

Processens metod (se sidan 10) innehåller 13 veckor av teoretisk och praktisk kunskap om den svenska 

arbetsmarknaden. Detta har inneburit att deltagarna fått en inblick i den svenska arbetsmarknadens 

behov och krav, utifrån att Nästa Steg erbjöd teoretiska föreläsningar under samtliga moduler i 

metoden. Deltagarna fick även utöva sin praktiska kunskap via praktik under sin tid i processen, vilket 

utvecklade deras praktiska kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Under praktikperioden har 

deltagarna även fått anamma olika normer som finns på den svenska arbetsmarknaden, parallellt med 

att de fått arbetslivserfarenhet samt insyn i sin arbetsförmåga och kompetens.  

 

De resurser som finns i samhället kopplat till den enskilda deltagaren samordnas: 

Process Nästa Steg har haft en välfungerande samverkansstruktur (se sidan 8–9), som bidrog till att 

deltagaren kunde delta i olika samordnade insatser parallellt. Denna struktur bidrog inte enbart till att 

remittera in deltagare i processen, utan även till att samordna efterfrågade insatser för processens 

deltagare. Processpersonalen har även haft en tät samverkan med SFI, vilket har bidragit till att 

deltagarnas språkliga utveckling i svenska språket kunnat mätas efter deras deltagande i processen. 

Processpersonalen har även samverkat med processens olika parter. Denna samverkan har varit 
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begränsad på grund av Arbetsförmedlingens omorganisering, vilket har resulterat i att ingen deltagare 

remitterats in från myndigheten. Däremot har Arbetsförmedlingen närvarat under samtliga 

samverkansmöten, samt bidragit med information om, samt beslut för, deltagare som har remitterats 

in i processen.  

 

Möjliggöra att deltagarna tar ”Nästa Steg” ut i studier eller arbete: 

Vi kan genom processen resultat kunnat konstatera att Nästa Steg har möjliggjort progression mot 

studier eller arbete (se sidan 23-24). Processen har arbetat kontinuerligt med att möjliggöra vägen till 

studier eller arbete, för de deltagarna som bedöms vara redo för detta steg i Nästa Steg.  

 

Utveckla metoden för arbetet med den specifika målgruppen: 

Under hela processperioden har Nästa Steg utvecklat en metod, som lämpar sig för arbetet med hela 

målgruppen (se sidan 10–13). Metoden har kontinuerligt utvecklats och blivit uppdelad i tre olika 

moduler, som fokuserar på teoretisk och praktisk arbetsmarknadskunskap. Denna metod har bidragit 

till att deltagarna utvecklat sin kompetens kring det svenska arbets- och samhällslivet, samtidigt som 

processpersonalen fått insyn kring deltagarnas olika språknivå samt identifierat för vilken nivå på 

språket som deltagarna behöver vara på för att bäst kunna ta till sig metodens innehåll.  

 

Öka kompetensen hos medarbetarna för vidare arbete med målgruppen: 

Processpersonalen har i det dagliga mötet med deltagarna utvecklat sin kompetens för vidare arbete 

med målgruppen. Detta framförallt då deltagarna ställt krav på processpersonalens flexibilitet i form 

av anpassning till deltagarnas individuella arbetsmarknadsprocess. Processledaren har även haft 

möjlighet att genomföra en projektledarutbildning, med fokus på implementering av metoden.     

 

OMVÄRLDSBEVAKNING 
Andra processer/projekt som är närliggande inom ramen för Nästa Steg är projektet ”FramSam” och 

ESF-projektet ”Hälsofrämjande etablering”. 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.  

 

FramSam1: är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults 

kommuner. Projektets målgrupp är deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsprogram, som 

inte uppnår någon progression inom SFI. Medel från samordningsförbundet möjliggör att individerna 

som står långt från arbetsmarknaden kan erbjudas yrkeskurser, samt evidensbaserade arbetssätt för 

inlärningssvårigheter i kombination med SFI. Detta bidrar till att individerna rustas inför inträdandet 

på arbetsmarknaden, genom att de utvecklar sina yrkeskunskaper och gör en språklig progression i 

svenska. Projekttiden för FramSam är 1 år från starten 2020-01-01, med möjlighet till förlängning för 

ett ytterligare år.  

 
1 https://sunnerbosf.se/l/insatser/47211  

https://sunnerbosf.se/l/insatser/47211
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ESF-projektet Hälsofrämjande etablering2: är ett samverkansprojekt mellan projektägaren Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) och samverkansparterna Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. 

Syftet med projektet är att skapa en bättre etableringsfas, eftersom det är vanligt med ohälsa bland 

nyanlända3 och ”Hälsofrämjande etablering” pågår mellan 2017-12-18 och 2020-12-31. Den absolut 

första aktiviteten i projektet kallas för ”hälsoskola”, där deltagarna får utveckla sin kunskap om hälsa 

(både psykisk och fysisk hälsa) med hjälp av en hälsopedagog och en distriktssköterska. Deltagarna får 

också ta del av arbetsinriktade aktiviteter som exempelvis fokuserar på fysiskt krävande arbeten 

eftersom det finns ett stort kompetensförsörjningsbehov inom dessa typer av yrken. I dagsläget pågår 

det diskussioner kring hur hälsofokuset kan implementeras i andra insatser efter årsskiftet, då det 

finns ett stort behov av detta.  

 
ORGANISATION 
Modellen nedan beskriver organisationen: 

 

 

Insatsägare:  

• Ängelholms kommun 

P&P i Landskrona AB intervjuade processägaren (Ängelholms kommun), för att kunna få ta del av fler 

perspektiv inför slutfasen av processerna. Intervjun genomfördes fysiskt i processens lokaler och 

varade i ungefär 30 minuter. Nedan sammanfattas intervjun med processägaren och den fullständiga 

intervjusammanställningen finns som separat bilaga till denna rapport.  

 

 

 

 
2 https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Halsoframjande-etablering/  
3 https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-02-26-projekt-for-battre-halsa-och-etablering-bland-nyanlanda  

FINSAM

Analysgrupp Processpersonal
Extern 

utvärderare

Styrgrupp Insatsägare

https://www.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Halsoframjande-etablering/
https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2020-02-26-projekt-for-battre-halsa-och-etablering-bland-nyanlanda
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Intervjusammanfattning processägare: 

Processägaren understryker att ”Nästa Steg” har varit en insats som bidragit till att processens 

målgrupp tagit ett eller några steg mot/på arbetsmarknaden. Däremot anser processägaren att hela 

metoden och dess innehåll inte kan implementeras i ordinarie verksamhet på grund av att målgruppen 

ändrats utifrån Arbetsförmedlingens omorganisering. Det finns dock delar av metoden som kan 

implementeras i ordinarie verksamhet och dessa består främst av CV-träning och andra specifika 

moduler som fokuserar på praktisk arbetsmarknadskunskap. Processägaren hävdar även att Nästa 

Steg uppnådde en viss typ av effekt genom att ha arbetat med en mindre grupp. Nästa steg kan även 

(enligt processägaren) vara en insats/aktivitet för individer som är långt ifrån arbetsmarknaden. 

Överlag anser processägaren att ”Nästa Steg” haft en bra samverkan med samtliga parter, samtidigt 

som det finns förbättringspotential kring hur samverkan ska ta form framöver.  

 

Styrgrupp: 

• Verksamhetschef vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter, Ängelholms kommun  

• Enhetschef HR-avdelningen, Ängelholms kommun 

• Verksamhetschef Huvuduppdrag Hälsa, Ängelholms kommun 

• Förbundschef FINSAM NNV Skåne 

• Verksamhetschef Individ- och Familjeomsorgen, Ängelholms kommun 

• Sektionschef Arbetsförmedlingen  

• Enhetschef Försäkringskassan  

• Näringslivsutvecklare, Ängelholms näringsliv  

• Processledare 

Styrgruppens uppställning har bidragit till att processpersonalen informerat om ”Nästa Stegs” 

utmaningar och framgångar, för att de sedan skulle få ta del av styrgruppens synpunkter utifrån olika 

perspektiv. Detta gav processpersonalen möjlighet att även föra en dialog med respektive 

styrgruppsrepresentant utifrån processens specifika behov. Utifrån diskussion med processledaren 

har styrgruppen nästintill enbart behandlat informationsspridning kring processens olika delar, vilket 

innebär att det inte funnits utrymme till att föra en dialog om implementering av metoden.   

 

Analysgrupp:  

• Handläggare/utredare från Arbetsförmedlingen 

• Handläggare från Individ och försörjningsenheten, Ängelholms kommun 

• SFI-lärare från Vuxenutbildningen, Ängelholms kommun 

• Processpersonal 

Syftet med analysgruppen var att både lyfta specifika ärenden kopplat till deltagarnas behov och 

tydliggöra målgruppsbilden inför remittering av deltagare till respektive gruppstart. Detta innebär att 

processpersonalen har byggt upp en tydlig samverkansstruktur, som syftar till att erbjuda deltagarna 

den bästa möjliga service. Däremot har processpersonalen (under processperioden) signalerat för 

Arbetsförmedlingens frånvaro gällande medverkan på analysgruppsmöten, samtidigt som processen 

nästintill inte fått stöttning gällande remittering av deltagare från Arbetsförmedlingen. Som tidigare 

nämnt har processen Nästa Steg en tät samverkan med SFI-lärarna, vilket underlättar deltagarnas 

utveckling i det svenska språket. Processpersonalen har även utformat en samverkansmodell (se 
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nedan), som syftar på att pedagogiskt visa respektive parts tillförande i arbetet med deltagaren. 

Samverkansmodellen visar på olika verksamheters insatser, som processen Nästa Steg kunnat ta del 

av genom att hänvisa deltagarna dit. Denna modell möjliggör arbetet med ”parallella insatser”, vilket 

skulle kunna implementeras i ordinarie verksamhet (enligt processpersonalen). 

 

 

Processpersonal: 

• 1 anställd x 100% (processledare – koordinator) 

• 1 anställd x 50% (processmedarbetare – arbetsmarknadskonsulent/SYV) 

Processledarens roll var att driva och utveckla processmetoden och att ansvara för utförandet av 

innehållet i metoden tillsammans med en processmedarbetare. Detta innebar att processledaren 

tillsammans med processmedarbetaren utvecklade och testade metoden, samtidigt som målgruppen 

fick tillgång till det som metoden erbjöd.  
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Ängelholm 

1 x 100 % processledare  

1 x 50 % processmedarbetare 

150%  

 

Resursfördelning (se ovan) för Nästa Steg har sett likadan ut under hela processperioden. Däremot 

gick den första processledaren strax efter processtart (september 2019) vidare till en ny tjänst, vilket 

resulterade i att den förra processmedarbetaren fick ansvara för processledarrollen. Processägaren 

valde att rekrytera en ny processmedarbetare. Därefter har personalsammansättningen varit likadan 

för Nästa Steg, vilket har resulterat till att processmedarbetarna kunnat utveckla metoden 

tillsammans över tid. Processmedarbetarens uppgift har varit att ansvara (mer) för aktiviteterna med 

deltagarna, för att frigöra tidsramar för processledaren att utveckla metoden. Detta har dock inte 

inneburit att processledaren varit frånvarande gällande aktiviteter med deltagarna, utan snarare att 

hen kunnat använda en del av sin tid till att utveckla metoden.  

METOD 
Nedan beskrivs processens metod: Processens metod bygger på ett program om 13 veckors aktivitet, 

med viss reservation till förlängd tid i processen: 

• 2 veckor, fördjupad kartläggning 

• 7 veckor, föreläsningar 

• 4 veckor, praktik (kan bli förlängt)  

Utifrån den ursprungliga ansökan för denna process, var metoden planlagd för 16 veckors aktivitet. 

Däremot har detta reviderats till 13 veckor för att deltagarna skulle kunna ta del av de tre modulerna 

i metoden lika mycket. Därav har 31 eftermiddagsföreläsningar (4/v.) genomförts under perioden och 

ämnen som diskuterats är bland annat arbetsmarknadskunskap, utbildning, CV-träning, 

presentationsteknik, motivation, kultur, samhällskunskap, jämställdhet, hälsa och vikten av språket. 

Covid-19 pandemin har satt metoden på prov, vilket ledde till att majoriteten av föreläsningarna 

skedde på distans via ”Zoom”. Processpersonalen utgick till en början från att den digitala 

transformationen av metoden inte skulle kunna utföras lika bra som vanligt (i fysisk form), men blev 

däremot positivt överraskade av det digitala genomförandet. Anledningen till att processen valde att 

utgå från programmet: ”zoom”, är för att deltagarna var/är bekanta med det forumet sedan tidigare 

via SFI kurserna. Processpersonalen utvecklade även ett skattningsverktyg, som syftade till att mäta 

deltagarnas progression/steg mot arbetsmarknaden. Genom detta verktyg kunde processpersonalen 

mäta andra typer av resultat, förutom avslut mot arbete eller studier.   

 

Processen har utgått/utgår från tre moduler, där den första handlar om det svenska arbets- och 

samhällslivets normer. Den andra processmodulen innefattar deltagarnas erfarenhetsanskaffning 

inom olika branscher via praktik, vilket i sin tur leder till den sista processmodulen som fokuserar på 

jobb- och studiesök. Nästa Stegs metod är uppbyggd efter deltagarnas individuella behov, vilka 

kommer fram under kartläggningsfasen. Deltagarna har fått ta del av 31 obligatoriska föreläsningar 

under sin process, de fick under hela sin processtid även ta del av individuella samtal där deras 
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specifika behov kunde komma fram4. Metoden är/var även skräddarsydd efter deltagarnas SFI insatser, 

vilket innebar att deltagarna har möjlighet till att parallellt delta i båda insatserna.  

 

 

Processpersonalen (tillsammans med P&P) utformade en processvision, som skulle fokusera på 

leverans- och effektmål (se nedan). Syftet med processvisionen var att försöka flytta styrgruppens 

fokus från informationshantering av resultat till implementering av metoden. Leveransmålen avsåg 

mål enligt ansökan, samtidigt som effektmålen avsåg önskningar eller effekten av att leveransmålen 

uppnås. Denna processvision har inte tillämpats enligt plan under styrgruppsmöten, eftersom dessa 

möten inte gav tillräckligt mycket utrymme för det. Våra rekommendationer är att processägaren blir 

mer drivande i frågan om implementering under mötena, parallellt med att processens mål/syften 

följs upp kontinuerligt i framtida eventuella processer.  

 

 

 

 

 

 

 
4 Deltagarnas behov kan bland annat bestå av: 

• Tips på studier  

• Upptäckande av eventuell funktionsnedsättning 
• Hjälp med myndighetskontakter 
• CV- och intervjuträning 
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Under processperioden har ”Nästa Steg” fått anpassa sig efter Covid-19:s begränsningar och 

utmaningar. Pandemin bromsade upp praktikperioden för grupp 2 och framåt, eftersom vissa 

arbetsgivare valde att inte ta in externa besökare. Däremot har praktikperioderna varit mer aktuella 

efter grupp 3, vilket har inneburit deltagarna kunnat få praktikplatser i större utsträckning än 

deltagarna i grupp 2. Deltagare som inte fick möjligheten att delta under praktikperioden, fick mer tid 

till individuella samtal och genomföra aktiviteter som ingår i metodens modul 2 (se sidan 11).   

 
 
MÅL OCH UPPFÖLJNING 
Nedan beskrivs processens mål samt uppföljning av målen efter processens genomförande: 

Uppföljningsprocess inför slutrapport: 

• Löpande avstämningar med processledare  

• Månatliga avstämnings/uppföljningsmöten 

• Gruppvisa deltagarenkäter 

• Tidsplan 

• Styrgruppsenkät 

• Intervjuer med deltagare  

Processen har fortlöpt med avstämningar och möten mellan parter tillhörande styr- och 

analysgruppen. Som tidigare nämnt genomfördes det deltagarenkäter inför respektive gruppavslut, 

för att kunna inhämta deltagarnas åsikter kring processerna och dess innehåll. Vidare har 

processmålen följts upp under avstämningsmöten, som tagit form ca en gång i månaden med 

processpersonalen. Inför denna slutrapport intervjuades två deltagare från Nästa Steg, med syfte att 

mer djupgående undersöka deras upplevelser inom processen. Slutrapporten behandlar även 

styrgruppens åsikter kring bland annat samverkan och implementering via enkätformat, vilket bidrar 
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till att varje enskild styrgruppsmedlem har fått möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter kring 

processerna.  

 

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 

 

Processpersonalen har arbetat med att utveckla samverkansstrukturerna mellan parterna, gällande 

bland annat remittering av deltagare till processen. Som tidigare nämnt har process Nästa Steg haft 

en tät samverkan med SFI, eftersom verksamheterna befinner sig i samma lokaler. Med detta sagt har 

kontakten med SFI-lärarna varit lättillgänglig. Processpersonalen har även poängterat att 

Arbetsförmedlingen har varit frånvarande från vissa analysgruppsmöten (av förklarliga skäl), vilket har 

lett till att relationen mellan ”Nästa Steg” och Arbetsförmedlingen blivit lidande. Processpersonalen 

har vidare haft en transparent dialog med myndigheten om detta, vilket har medfört en utveckling 

och förbättring av processens samverkansstruktur. Detta genom att myndigheten inkommit med 

förslag på deltagare till framtida gruppstarter, samtidigt som det skapat en tidseffektivitet kring 

processpersonalens arbete i processen. Det vill säga att processpersonalen inte behöver lägga ner tid 

på att ”jaga” efter deltagare till processen. Samverkan med Arbetsförmedlingen har varit en utmaning 

under processperioden, men denna utmaning hade börjat utvecklas lagom till processlut. Anledningen 

till att processpersonalen upplever att samverkan med myndigheten varit en utmaning, har att göra 

med Arbetsförmedlingens omorganisering. Våra rekommendationer är att processägaren för en dialog 

med den samverkansansvarige hos Arbetsförmedlingen, för att identifiera vägar för framtida 

samverkan. För övrigt har samtliga mål prövats och uppnåtts, samtidigt som det uppstått en del 

utmaningar på vägen.  

 

Uppföljning av deltagande organisationer: 

• Löpande skattning av insatsens utfall 

• Analysmöten 

• Styrgruppsmöten 

• Avstämningsmöten med extern utvärderare och processtöd 

Vi (P&P) har haft avstämningsmöten med processpersonalen varje månad, för att följa upp och stötta 

arbetet i processen. Däremot har vi inte haft möjligheten att delta på styrgruppsmöten, eftersom 

strukturen på dessa möten sett annorlunda ut än vad den gör hos de andra processerna. Dock har 

processledaren i Nästa Steg haft möjligheten att vara med och presentera processen för 

styrgruppsmedlemmarna. Trots detta har styrgruppen (utifrån vår dialog med processledaren) inte 

diskuterat implementering av metoden tillräckligt mycket för att kunna ha ett detaljerat underlag på 

vad som skulle kunna implementeras i ordinarie verksamhet. En mer djupgående förklaring av 

analysgruppen och samverkansarbetet finns på sidan 8.  

 



 
 

14 
 

Sammanställning styrgruppsenkät:  

Styrgruppens enkätgenomförande registrerade totalt 3 av 8 svar, vilket visar på att 62% inte svarat 

under detta genomförande. Enkäten genomfördes online via en länk och bestod av totalt 9 frågor. Vår 

rekommendation från förgående årsrapport har inte blivit iakttagen, vilket har resulterat i att vi enbart 

har 3 av 8 svar under detta enkätgenomförande. Den fullständiga enkätsammanställningen finns som 

separat bilaga till denna rapport. 

 

Majoriteten av styrgruppsrepresentanterna som besvarat enkäten anser att samarbetet mellan 

parterna har varit bra, parallellt med att processens vinster bidragit med att fler individer fått arbete 

eller studier. Styrgruppen menar även på att processledaren varit med och presenterat processens 

effekter, vilket har bidragit med att styrgruppsrepresentanterna kunde löpande förbättrat Nästa Steg 

under processtiden. Enligt styrgruppen har processens utmaningar varit bedömningen av hur stor 

målgruppen är, samt processens anpassning när målgruppen förändrats. En styrgruppsrepresentant 

hävdar att de kunde bidra med mer kunskap om den svenska socialförsäkringen, för att undvika 

orimliga förväntningar och missförstånd. Som tidigare nämnt har styrgruppen inte prioriterat att 

besvara denna enkät (trots påminnelser), vilket har resulterat till att 62% av styrgruppen inte 

registrerat in sina svar gällande processen ”Nästa Steg”.   

 

Övergripande kvalitativt mål för deltagare: 

• Högre integration i samhället 

• Övergång till arbete eller studier efter projektslut 

• Att deltagarna får en insikt om sin förmåga och kompetens utifrån de krav som ställs på 

arbetsmarknaden.  

Vissa av dessa mål kommer att presenteras under ”RESULTAT” kapitlet (se sidan 22). Däremot har 

processpersonalen arbetat kontinuerligt med att sprida information om det svenska samhälls- och 

arbetslivet till deltagarna, samtidigt som deltagarna bidragit med att utveckla processledarens 

kunskaper kring deras kultur. Därav har deltagarna uppnått en högre integration i samhället, genom 

att det kontinuerligt skett en dialog mellan olika ”kulturer”. Detta parallellt med att deltagarna 

utvecklat sina svenska språkkunskaper i interaktion med varandra och processpersonalen. Inför 

eventuellt framtida ansökningsprocesser, bör vissa mål/syften förtydligas för att kunna mätas. 

Begreppet integration kan definieras på olika sätt, vilket kan försvåra mätningen av ”ökad integration 

bland deltagare”. Vår rekommendation är att de framtida målen/syftena tydliggörs, för att kunna 

definiera vad och hur målen/syften ska mätas. 

 

Uppföljning av deltagare i dialog med processpersonalen: 

• Ökad språklig förmåga:  

– Processpersonalen kan se en tydlig språkförbättring hos samtliga deltagare i processen, 

vilket även SFI lärarna har bekräftat. Det framtagna skattningsformuläret gällande deltagarnas 

språkkunskaper, visar också på att deltagarnas språkliga kunskaper utvecklats. Lärarna menar 

även på att deltagarna utvecklas markant inom sina SFI studier och att de kan ”släppa taget” 

om deltagarna, i större utsträckning än tidigare. Processpersonalen hävdar även att de inte 

kan se att någon deltagare gjort en språklig försämring.   
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• Utvärdering av etablerade nätverk: 

– Processen Nästa Steg har ett nätverk som bygger på kontakt med medarbetare från 

arbetsförmedlingen, individ och försörjning, resurscenter, vuxenutbildningen, 

SFI/GRUV, ”Step In”, ”En väg in” samt med resterande processledare för de andra FINSAM-

processerna. Vidare har processen även byggt upp ett nätverk med det lokala näringslivet i 

Ängelholm, där över 50 företagskontakter finns etablerade. Processpersonalen har nätverkat 

så fort tillfälle givits och sitter med vid viktiga företagsmöten. 

  

• Uppföljning av deltagarens förmågor och kompetenser utifrån krav som ställs och behov 

som finns på arbetsmarknaden: 

– Många deltagare i processen har saknat grundskoleutbildning, parallellt med att vissa 

slutfört gymnasiet men saknar examensdokumentation. Minoriteten av processens deltagare 

har universitetsutbildning. I vissa fall saknas det erfarenheter från arbetslivet sedan tidigare, 

men det finns tydliga indikationer på att majoriteten av deltagarna har haft ett eller flera 

jobb/praktikplatser sedan tidigare. Det finns en stor spridning erfarenhetsmässigt hos 

deltagarna med erfarenheter från allt från lantbruk, hantverk och fabrik till sjuksköterska, 

arkitekt och ingenjör. Deltagarnas digitala kompetens har generellt sett varit låg, samtidigt 

som det funnits några undantag. Praktikperioden i processen har varit en dörröppnare för 

deltagarna, eftersom de fått kunskap om den svenska arbetsmarknadens krav. Detta parallellt 

med att de fått utveckla sitt CV, genom att fylla på med arbetslivserfarenheter som de 

införskaffat via praktiken. 

 

• Utfall av studier under projektperiod: 

– 19 (23%) av 83 deltagare har avslutats mot studier (se sidan 23), där vissa av de studerar 

med CSN stöd.  

 

• Utfall av valideringar av formella kompetenser: 

– Deltagarna har fått diplom för slutförd insats och deras CV är uppdaterat efter 

praktikperioden, samt alla deltagare har minst en arbetslivserfarenhet från Sverige som de 

kan koppla till en referens. Vissa deltagare har även fått skriftliga omdömen från sina 

praktikplatser.   

 

• Utfall av kompetensutvecklingsinsatser: 

– Deltagarna har fått varierande kompetensutvecklingsinsatser i form av föreläsningar, 

gruppövningar, företags- och studiebesök. De har även uttryckt en positiv känsla för 

studiebesöken med motiveringen att det är ett ”verkligt” exempel på arbetslivet. Deltagarna 

har även fått tillgång till information kring vissa utbildningar, genom det etablerade 

kontaktnätet med de kommunala SYV:arna.   

 

• Utfall av praktikperiod: 

– Under processtiden har totalt 66 av 83 deltagare varit aktuella för praktik. Resterande 17 

har inte kunnat delta under metodens angivna praktikveckor på grund av att vissa fått jobb, 

gått vidare till studier eller blivit hänvisade till annan typ av insats. Av dessa 66 deltagare har 

totalt 51 (77%) enskilda individer praktiserat inom Ängelholms näringsliv. Detta innebär att 

det finns totalt 15 deltagare som inte praktiserat trots att de varit aktuella, vilket berodde på 

pandemin. Praktiken har varit en dörröppnare för många deltagare, där de kunnat ta reda på 

vad dem vill eller inte vill arbeta med i Sverige. Majoriteten av deltagarna får 
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arbetslivserfarenheter för första gången i sitt liv via praktiken, samtidigt som de kunnat bygga 

ut sitt CV med breda referenskontakter. Däremot finns det ett kvarvarande behov som talar 

för att deltagarna bör utveckla svenska språkkunskaper, komplettera/utbilda sig, samt i vissa 

fall även skaffa sig körkort för att anses vara jobbklara.  

 

• 75% av de deltagare som genomfört hela perioden på 13 veckor ska ha en tydlig plan mot 

arbete eller studier, gäller ej i de fall ohälsa identifierats som ett hinder: 

– samtliga deltagare har en tydlig plan mot arbete eller studier vilket motsvarar 100%. 

Deltagarna äger sin egen planering från första dagen i processen och får hjälp av 

processpersonalen att strukturera upp sin vardag, samt sätta upp realistiska mål för att kunna 

nå önskad sysselsättning. 

 

• Identifierad ohälsa: 

– 8 (10%) av 83 deltagare har visat tecken på psykisk och fysisk ohälsa och det visade sig att 

deras kroppar inte klarar av att utföra ett arbete på heltid (100%). Den identifierade ohälsan 

har handlat om dåligt knä, artros, kritisk hjärtsjukdom och psykisk ohälsa av olika slag. Dessa 

deltagare har fått vägledning kring hur de ska ta sig vidare från sin identifierade ohälsa.                                                             

 

• Närvaro på minst 80%: 

– Inom processperioden en genomsnittlig närvaro på 83% rapporterats in. Anledningen till att 

det inte är en 100% närvaro är för att deltagarna exempelvis rapporterat in vård av barn (VAB) 

och även behövt besöka tandläkaren, myndigheter och andra ärenden som är viktiga för 

individens arbetsliv i Sverige.  

 

Uppföljning deltagarnas perspektiv via enkätunderlag:  

För att kunna ta del av deltagarnas perspektiv på processen har en enkät för samtliga grupper delats 

ut. I denna slutrapport har enkätsvaren från grupp 5–7 sammanställts, eftersom det är de senaste 

grupperna som genomfört enkäten. De fullständiga enkätsammanställningarna finns som separat 

bilaga till denna rapport. 

 

Enkätsammanställning grupp 5: 

10 av 13 deltagare svarade på enkäten och svaren visar på att deltagarna tycker positivt om ”Nästa 

Steg”, samtidigt som de har förslag på eventuell förbättring kring vissa bitar i metoden. Vissa deltagare 

hade velat få tillgång till ett språkstöd (se fråga 3), men denna typ av önskan kan vara komplicerad att 

tillfredsställa. Detta eftersom deltagarna kommer från olika språkkulturer, vilket vidare innebär att de 

skulle krävas fler än 2 olika språkstöd för respektive föreläsning. Vidare önskar deltagarna även att få 

utveckla sina kunskaper kring datorvana, vilket uppmärksammas i fråga 5 och i fråga 15:s följdfråga. 

Deltagarna verkar även ha haft förväntningar på att de skulle få ett arbete efter att de genomgått 

processen. En rekommendation till eventuellt framtida processer är att tydligt förmedla vad syftet 

med insatsen är, parallellt med att informera remittenterna om syftet med processen.   
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Enkätsammanställning grupp 6: 

Under detta enkätgenomförande har 12 av 14 svar registrerats. Enkätgenomförandet har visat på 

mestadels positiva svar, vilket innebär att processen ”Nästa Steg” har skapat ett mervärde i 

deltagarnas process mot arbetsmarknaden. Fråga 7 och 8: a behandlar praktikmomentet i processen, 

där tre deltagare inte fick möjligheten att praktisera på grund av Covid-19. Däremot har dessa 

deltagare fått möjligheten att få personlig stöttning av processpersonalen, vilket har inneburit att 

deltagarna fått hjälp med att exempelvis uppdatera sitt cv, intervjuträna, etc. 1 deltagare uppger även 

att Nästa Steg inte uppfyllt hens förväntningar, där den uteblivna praktikmöjligheten på grund av 

Covid-19 är anledningen. Detta går även att utläsas utifrån följdfrågan till fråga 15, där en deltagare 

vill få möjligheten till att praktisera. Våra rekommendationer är att processen Nästa Steg fortsätter 

med det goda arbetet. 

 

Enkätsammanställning grupp 7: 

5 av 18 deltagare har svarat på enkäten och sammanställningen visar på att det mestadels är positiva 

resultat, vilket innebär att processen ”Nästa Steg” skapar ett mervärde i deltagarnas process mot 

arbetsmarknaden. Anledningen till att enkätgenomförandet samlade in ”få” svar, är för att december 

månad inkommer med ”lediga dagar” för processpersonalen och utvärderarna. Trots detta har 

utvärderarna valt att sammanställa enkätsvaren, för att inta grupp 7:s perspektiv om FINSAM 

processen Nästa Steg.  

 

Fråga 7 och 8: a behandlar praktikmomentet i processen, där tre deltagare inte fick möjligheten att 

praktisera på grund av Covid-19 och andra rimliga skäl. Därav har dessa deltagare fått möjligheten att 

få personlig stöttning av processpersonalen, vilket har inneburit att deltagarna fått hjälp med att 

exempelvis uppdatera sitt cv, intervjuträna, etc. Samtliga deltagare är nöjda med processens innehåll, 

men utifrån svaren på fråga 15 kan läsaren utläsa att deltagarna önskar mer information om olika 

utbildningar i Sverige. Med detta sagt skulle processen eventuellt kunnat inkludera utvecklad 

information om utbildningar, vilket även blir vår rekommendation inför eventuellt framtida processer 

i Ängelholms kommun. Som tidigare nämnt är samtliga svar positiva och deltagarna uppger även, att 

de kommer ha nytta av kunskaperna de fått av Nästa Steg.  

 

Uppföljning deltagarnas perspektiv via intervjuunderlag:  

Vi (P&P) fick möjligheten att intervjua 2 deltagare inför denna slutrapport, där vi fick mer djupgående 

information om processen och dess innehåll. Intervjuerna genomfördes fysiskt i processens lokaler 

och pågick i cirka 30 minuter. De fullständiga intervjusammanställningarna finns som separat bilaga 

till denna rapport. 

 

Båda deltagarna var positivt ställda till processen och de båda skulle rekommenderat ”Nästa Steg” till 

en vän. Deltagarna hade hört talas om processen via SFI-lärarna, samt att de lyfte fram att de ville 

utveckla sina svenska språkkunskaper i interaktion med andra. Deltagarna förväntade sig att 

eventuellt hitta en praktikplats, samt information om hur de skulle kunna bli en del av samhälls- och 

arbetslivet. De fick även kunskap om svenska normer och värderingar, samtidigt som de fick vetskap 

om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Deltagarna gav processpersonalen även tips om hur 
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de kan utveckla metoden och processen. Ett tips var att inkludera fler aktiviteter som innebar att 

deltagarna skulle få prata mer svenska med varandra, istället för att ”sitta och lyssna på föreläsningen”. 

Sedan önskade deltagarna att träffa fler arbetsgivare, som kan upplysa de om hur den svenska 

arbetsmarknaden fungerar samt vilka krav som deras företag ställer på arbetssökande.     

 

Kvantitativt mål för processägare: 

• Starta mindre grupper om ca 10 individer. 

• Samtliga deltagare blir eller får verktyg till att bli självförsörjande. 

 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Totalt 

10 10 10 8 13 14 18 83 

 

Detta mål har uppfyllts och totalt sett har processen Nästa Steg haft 83 deltagare (se ovan). Vid 

uppstart av grupp 4 hade ”enbart” 8 deltagare remitterats in i processen, vilket har kompenserats i de 

senare grupperna. Dessutom har samtliga deltagare fått en handlingsplan och verktyg till hur de kan 

bli självförsörjande, parallellt med att vissa deltagare blivit självförsörjande efter deras medverkan i 

processen (se sidan 23).  

 

Övergripande mål för medarbetare i organisationen: 

• Ökad förståelse för målgruppen:  

– Processpersonalen har fått ökad förståelse för målgruppen och identifierat deras styrkor och 

svagheter. Deltagarna har varit motiverade till att ta nästa steg mot sysselsättning, men de 

har inte förstått hur de ska gå till väga på egen hand. Dessutom har processpersonalen fått en 

ökad förståelse kring målgruppens indirekta hinder (specifik familjesituation, normer, 

värderingar, etc.). Processpersonalen tycker även att det varit ett privilegium att kunna följa 

en mindre grupp av deltagare och fått en ökad förståelse, samt kunskap om hur denna grupp 

fungerar både inom och utanför arbetslivet.  

 

• SUS rapport: 

- Processpersonalen har konstant efterfrågat en licens, men inte fått någon respons av 

systemutvecklarna. Denna process har tagit lång tid, vilket resulterat i att processpersonalen 

kommit överens med förbundschefen i FINSAM Skåne NNV att registrera deltagarna som 

anonyma i SUS. Processens resultat har istället redovisats manuellt via Excel.  

 

• Ökad kompetens: 

– Processpersonalen har fått en ökad kompetens kring att det både är en svår och tuff 

målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden i olika avseenden såsom språk, utbildning och 

arbetslivserfarenhet. Processledaren har även gått en projektledarutbildning, som utvecklade 

hens ledarskapserfarenheter. 
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UTMANINGAR 
Nedan, processpersonalens identifierade utmaningar med kommentarer: 

• Implementering av metoden: 

- Implementering av metoden i ordinarie verksamhet är en utmaning som sträckt sig över hela 

processtiden. Processledaren har närvarat vid styrgruppsmöten för att kunna informera 

styrgruppsrepresentanterna om Nästa Steg, men trots detta har ingen part visat intresse för 

implementering av metoden. Detta kunde även utläsas via sammanställningen av 

styrgruppsenkäten, där ett svar var ”inte aktuellt” angående frågan om implementering. Vår 

rekommendation är att inför eventuellt framtida processer, blir mer drivande och utmanar 

styrgruppsrepresentanterna kring dialog om implementering av metoden i ordinarie 

verksamhet.  

 

• Attityd hos deltagare/arbetsgivare, arbetsgivare/deltagare: 

– Deltagare (som varit ute på praktik) har haft en positiv inställning till arbetsgivarna på 

praktikplatserna vilket troligtvis påverkats av det motiverande förarbete som genomförts. 

Arbetsgivare i Ängelholm efterfrågar arbetskraft med goda kunskaper i det svenska språket, 

parallellt med att deltagarna förstår arbetsplatsens normer. Vissa arbetsgivare ställer alldeles 

för höga krav på deltagarna, samtidigt som de efterfrågar arbetskraft. Detta är och kommer 

fortsättningsvis att vara en stor utmaning för framtida deltagare/processer.  

 

• Språksvårigheter och låg utbildningsbakgrund: 

– Deltagarnas språkliga förmåga är generellt låg och den måste utvecklas för att kunna möta 

den lokala arbetsmarknadens krav. Dessutom så har majoriteten av deltagarna varit 

lågutbildade vilket har försvårat och förlängt deras progression mot arbetsmarknaden.  

 

• Samverkan: 

- Nästa Steg har/hade en utmaning med att implementera en samverkan i styrgruppen, då 

den mötesformen är relativt ”ny” kopplat till processen. Detta innebär att processen (under 

sin aktuella tid) skulle behövt hitta ett sätt att få styrgruppen till att bli mer delaktiga i 

utvecklandet och implementering av metoden. Vår rekommendation är att eventuellt 

framtida processer i tidigt stadie börjar fokusera på hur implementeringen av metoden skulle 

kunna verkställas, så att den framtida metoden får de bästa möjliga förutsättningarna inför 

implementeringsfasen. 

 

• Remittering av deltagare från Arbetsförmedlingen: 

- Processpersonalen har reagerat på att det funnits för få deltagare som remitterades från 

Arbetsförmedlingen. Personalen har även försökt väcka denna fråga inom analysgruppen, 

men inte fått någon respons på det.   

 

STATISTIKINHÄMTNING 
Statistik: Nedan, målgruppen för processen – kvinnor och män födda utanför Sverige som är inskrivna 

på Arbetsförmedlingen, öppet arbetslösa samt i program, uppdelat på kommun (utifrån den senast 

uppdaterade statistiken). 
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2021 november 
Öppet 
arbetslösa  I program Total 

Båstad 80 107 187 

Klippan 155 182 337 

Perstorp 117 107 224 

Ängelholm 203 258 461 

Örkelljunga 67 58 125 

 

Utifrån den ovanstående statistiken kan vi se att samtliga kommuners (förutom Örkelljunga kommun) 
öppna arbetslöshet ökat med tiden, samtidigt som siffrorna minskat i kategorin ”i program”. En stor 
del av ökningen i gruppen ”öppet arbetslösa” och minskningen i gruppen med individer ”i program” 
är Covid-19, vilket också visar på att dessa typer av insatser är viktiga för samhället och själva individen. 
Förklaringen till detta är att dessa processer möjliggör utvecklandet av ett samverkansband mellan 
processernas berörda parter, vilket på lång sikt kan bli mer resurseffektiva för respektive organisation 
och deltagare. Däremot finns det en naturlig utmaning med att skapa samt organisera dessa typer av 
arbets- och mötesformer, vilket även fortsättningsvis kommer att vara en utmaning. Dessutom är 
Arbetsförmedlingens omorganisering en bidragande utmaning till att antal individer ”i program” 
minskar, vilket samtliga parter bör uppmärksamma. 

 

Region Skåne presenterar en statistisk beräkning på befolkningsutvecklingen i Sverige (framförallt 
Skåne och Ängelholm) från 1980 till 2019 (se tabell nedan)5, som är en effekt av att arbetslösheten 
ökat parallellt med att sysselsättningsgraden minskat. År 2018 var 1,6 procent av befolkningen i 
Ängelholm (685 personer) födda i övriga Norden, 5,8 procent (2 463 personer) var födda i övriga 
Europa och 4,9 procent (2 078 personer) var födda utanför Europa. Mellan 2002 och 2018 förändrades 
antalet invånare i Ängelholm vilka var födda i övriga Norden med -7,3 procent (-54 personer), antalet 
invånare födda i övriga Europa med 85,9 procent (1 138 personer) och antalet invånare födda i övriga 
världen med 193,1 procent (1 369 personer). Vi kan tydligt se att befolkningsutvecklingen har ökat 
markant under de senaste decennierna och att det troligtvis kommer att fortsätta öka, med tanken på 
den rådande krisen och arbetsmarknadens tillfälliga beskäring av arbetskraft. Denna ökning kommer 
även att påverka sysselsättningsgraden i Ängelholm och det kan finnas flera skäl till att 
sysselsättningsgraden är låg eller sjunker. Om befolkningen växer snabbare än sysselsättningen kan 
det resultera i en sjunkande sysselsättningsgrad, vilket innebär att arbetet med individerna kopplat till 
den framtida arbetsmarknadens krav blir den viktigaste faktorn till att både öka sysselsättningsgraden 
och balansera ut bortfallet av ekonomin. Covid-19 är också en faktor som både bromsar upp 
befolkningsutvecklingen gällande migration och sysselsättningsgraden. 

 

 
5 https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Angelholm.html#2_befolkningsutveckling 

2019 september 
Öppet 
arbetslösa  I program Total 

Båstad 54 113 167 

Klippan 131 188 319 

Perstorp 110 210 320 

Ängelholm 182 293 475 

Örkelljunga 71 111 182 

https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Angelholm.html#2_befolkningsutveckling
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Utifrån tabellen nedan kan vi se hur mycket ekonomiskt medel som spenderas på individer som inte 

uppnår någon form av sysselsättningsgrad. Den genomsnittliga samhällskostnaden för processens 

genomgångna 83 deltagare (deltagare som varit involverade i Nästa Steg under processperioden) 

ligger på 12,6 miljoner kronor per år, om de fortsättningsvis förblir arbetslösa enligt socioekonomiska 

beräkningar. 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 bidragstagande 6 . I den statistiska 

redovisningen nedan presenteras Nästa Stegs genomgångna 83 deltagare och deras samhällskostnad 

om ingenting händer inom loppet av fyra år: 

 
6 https://socialhansyn.se/wp-content/uploads/2015/09/Socioekonomisk-analys-Rapport-150601.pdf 

https://socialhansyn.se/wp-content/uploads/2015/09/Socioekonomisk-analys-Rapport-150601.pdf
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I tabellen nedan kan vi se en statistisk beräkning på hur mycket samhället tjänat på att processen varit 

aktuell. 53 av 83 deltagare gått vidare till någon form av sysselsättning (arbete eller studier).  

 

Som tidigare nämnt kostar en (1) deltagare 152 000 kr per år, om ingenting händer. Därav har 

samhället tjänat in (utifrån processens resultat):  

• 8 056 000 kr för år 1  

• 16 112 000 kr för år 2 

• 24 168 000 kr för år 3  

• 32 224 000 kr för år 4 
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RESULTAT  
Totalt har 83 deltagare gått igenom processen och 53 (64%) av dessa har avslutats vidare mot 

självförsörjning (arbete eller studier).  

• Närvaro: processen har haft en genomsnittlig närvaro på 83%.  

• Vidare till studier: 197  

• Vidare till arbete: 358. 

• Vidare med planering mot arbete/studier: 30 

 

 

 
7 Exempel på studier:  

• Arbetsmarknadsutbildning genom Arbetsförmedlingen 

• Barnskötarutbildning genom MOA lärcentrum (distans) 

• Undersköterskeutbildning  

• Svenska 1 som andraspråk  

• Grundläggande svenska 
 

8 Exempel på arbete: 

• Lokalvård 

• Lagerarbete 

• Butikmedarbetare 

• Barnskötare 

• Undersköterska 

• Bibliotekarie 
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Implementering av metoden 
Process Nästa Steg har utvecklat en metod, som syftar/syftade till att stärka deltagarnas teoretiska 

och praktiska kunskap kring det svenska arbets- och samhällslivet. Denna metod har utvecklats 

kontinuerligt under processtiden, med målet att sedan implementeras i ordinarie verksamhet. 

Däremot har dialogen kring implementering av metoden nästintill varit frånvarande (enligt 

processledaren), vilket försvårar verkställandet av implementeringen i ordinarie verksamhet. Detta 

bekräftas även i sammanställningen av styrgruppsenkäten, där svaren kring implementering av 

metoden inte tolkas positivt utifrån att respondenterna menar på att implementering av metoden inte 

är aktuell. Risken med att metoden inte implementeras är att Nästa Stegs arbetsprocess inte kommer 

finnas kvar, trots att det genererat lyckade resultat. Däremot har processägaren konstaterat att delar 

av metoden kommer att implementeras i ordinarie verksamhet, vilket innebär att andra verksamheter 

kommer exempelvis ta till sig Nästa Stegs arbetssätt gällande CV-träning och andra verktyg som 

tillämpats i metodens moduler. Med detta sagt kommer metodens moduler att kunna tillämpas i form 

av temaveckor med deltagare, där de bland annat får utvecklad kunskap kring det svenska samhälls- 

och arbetslivet. Processägaren menar på att Arbetsförmedlingens omorganisering skapat utmaningar 

kring att frågan om implementering, vilket har resulterat till att denna fråga blivit frånvarande under 

styrgruppsmöten.  

 

Vår rekommendation är att processägaren och processledaren i eventuellt framtida processer, 

blir ”mer” drivande i frågan kring implementering under styrgruppsmöten. Detta parallellt med att 

processpersonalen för en dialog med samtliga parter, för att försöka eliminera utmaningar kring 

implementering av metoden. Med detta menas att samtliga parter samordnar olika förslag på hur 

utmaningarna kring samverkan och implementering av metoden bör undkommas. Som tidigare nämnt 

bör eventuellt framtida processledare vara mer drivande kring frågan om implementering av metoden, 

genom att exempelvis skapa olika case som styrgruppsrepresentanterna kan diskutera. Dessa case kan 

bestå av konkreta utmaningar kring implementering av metoden, som parterna tillsammans kan 

försöka eliminera.  


