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Slutrapport av Första Steget i Örkelljunga Kommun, insats 
som finansierats av Samordningsförbundet NNV Skåne 
 
 

Bakgrund  

Vilket problem (mellanrum) syftade insatsen till att finna en lösning på? 

Utrikesfödda kvinnor är en heterogen grupp som generellt förenas av att steget in på 

arbetsmarknaden kan vara svårt eller ta lång tid. En större andel individer i målgruppen 

står utanför arbetsmarknaden eller studier, kort- eller långvarigt, än övriga målgrupper. 

 

 

Har problemställningen förändrats under tiden. I så fall hur? 

 

Fakta: 
• Start- sluttid  

2019-09-01 – 2021-12-31  

• Antal deltagare fördelat på kön och ålder (16–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60+) 

Totalt 70 kvinnor  

16–29 18 pers 

30–39 25 pers 

40–49 17 pers 

50–59 7 pers 

60+ 3 pers 

• Vilka har remitterat. Antal remisser per remittent 

57 remisser från Arbetsförmedlingen 

13 remisser från Kommunen 

• Antal personal som arbetat i insatsen som finansierats av förbundet. 

Totalt har 7 personer jobbat med processen i olika omfattning under olika 

tidsspann. 

 

 

Ekonomi (avser samtliga år insatsen pågått) 
 

Budget  Egen finansiering 

(beskriv i volym 

eller i kostnader) 

Beviljade medel  

 

Faktiskt avropade 

kostnader 

Personal   
 

1 530 000 kr  
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Externa lokaler    

Egna lokaler  xxxxxxxxxxxxxx  

Arbetsinsats befintlig  

personal 

 xxxxxxxxxxxxxx  

Utbildning    

Övriga kostnader  180 000 kr  

TOTALT  1 710 000 kr 1 710 000 kr 

Kommentarer kring avvikelser mellan beviljade och avropade kostnader 

 

 

Vilka mål hade insatsen enligt ansökan? 

 

Det övergripande kvalitativa målet gällande deltagande individer är att samtliga uppnår 

en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller etablering på 

arbetsmarknaden efter projektet.  

- 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 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 

 

 

Hur har målen uppfyllts? 

Deltagarna har fått coachning individuellt och i grupp, de har föreläsningar och fått 

möjlighet till praktik. Från och med september 2019 fram till december 2021, har 

processen Första Steget haft totalt 70 deltagare inskrivna i processen. Av dessa har totalt 

24 deltagare (35%) gått vidare till arbete eller studier. 15 deltagare har gått till studier och 

9 deltagare till arbete. Deltagarna har fått större inblick i arbetsliv och i samhället. En del 

deltagare har fått större självförtroende, vågat utmana sig själva och även utvecklat sitt 

svenska språk. Deltagarna har fått inblick i olika yrkesval och hur man tar sig till ett nytt 

yrke genom studier. De som inte har gått vidare till arbete eller studier har fått med sig 
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en handlingsplan för att kunna ta sig till sitt mål på sikt. Vi har sett en vinst av 

samverkan där flera deltagare nått arbete eller studier efter lång tids utanförskap. 

 

Kommentarer kring måluppfyllelse 

Processen har på slutet haft deltagare som är analfabeter vilket har utmanat 

avslutsorsakerna mot arbete eller studier då dessa individer behöver längre tid för att nå 

resultat. Pandemin har gjort att man fått övergå till distanslösningar. Coachning och 

föreläsningar har hållits via Teams och Skype. Under vår/sommar har vi haft ett större 

tält utanför AMI där man kunnat träffa deltagare. Man har även i högre grad än tänkt fått 

kommunicera via telefon och mail. Detta har i sin tur lett till att deltagare som haft låg 

digital kunskap har förbättrat sin digitala kunskap. Under ca ett års tid har vi haft stängt 

på AMI för intern praktik utifrån restriktionerna vilket lett till att man fått jobba direkt 

mot privata arbetsgivare. Fler hade sannolikt fått praktikplats internt om vi hade haft 

möjlighet till intern praktik under hela processtiden. När restriktionerna avtog såg 

processledaren möjligheten att genomföra metodens innehåll utifrån en hybridvariant, 

där deltagare fysiskt närvarade två eftermiddagar i veckan samtidigt som de resterande 

tre dagarna bestod av digitala föreläsningar som fungerade väldigt bra för både 

deltagarna och verksamheten. När processledaren har arbetat med grupper med 

analfabeter har material och bildstöd skickats hem med post inför föreläsningarna för att 

skapa större delaktighet och förståelse. 

 

Har deltagarna kommit från den/de målgrupp/er som angetts i ansökan? 

Deltagarna har rekryterats främst från Arbetsförmedlingen, men även från Enheten 

Ekonomiskt bistånd i kommunen. Försäkringskassan och Region Skåne har kunnat 

identifiera individer som varit i behov av stöttning och då upplyst individen om 

möjligheten. Remittering av deltagare har skett genom att individer som tillhör 

målgruppen och skulle vara hjälpta av deltagande identifierades av handläggare. 

Handläggare lyfte potentiella ärenden i samverkansgruppen för Etablering och 

Integration för beslut om insatsen. 

 

Kommentarer kring målgrupp 

Målgruppen har under processens gång förändrats i den riktning att processernas 

deltagare var mestadels väldigt språksvaga och många var analfabeter. Denna förändring 

inträdde vid slutet av processens genomförandefas, vilket har försvårat den slutgiltiga 

metodutvecklingen och planeringen inför implementering av metoden. 

 

 

 

Hur länge skulle deltagarna vara inskrivna? 
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6 månader. 

 

Kommentarer kring inskrivningstid 

I vissa fall har deltagarna behövt ytterligare stöttning som lett till att de har förlängts i 

projektet och inskrivningstiden passerat 6 månader. 

 

Vilken/vilka metod/er har använts? 

Metoden har byggt på 15 veckors insatser fördelat på två moduler. Modul 1 med insatser 

fördelat på såväl grupp- som individnivå (arbetsmarknadsorientering, hanterande av en 

digital värld, praktik, jobbsök, studiebesök, studie- och yrkesvägledning m.m.) Samtliga 

deltagare som läste SFI har gjort detta i samverkan med processen, detta då vi inte ville 

avbryta studier utan i stället komplettera. Modul 2 har innehållit praktik 

 

Utvärdering har genomförts löpande, både internt samt med P&P (utvärderarna av 

processerna). De kontinuerliga utvärderingarna har varit av stor vikt så vi kunnat vara 

följsamma med korrigeringar av längd på moduler och innehåll för att följa de 

förutsättningarna som tillhandahållits. Utifrån löpande utvärderingar har metoden 

justerats för att passa den målgruppen som kommit in i processerna på slutet. Denna 

målgrupp har varit betydligt svagare i språket och genom en rakare metod med mer 

språkträning i längre praktikperioder har vi kunnat gynna deltagarnas utveckling och 

möjlighet att nå självförsörjning.  

 

Under 2020–2021 har Coronapandemin påverkat hela verksamheten som processerna 

befunnit sig i. Den fysiska miljön har varit nedstängd men via kreativt arbete av 

processledarna har processerna kunnat fortskrida. Detta genom att bedriva föreläsningar 

i tält, coachande samtal ute och kontinuerlig kontakt med deltagarna.  

 

Vår planering att utveckla praktikanskaffning tillsammans med vår arbetsanskaffare som 

finns tillgänglig på AMI har lett till fler externa praktiker. 

 

Kommentar kring metod 

Utveckling av metoden har varit en längre resa med många utmaningar, dels på grund 

av pandemin, dels på grund av deltagarnas olika språknivåer och kompetenser. 

Processledarna har tvingats ändra metoden för att möta varje individs behov och 

förutsättningar. Ett exempel är att vi tagit fram ett material i form av bildstöd för att 

kunna kommunicera med deltagarna.  
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Vad gäller Modul 2 i metoden som fokuserar på praktikanskaffning och 

arbetsanskaffning har pandemin gjort det något svårare att hitta praktikplatser. Det är 

dock fortsatt viktigt att notera att flera individer som är aktuella för processen har 

bristande kunskaper i svenska trots långvarig insats via SFI, detta påverkat naturligtvis 

den enskilde individens möjligheter för inträde på arbetsmarknaden och/eller vidare 

studier, men även en utmaning för metoden i processen. 

 

Vilka positiva effekter har insatsen haft 

- För deltagarna 

Vi har sett en förbättring i deltagarnas generella kompetenser om arbetslivet. De har till 

exempel fått möjligheten att prova på ett yrke de är intresserade av. Detta har gett 

perspektiv som kunnat hjälpa dem att bekräfta om det är det yrket de vill arbeta med i 

framtiden. Framför allt har de fått kompetenser i att följa rutiner och regler, respektera 

tider, förstå och ge instruktioner, den sociala aspekten etc. Vi har märkt även att vissa 

deltagare fått ett ökat självförtroende och tillit till sin förmåga att kunna arbeta på en 

arbetsplats. Andra har även upplevt en förbättring i det svenska språket.  

 

- För myndigheterna 

Myndigheterna kan på ett bättre sätt följa upp individens planering och framför allt 

diskutera och utvärdera progression hos deltagarna.  

 

Ekonomiskt bistånd har till exempel fått bättre kontroll över individens planering.  

 

Arbetsförmedlingen har haft direkt kontakt med processledare och har på det sättet 

kunnat skapa en säkrare planering för individen.  

 

 

Vilka lärdomar kan dras av insatsen  

 

- För deltagarna 

En av de främsta lärdomarna från insatsen är att inte fastna i metoden. Samma metoder 

och arbetssätt har inte fungerat på samtliga deltagare, utan vi har behövt vara flexibla 

och anpassat metoder till individerna behov och förutsättningar.  

 

 

- För samverkan mellan myndigheterna 

Vi har sett att det är av stor vikt för deltagarnas planering att ha en fungerande 

samverkan. Det har underlättat processens gång och fler parter har haft insyn i hur det 
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går för deltagarna. Det har gett möjligheter att diskutera mellan varandra och på olika 

sätt förbättra vårt samarbete.  

 

Vi har sett att det även krävs en tydlig samverkansstruktur som inte är beroende av 

personliga relationer. Tillsammans har vi arbetat för en struktur som ska fungerar även 

när någon är frånvarande.  

 

 

 

Hur ska gjorda erfarenheter tas tillvara efter avslutad insats 

- För insatsägaren 

Den metod och det material som tagits fram kommer användas inom basverksamheten i 

arbetet med deltagare från Ekonomiskt bistånd. Vid de tillfälle det finns flera med samma 

behov som kan ta del av material och metoder från Första steget kan grupper startas. I 

annat fall kan man använda material och metoden med enskilda individer. Styrgruppen 

kommer finnas kvar för att bibehålla samverkan mellan de olika parterna även efter 

projektets slut. Även samverkansgruppen kommer finnas kvar för erfarenhetsutbyte och 

för att kunna samplanera kring individer med hjälp av samtycke att få lyfta dem i 

samverkansgruppen.  

 

 

- För övriga myndigheter 

Fortsatt samverkan genom styrgruppen och samverkansgruppen som kommer ha 

regelbundna möte även framöver.  

 

Uppgiftslämnare: 

Caroline Agnesdotter-Mayr 

 

 

 

 

 

 

 


