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Slutrapport för tiden 20190903 – 20211231 
Namn på insatsen: Nästa Steg 
 

Bakgrund: 

Utrikesfödda kvinnor och män är en målgrupp som står mer utanför arbetsmarknaden/studier 

än övriga målgrupper i Sverige. Det är en heterogen grupp och anledningarna bakom varför 

deras väg till arbetsmarknaden/studier är längre är mångfacetterat. Nationellt är det oerhört 

viktigt att alla målgrupper är med och bidrar till det stora kompetensförsörjningsbehovet som 

finns inom samhället. Inom Familjen Helsingborg (Skåne nordväst) finns det en internationell 

arbetsmarknad med behov av alla världens kompetenser och erfarenheter. För den enskilde 

individen skapar en självförsörjning en viktig individuell utveckling och ett självbestämmande - 

en stark värdegrund i vårt samhälle. I de fall som familj finns kopplad kring individen finns det 

även förväntningar om långsiktigt positiva effekter för nästföljande generations inställning till 

arbetsmarknaden/studier. 

Mål (kortfattat): 
Att samtliga deltagare uppnår en högre nivå av integration i samhället, samt etablerar sig på 
arbetsmarknaden eller övergår till studier under/efter processens tid. 

Syfte: 
Att få fler utrikesfödda kvinnor och män att integreras i samhället genom: 
- motivations- och kunskapshöjande insatser kopplade till krav/behov från arbetsmarknaden. 
- att utveckla medarbetarnas kompetenser/metoder i arbetet med målgruppen. 
- att samordna samhällets resurser/insatser kring målgruppen. 

Både problemställning och målgrupp har varit densamma genom hela processtiden. 

 

Fakta: 

➢ Processtid: 20190903 – 20211231  

➢ Antal deltagare: 

Ålder: Antal män: Antal kvinnor: 

16 – 29 år 12  18 

30 – 39 år 5 23 

40 – 49 år 3 15 

50 – 59 år 1 5 

60 + / 1 

TOTALT: 21 män 62 kvinnor 

➢ Antal remittenter: 

Huvudsakligen har vi inte utgått från remittenter utan vi har genom nära samarbete 

med SFI fått möjlighet att arbeta med SFI-elever som själva anmält sitt intresse för att 

medverka i processen. När Covid-19 bröt ut och SFI började bedrivas på distans blev 

vi dock tvungna att använda oss av nya kanaler. Vi började bland annat få in deltagare 

genom IFO (individ och försörjning), vuxenutbildningen, lärcentrum och Step In. Även 

deltagarna själva har varit duktiga på att nätverka och har rekommenderat oss vidare 

till både familj och vänner. Arbetsförmedlingen har hjälpt till med allt det praktiska.  
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➢ Antal personal: 

Processledare: Gary Bardeman 100% 

Individutvecklare: Eloise Petersen 50% 

 

Ekonomi: 
 

Budget  Egen finansiering 

(beskriv i volym 

eller i kostnader) 

Beviljade medel  

 

Faktiskt avropade 

kostnader 

Personal  xxxxxxxxxxxxxx 

 

2 270 000 kr 2 089 674,43 kr 

Externa lokaler xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

Egna lokaler 100 000 kr xxxxxxxxxxxxxx 100 000 kr 

Arbetsinsats befintlig  

personal 

200 000 kr xxxxxxxxxxxxxx 200 000 kr 

Utbildning 20 000 kr 90 000 kr 20 000 kr 

Övriga kostnader 30 000 kr 190 000 kr 117 990,59 kr 

TOTALT 350 000 kr 2 550 000 kr 2 527 665,02 kr 

De faktiska kostnaderna skiljer sig avsevärt från beviljade medel och anledningarna till detta 

är framförallt att: 

- Vi har valt att INTE använda oss av vare sig språkstöd eller tolk genom hela processen. 

Den framtagna metoden och dess material har formats efter deltagarna. 

- Vi har haft möjlighet att använda oss av samma processpersonal och samtidigt hållit 

oss friska och krya. 

- Vi har valt att ta fram och presentera allt material själva. Det har funnits tankar att 

använda beviljade medel till både gästföreläsare och studiebesök, men Covid-19 satte 

stop för detta.   

- Covid-19! 

 

Mål enligt ansökan: 
Det övergripande kvalitativa målet gällande deltagande individer i processen är att samtliga 

uppnår en högre nivå av integration i samhället, övergång till studier eller att de etablerar sig 

på arbetsmarknaden efter projektet. Det är viktigt att deltagarna blir självförsörjande.  

Det individuella kvantitativa målet är att kunna starta grupper om cirka 10 individer. Mindre 

gruppstorlek är en viktig komponent i möjligheten att bygga upp en tillit i gruppen som får 

individerna att utvecklas. Individernas bakgrund är viktig för verksamhetens inriktning och 

därför är det viktigt att hålla nere antalet individer i gruppen då det är en heterogen grupp. Det 

innebär också att individen har en stor påverkan på innehållet även om målet är klart. 
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Målet för deltagande organisationers övergripande arbete är att förbättra samordningen av 

samhällets resurser kring målgruppen, att öka förståelsen för målgruppen samt att utveckla 

metoden/metoder under genomförandet. 

Utifrån de satta målen har processen lyckats väl. Det står i ansökan att samtliga deltagande 

individer ska uppnå en högre nivå av integration i samhället. I sig ett svårt mål att mäta men 

ett mål vi anser att vi har uppnått. Vi har erbjudit samtliga deltagare en möjlighet att utveckla 

sitt språk, att nätverka samt verktyg för att klara av att vara aktivt arbetssökande. Det står även 

att deltagarna ska övergå till studier eller arbete – bli självförsörjande. Ett väldigt högt satt mål 

utifrån bakgrund, förutsättningar och målgrupp. För att lyckas med ett sådant mål krävs det 

betydligt mer tid än 3 månader.  

Följande två cirkeldiagram visar var våra 65 deltagare som avslutat sin tid i processen framtill 

2021-10-14 befinner sig idag: 

Diagrammen visar att hela 77% av alla deltagare som slutfört sin tid i process Nästa Steg och 

som har fått tid på sig att vara aktivt studie- och arbetssökande har uppnått självförsörjning. Vi 

kan även se att ytterligare 11% har gjort vad de har kunnat utifrån sina förutsättningar och har 

gjort en progression/stegförflyttning inom SFI. Endast 12%, 8 deltagare av totalt 65 står för 

stunden stilla av olika anledningar såsom graviditet, flytt och ohälsa. 

Nästa två cirkeldiagram visar var samtliga 83 deltagare, där 18 deltagare avslutade sin tid i 

processen så sent som 2021-12-16 befinner sig idag: 
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Diagrammen visar en tydlig sänkning till att 65% av alla deltagare har uppnått självförsörjning 

samtidigt som det är fortsatt 11% som gjort en progression/stegförflyttning inom SFI. 24% 

befinner sig ett stillaläge och det beror bland annat på det som jag tidigare valt att benämna 

att de inte har fått tillräckligt med tid på sig att vara aktivt studie- och arbetssökande. Andra 

aspekter att ta hänsyn till är att vi närmar oss julen och att Covid-19 siffrorna stiger på nytt. 

 

Har deltagarna kommit från den målgrupp som angetts: 
Samtliga 83 deltagare som slutfört processen har tillhört angiven målgrupp, det vill säga att 

samtliga deltagare har varit utrikesfödda män eller kvinnor fördelat på följande vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsen har varit inriktad mot både utrikesfödda män och kvinnor. Könsfördelningen kan 

anses vara något ojämn när man tittar på diagrammet ovan och målsättningen från vår sida 

var att skapa jämna grupper med lika stora delar män som kvinnor. Vi kom dock till insikt i ett 

tidigt skede att det inte kommer att vara möjligt då betydligt fler män än kvinnor redan har 

andra sysselsättningar i kombination med sina pågående SFI-studier. 

 

Hur länge skulle deltagarna vara inskrivna: 
Enligt ansökan står det att vi ska starta upp grupper om 10 deltagare, fyra gånger om året. I 

snitt skulle det innebära knappt 13 veckor per grupp. Det vi har gjort under processens gång 

är att vi har gjort en bedömning först när vi har mött deltagarna för kartläggning och beroende 

på den generella nivån på språket har vi anpassat tiden för processen. Processtiden har 

således varierat från 12 veckor till 17 veckor. Enligt ansökan var det tänkt att vi skulle starta 4 

grupper per år vilket inte har varit möjligt på grund av både semesterperioder och julledigheter. 

Vidare har vi även varit tvungna att ta hänsyn till rådande pandemi och restriktioner kopplade 

till Covid-19. Då det inte har varit möjligt att starta upp 8 grupper om 10 deltagare som planerat 

så har vi istället valt att starta upp 7 grupper och där vi har arbetat med ett större antal deltagare 

i de sista tre grupperna för att kunna uppnå målet om totalt 80 deltagare. 
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Vilken metod har använts: 
Vi har använt oss av vår framtagna metod genom hela processen. Regelbundna uppdateringar 
och ändringar har genomförts löpande i samarbete med deltagarna själva. De har kontinuerligt 
fått möjlighet att både tycka till och att önska/ändra innehållet. Metoden består av totalt 11 steg 
fördelade på tre moduler:  

Modul 1: Grundläggande kunskap Modul 2: Fördjupande kunskap Modul 3: Förberedande kunskap 

Steg 01: Introduktion Steg 04: Arbetsmarknad Steg 07: CV och personligt brev 

Steg 02: Samhällskunskap Steg 05: Utbildning Steg 08: Jobbsök 

Steg 03: Det digitala jaget Steg 06: Praktik Steg 09: Nätverk 

  Steg 10: Intervjuteknik 

  Steg 11: Hälsa 

 

Modul 1, här får deltagarna bland 

annat ta del av våra gemensamma 

ramar och regler samt syftet med 

processen. Deltagarna får även en 

riktad samhällsorientering som är 

kopplad till vikten av vårt ansvar 

att arbeta och betala skatt, välfärd. 

Modulen innehåller avslutningsvis 

ett steg där vi går igenom och gör 

en digital kompetensinventering. 

Modul 2, här får deltagarna 

framförallt ökade kunskaper och 

möjlighet att fördjupa sig inom 

den svenska arbetsmarknaden och 

om vikten av rätt utbildning för att 

kunna genomföra ett specifikt 

arbete. Deltagarna får även välja 

ut en arbetsplats där de önskar att 

praktisera under fyra veckors tid – 

om möjligt. 

Modul 3, här får deltagarna bland 

annat möjlighet att skapa ett CV 

och personligt brev, lära sig att 

söka jobb genom olika kanaler, hur 

man nätverkar samt att träna inför 

kommande intervjuer. Med andra 

ord får deltagarna alla verktyg de 

behöver för att bli jobbklara! 

Modulen innehåller även ett steg 

som är kopplad till hälsa. 

Inledningsvis bedrevs allt arbete på plats men efter grupp två var vi tvungna att ställa om och 
rätta oss efter rådande restriktioner och pågående pandemi. Vi valde att gå över till att arbeta 
i halvgrupper på semidistans där vi varvade fysiska träffar på plats med digitala lektioner över 
zoom. Med detta arbetssätt kunde vi inte bara utveckla deltagarnas digitala kompetenser utan 
vi kunde även hålla processen igång utan några avbrott. I efterhand har vi kunnat se stora 
vinster med det nya arbetssättet då deltagarna mer eller mindre blev tvingade till digital träning 
i större utsträckning än vad vi tänkt oss från början. 

 

Vilka positiva effekter har insatsen haft: 
För deltagarna har insatsen inneburit att de har haft en fast punkt i deras liv där de har kunnat 

känna sig trygga, där de har kunnat ställa frågor samt där de har kunnat träffa både oss och 

andra deltagare. Nästa Steg har varit en insats där de framförallt har kunnat känna sig både 

sedda och hörda! När allting stängde ner runtomkring oss, inklusive SFI, på grund av pandemin 

var Nästa Steg den enda fasta punkten där de fortsatt kunde träffa både oss och varandra. 

Nästa Steg har under åren som gått kunnat erbjuda deltagarna ett skräddarsytt program där 

de har fått hjälp med allt från samhällskunskap, arbetsmarknadskunskap och digital träning till 

att skriva CV, lära sig att söka jobb och att intervjuträna inför kommande intervjuer. I de flesta 

fall har vi även kunnat erbjuda deltagarna en praktikplats efter deras önskemål. Praktiken har 
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varit väldigt värdefull och för många av våra deltagare så har det varit deras första erfarenhet 

som är kopplad till arbetslivet. Den röda tråden och temat som har genomsyrat hela insatsen 

har varit ”jobbklar”. 

För alla inblandade parter tror jag framförallt att det har inneburit mindre arbete för dem under 

tiden som de har gått hos oss samt att de i slutändan även har kunnat se att en större del av 

målgruppen, Ängelholms invånare har uppnått självförsörjning. 

 

Vilka lärdomar kan dras av insatsen: 
Vi har framförallt lärt oss att med rätt personer på rätt platser, med mycket engagemang och 

tro på metoden, kan man komma långt! Med rätt personer kan man förvalta en relativt liten 

insats med små medel att göra stor skillnad för många individer. Siffrorna jag presenterade 

tidigare är fantastiska och talar för sig själva, men det sker så mycket mer som dessvärre inte 

går att omvandla till siffror. Vi pratar trots allt om 83 helt olika individer, män och kvinnor av 

olika åldrar, med familjer, från olika länder och världsdelar med olika förutsättningar och 

bakgrunder. Att arbeta med målgruppen kräver att man är både lyhörd, agil och kreativ, att 

man är tålmodig, lugn och empatisk samtidigt som man är coachande och uppmuntrande.  

När jag skriver rätt personer på rätt platser vill jag även ta tillfället i akt och lyfta våra fantastiska 

deltagare där merparten av dem själva valt att anmäla sitt intresse att få medverka i insatsen. 

Deras enorma driv och starka viljor att bryta sig loss från ett utanförskap, att få möjlighet att ta 

en större del av det svenska samhället och att bli självförsörjande är beundransvärt. 

Lärdomarna som vi tar med oss och som vi vill dela med oss av till övriga myndigheter är att 

man borde hitta sätt inom en snar framtid att arbeta mer överskridande mellan myndigheter, 

organisationer och kommuner med öppna dörrar. Vi har under insatsens gång kommit i kontakt 

med individer som känner sig bortglömda och som har ”fallit mellan stolarna”. Detta ska inte 

få hända och därför krävs det att vi hjälps åt och att vi arbetar TILLSAMMANS! 

 

Hur ska gjorda erfarenheter tas tillvara efter avslutad insats: 
Gällande implementering fick vi dessvärre veta i ett tidigt skede att det inte fanns möjlighet för 

insatsägaren att implementera metoden i sin helhet då ekonomin inte finns där. Vi har dock 

haft flertalet dialoger med andra parter och vi kan med glädje se att delar av vårt material 

kommer att användas vidare av, En väg in och Step In. Step In har meddelat att de eventuellt 

kommer att arbeta mer mot SFI under 2022 än vad de har gjort tidigare och att de gärna vill ta 

del av vårt material då de ser att det har fungerat väl. Vidare har även insatsägaren fått en 

kopia på allt material och han har inte stängt några dörrar för att materialet kommer att 

användas i framtiden!  

 

 

 

 

23 december 2021   
Gary Bardeman, Processledare på Nästa Steg.  


