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Förord 

Jag vill tacka min uppdragsgivare för ett intressant samarbete. Stort tack till Aydin Özkaya, 

Anna Flink och Mattias Ingeberg som har varit de personer från Södertälje kommun som jag 

varit i kontakt med under utvärderingens gång och som alltid har ställt upp och överlämnat 

information samt material till mig.  

Jag vill tacka alla intervjupersoner som ställt upp på att bli intervjuade och även de 2 

kompetensmäklarna Eva och Maria som jag intervjuat.  

Ett stort tack även till min handledare Hassan Hosseini som har varit till stor hjälp och hjälpt 

mig genom skrivandets gång, och kommit med mycket bra tips och råd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

I den här studien som behandlar Södertälje kommuns projekt F50 som arbetar med att hitta 

metoder som är fungerande för att få ut fler invånare på arbetsmarknaden, ska vi ta reda på 

om projektet har lyckats och hur människorna som får ta del av den här hjälpen upplever att 

det har varit. Projektet går ut på att de har ett antal kompetensmäklare vars jobb går ut på att 

ha ett visst antal personer som dem tar hand om. De ser till att hjälpa dem med det varje 

individ behöver. Mest förekommande är att personerna behöver hjälp med CV och 

personligtbrev skrivande, men det kan även vara att man behöver hjälp med att skicka in en 

ansökan, eller bara en så viktigt del som att hitta rätt kontakter för att kunna söka det jobb 

man vill ha. För att ta reda på hur arbetet fungerat har jag intervjuat 6 stycken personer som 

varit med i projektet och fått hjälp. Överlag kan man se att alla är väldigt nöjda med den hjälp 

de fått, trots att de ännu inte fått något jobb. Men om arbetsmetoderna har gett bra reslutat och 

fungerar för att få ut fler människorna på arbetsmarknaden vet jag inte riktigt om jag kan säga.  
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Bakgrund 

Södertälje kommun har precis som många andra kommuner flera personer som är arbetslösa 

och är beroende av försörjningsstöd. Dem försöker ständigt komma på nya effektiva metoder 

för att få ut fler personer i arbete. I juni 2012 startades projektet F50 som jobbar med nya 

metoder för att se om de är fungerande och kan lyckas få ut fler personer i egen försörjning 

under loppet av ett år. Skulle det visa sig att satsningen ger goda resultat kan man använda sig 

av samma metoder i den ordinarie arbetsmarknadsverksamheten, för att hjälpa ännu fler 

människor att komma ut på arbetsmarknaden. För att få reda på om satsningen gett goda 

resultat har jag genomfört en kvalitativ studie och har använt mig att intervjuer för att ta reda 

på hur åtgärderna bedöms av projektets brukare.  

Min uppdragsgivare är Södertälje kommun, ansvarig för politisktnämnd, Arbetslivsnämnden 

och Arbetslivskontoret som projektet ligger under. Projektledaren inom projektet är Anna 

Flink (Projektplan för F50,2013).  

Utvärderingens intressenter blir i första hand all personal som är involverad i satsningen men 

även invånarna i kommunen som är med och testar på de nya metoderna. Även resterande 

invånare i kommunen som kan komma att påverkas och ta del av de nya metoderna man 

arbetat fram för att hjälpa fler personer ut på arbetsmarknaden (Projektplan för F50,2013).  

Södertälje Kommun har sett att från år 2010 till 2011 har försörjningsstödet minskat med 1 %. 

Om det möjligtvis skulle fortsätta ske en minskning i samma takt leder det till att 

försörjningsstödskostnaderna är nere på 2005 års budgetnivå kring år 2080. Det är grundat på 

2005 års budget för hur mycket utbetalningar i försörjningsstöd som ses som ett fiktivt 

normalläge (Projektplan för F50,2013).  

Beskrivning av Södertälje kommun 

Enligt kommunledningen kommer kommunens handlingsutrymme att begränsas om det inte 

sker en minskning av försörjningsstödet. Nulägets kostnadsnivå måste minskas, annars leder 

det till att den kommunala verksamheten inte kommer att kunna finansieras. Det kritiska läget 

gäller båda i dagsläget samt i framtiden. Utifrån nämnda anledningar kvävs nu att nya 

arbetsmetoder prövas för att få ut fler av Södertälje kommuns medborgare på 

arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till egen försörjning (Projektplan för F50,2013).  

Enligt en undersökning som har gjorts av Södertälje kommun är cirka 242 personer av de 

nyanlända som kom till Södertälje kommun under 2007 fortfarande i behov av 
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försörjningsstöd. Utifrån den informationen antas att det finns en liknande siffra för nyanlända 

personer år 2008 och 2009.  

På grund av detta gav kommunledningen ett uppdrag till Arbetslivsnämnden, Social- och 

omsorgskontoret och Näringslivskontoret som blev ett projekt vid namn F50 som skapades 

för att kunna minska försörjningsstödet. Deras uppgift var att generera en satsning vars mål 

var att under 2012 spara 30 miljoner kronor. Ett krav för satsningen var att det skulle vara 

kommunövergripande, vilket innebär ett ansvar för hela kommunen och det skulle bestå av ett 

solidariskt ansvar. Det i sin tur innebär att kommunledningsgruppen är de som styr över 

projektet F50 (Projektplan för F50,2013).  

Projekt F50 

Projektet F50 är ”en aktiv mötesplats där marknadens aktörer och deltagarna kan träffas i 

verkligheten för sitt ömsesidiga behov. Den enskilda deltagaren vinner på att vara med i F50 

genom att de får stöd och hjälp för att kunna skaffa sig ett arbeta. Marknadens aktörer tjänar 

på att delta i projektet genom att de kommer i kontakt med en grupp människor som är i 

behov av jobb och kan genom det öka sin egen tillväxt. Det viktiga för F50 är att de genom 

sitt aktiva arbeta ska kunna uppnå en win-win effekt för både de delaktiga parterna” 

(Projektplan för F50,2013).  

De nya arbetssätten som F50 kommer att utveckla och de sätt som ger resultat kommer att 

implementeras i redan befintliga verksamheter. Det ska man göra i syfte om att kunna 

åstadkomma ett mer effektivt sätt att arbeta på. Projektet började i juni 2012 och pågår i ett år 

fram till juni 2013 (Projektplan för F50,2013).  

Syftet med projektet 

Man vill pröva olika arbetssätt samt nya arbetsmetoder för att se vilka som leder till att fler av 

Södertälje kommuns medborgare kommer ut på arbetsmarknaden och inte längre behöver vara 

i behov av försörjningsstöd. Meningen är att få fram vilka metoder och arbetssätt som ger 

högst resultat för att sedan kunna använda dessa på den ordinarie verksamheten (Projektplan 

för F50,2013).  

Målen 

Projektets första mål är att ha 1200 arbetslösa personer att jobba med och de ska idag vara i 

behov av försörjningsstöd.  
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Det andra målet är att ha fått ner antalet som behöver försörjningsstöd till 50 % av de 1200 

som är med i projektet (Projektplan för F50,2013).  

 

 

Målgrupp 

De 1200 personer som ingår i projektet ska under projekttiden ha tagit del av F50s olika 

arbetssätt. För att få vara med i projektet ska personen vara mellan 24-64 år, ha förmåga att 

kunna arbeta samt vara i behov av försörjningsstöd. Den målgrupp som projektet prioriterar är 

personer som fått PUT(permanent uppehållstillstånd) under åren 2007, 2008,2009 och har 

kunnande att arbeta samt att de behöver försörjningsstöd (Projektplan för F50,2013).  

 

Projektets organisation 

Att F50 är kommun övergripande betyder att kommunledningsgruppen är de som styr över 

projektet. Den verksamma ledningen för projektet är arbetslivskontoret, social- och 

omsorgskontoret samt näringslivskontoret. Arbetslivskontorets kontorschef har fått i ansvar 

att arrangera projektet i en uppstartsfas (Projektplan för F50,2013).  

Startprocessen ser ut som följande: två projektledare, en administratör och minst tre 

mäklarteam måste bli rekryterade innan start. Samtidigt som startprocessen pågår, blir resten 

av mäklarna och administratörerna rekryterade. De tre mäklarteam som rekryteras först får en 

introduktionsutbildning som kallas ”mäklarskolan”, samtidigt som de arbetar med att sätta 

ihop ett så bra arbetssätt som möjligt tillsammans med de andra projektledarna (Projektplan 

för F50,2013).  

Projektet består av ett antal olika personer där vardera har en egen roll. Det finns en 

projektledare, en biträdande projektledare samt 24 kompetensmäklare.  Projektledaren har två 

olika roller; den externt orienterade/säljaren och den internt orienterade personalledaren. 

Rollerna delas upp mellan ordinarie projektledare samt biträdande projektledare. 

Projektledaren har ansvar för personal, budget och måluppfyllelse. Kort sagt är hon 

verksamhetschef. Resultatet rapporteras till kontorschefen och även till nämnden som är 

ansvarig för all verksamhet inom arbetslivskontoret i Södertälje kommun (Projektplan för 

F50,2013).  
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Biträdande projektledare för F50 har i uppgift att framförallt vara det nära chefskapet. Även 

att vara den ledaren/chefen som arbetar med det ”inre” operativa arbetet med att leda de team 

av kompetensmäklare som arbetar på F50. Han ansvarar för att regelbundet träffa teamen och 

följa hur arbetet går utifrån de mål som projektet har. Ett krav som biträdande projektledaren 

är att den personen ska vara väl insatt i Lean-filosofin då detta är något som Södertälje 

Kommun anser viktigt. Dessutom är ett krav på biträdande projektledaren att den också att ha 

kunskaper som målnedbrytning och att arbeta utifrån tydliga mål. Ett annat krav är också att 

kunna inspirera medarbetare och kollegor. Som biträdande chef/projektledare försöker man 

ständigt ta fram den absolut bästa potentialen hos varje medarbetare varje dag. Så att varje 

medarbetare kan vara den absolut bästa versionen av sig själv varje dag på jobbet. Att arbeta 

för att alla medarbetare växer och trivs i sin roll. Biträdande projektledare rapporterar eller 

återkopplar till först och främst sin chef, det vill säga projektledaren (Projektplan för 

F50,2013).   

Grundprofil på projektledare (ordinarie och biträdande) 

- Tror starkt på individens möjligheter i livet 

- Empatisk och medkännande samtidigt kravställande och utmanande 

- Är initiativrik, agerar även i osäkerhet 

- Vågar göra egna bedömningar 

- Har nätverkskompetenser – bygger relationer 

- Kan ta risker med sitt nätverk 

- God pedagog som underlättar andras lärande 

- Ser sig som ”intraprenör” 

- Lyhörd för uppkomna behov och kan agera utifrån nya krav. 

 

Projektet behöver 24 kompetensmäklare. Alla person som blir kompetensmäklare måste gå en 

introduktion i ”mäklarskolan” innan de kan börja med sina uppdrag. Kompetensmäklarna 

ansvarar för att ta hand om individerna som kommer in och försöka jobba fram en metod som 

fungerar för just den individen och dennes behov. Allt resultat rapporteras till projektledaren 

eller i GW som är ett system där alla i kommunen kan ta del av resultaten och se hur arbetet 

fungerar. Även kompetensmäklarna väljs ut efter vissa egenskaper som är nödvändiga att ha:  

- Tror starkt på individens möjligheter i livet 
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- Empatisk och medkännande samtidigt kravställande och utmanande 

- Är initiativrik, agerar även i osäkerhet 

- Vågar göra egna bedömningar 

- Har nätverkskompetenser – bygger relationer 

- Kan ta risker med sitt nätverk 

- Mindset av att ”göra affärer” – förhandlar, hittar värdeutbyte 

- Självgående och driftig men också teamlojala 

- Ser sig som en ”intraprenör” 

 

Kompetensmäklarna jobbar hårt med att snabbt få ut aspiranterna i ett arbete vilket leder till 

egen försörjning. Det ska ske inom 6 månader. Efter 6 månader får deltagarna inte längre 

hjälp av kompetensmäklaren, utan de skickas vidare till andra arbetsmarknadspolitiska 

utvecklingsinstanser, utifrån deras enskilda behov. Vad som händer med aspiranterna efter 6 

månader är olika. Kontakten med vissa personer avslutas helt eftersom att det anses att inget 

mer kan göras för dem. Medan till andra deltagare kan kompetensmäklarna fortsätta ge 

rekommendationer om de exempelvis behöver utöka sin utbildning för att kunna få det arbetet 

aspiranten i fråga vill ha. I andra fall kan aspiranterna skickas vidare till K2, där de har olika 

utbildningar och program som kanske kan vara till någon hjälp för dem. Om det inte skulle 

hitta något passande där skickas de tillbaka till Fia(Fler i arbete) för en ny kartläggning 

(Projektplan för F50,2013).   

Kompetensmäklarna jobbar i team som består av 4 mäklare. Varje mäklare har ansvar för 25 

deltagare, vilket betyder att varje team har 100 deltagare. De olika teamen ansvarar själva för 

att utforma metoder och arbetssätt som fungerar för att just för deras deltagare ska lyckas hitta 

ett arbete. Teamen dokumenterar allt de gör samt blir utvärderade, eftersom det arbete som 

gett bra resultat ska kunna implementeras i den ordinarie verksamheten (Projektplan för 

F50,2013). 

Här nedan ser vi ett organisationsschema över de olika rollerna inom projektet: 
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Arbetsmetod 

F50 börjar med att testa deltagaren mot arbetsmarknaden på olika sätt. Om det skulle visa sig 

att det är något som saknas för att arbetsgivaren ska bli nöjd finns bland annat K2 och 

arbetsförmedlingen till hjälp för att hjälpa individen att komma närmare en anställning. 

Projektet K2 strävar efter att stärka människors kompetens och möjligheter till karriär. Därav 

kommer namnet K2; kompetens och karriär. De kan hjälpa individen exempelvis genom att 

hitta en passande utbildning som han/hon kan behöva för att vara passande för ett visst jobb. 

Eller att de har problem med hur man ska framställa sig själv på ett bra sätt i sitt CV, kan de 

få hjälp med det. Alla individer som är med i projektet har olika behov. Det 

kompetensmäklarna börjar med är att ta reda på vad individen har för behov och arbetar 

utifrån det. Projektet erbjuder stöd till personer som behöver riktade stödinsatser. Det 

huvudsakliga syftet är att försöka underlätta vägen till ett arbete för människorna med fokus 

på yrkesutbildning samt med hjälp av produktivt förmedlingsarbete. Varje team kommer 

tillsammans med sina individer få veta vad arbetsmarknaden ser för möjligheter och brister 

hos de olika individerna (Projektplan för F50,2013).  

Det praktiska arbetet går ut på 24 kompetensmäklare har hand om 1200 deltagare under ett år. 

Kompetensmäklarna delar in sig i team som består av 4 mäklare, där varje mäklare har ansvar 

för 25 deltagare under 6 månader. När deltagarna hittar ett arbete och börjar med 

egenförsörjning, öppnas platser upp för att ta in nya deltagare (Projektplan för F50,2013).  

De första 8-10 veckorna består av en introduktion för alla deltagare, där alla team med sina 

deltagare och kompetensmäklare samarbeta tillsammans. Därefter börjar ett mer självständigt 
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och ansvarstagande arbete för individen med hjälp av sin kompetensmäklare. Efter 6 månader 

avslutar F50 sitt samarbete med deltagarna. Nu är förhoppningsvis de flesta ute på 

arbetsmarknaden och är inte längre i behov av försörjningsstöd. Men de som inte lyckats 

lämna försörjningsstödet kan få hjälp med kompetensutveckling inom arbetsförmedlingens 

ram för verksamheter (Projektplan för F50,2013).   

 

Mäklarskolan  

Mäklarskolan kallas den utbildning som kompetensmäklarna genomför när de ska lära sig 

färdigheter för att kunna utföra sitt uppdrag. Mäklarskolan består av 2-3 dagar av intensiv 

introduktion, 8 stycken checkpoint (halvdagar) för varje team coaching, en utbildningsdag 

efter halva projektets gång samt 2 dagars examination när projektet börjar närma sig sitt slut. 

Syftet med mäklarskolan är för det första att förbättra kompetensmäklarnas egen kompetens 

och kunnande och för det andra att uppdraget som kompetensmäklare är en lärande process 

som ska vara karriärfrämjande.  

Kompetensmäklarnas uppgift är att kunna arbeta som intraprenörer i den ordinarie 

verksamheten efter att de genomfört projektet och fått sin examinering. Mäklarskolan 

genomförs i samarbete med externa aktörer som har en nära samverkan med projektledarna 

(Projektplan för F50,2013).  

 

Syfte 

Syftet med utvärderingen är att se om de arbetsmetoder som arbetats fram under projektets 

gång har gett goda resultat och kan användas i den ordinarie arbetsmarknadsverksamheten för 

att hjälpa fler personer i södertälje kommun att få arbete samt att se om man lyckats få ut fler 

människor i egen försörjning. Jag vill även höra hur aspiranterna upplever den hjälp som de 

fått genom att vara med i projektet.  

Frågeställning 

- Har de lyckats uppfylla sina mål med projektet? 

- Har satsningen gett goda reslutat, dvs. om aspiranterna har fått jobb? 

- Hur upplever aspiranterna den hjälp de fått genom att vara med i projektet? 
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Tidigare forskning 

Fåglar i vattenspegel är skriven av Hassan Hosseini som arbetar på Mångkulturellt centrum i 

Fittja och är en utvärdering gjord av integrationsprojekten i Botkyrka kommun år 1998. 

Botkyrka kommun har gjort flera olika projekt för att försöka få ut de arbetslösa invånarna i 

Botkyrka kommun på arbetsmarknaden.  

Kom-jobb  

Kom-jobb är ett projekt som går ut på att öka invandrarkvinnor och mäns språkliga kunskaper 

för att bättre klara sig ute på den svenska arbetsmarknaden. Tanken är att personerna ska 

studera språket samtidigt som de får en praktik och då kan utnyttja sina kunskaper samt 

förbättra sitt språk genom att använda det. De praktiker som erbjuds är måleri, tapetsering, 

snickeri och reparationer. Målgruppen för projektet är personer som under en längre tid har 

studerat Sfi (svenska för invandrare) men ännu inte lyckats få ett godkänt betyg (Hosseini, 

1998).  

ABC-Ateljé 

ABC- Ateljé består av två avdelningar, den första är syateljé som är avsedd för kvinnor, och 

den andra är tapetsering som är för både kvinnor och män. Målet är att personerna ska få 

känna på hur det fungerar på arbetsmarknaden och lära sig om olika arbetsmetoder, regler 

samt villkor som finns i Sverige. Det positiva för personerna är att de får ett intyg från en 

svensk arbetsgivare, vilket underlättar för dem när de kommer ut på den riktiga 

arbetsmarknaden. Syateljén lär kvinnorna sy bland annat olika kläder, gardiner, väskor men 

även att göra ändringar och laga sådant som är trasigt. På tapetseringsavdelningen lär sig 

kvinnorna och männen att göra renoveringar av stolar, samt allt träarbete som krävs, bland 

annat slipning, målning och limning. Under perioden går personerna till arbetsförmedlingen 

en gång i veckan för att se vad det finns för arbeten samt vem som passar till vilket arbete som 

erbjuds. Målgruppen är personer som inte har klarat Sfi, men som har kunskap inom 

hantverksarbete. För syateljén krävs erfarenhet inom sömnad och självständigt arbete. 

Tapetseringen kräver ingen utbildning eller erfarenhet eftersom att de är lärlingar (Hosseini, 

1998).  

Jobbklubb 

Målet är att ge kunskap i hur man söker jobb för att kunna bryta den onda cirkeln som finns: 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd – arbetslöshet – arbetsmarknadspolitisk åtgärd – arbetslöshet 
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osv. (Hosseini, 1998).  

 

För att göra detta ska man lära personerna hur man söker ett jobb som är passande för en själv 

på olika sätt. Det kan vara genom kontakter, platsjournaler eller att man besöker arbetsplatsen. 

De får även kunskap i att skriva arbetsansökan och meritförteckningen samt hur en 

arbetsintervju går till och hur de ska uppföra sig under den. Målgruppen är invandrare som 

varit arbetslösa under en längre period och som är föremål för en aktuell 

arbetsmarknadspolitiks åtgärd i en arbetsmarknadsförvaltnings verksamhet. Målgruppen får 

inte ha varit med i jobbklubben tidigare (Hosseini, 1998:17–20).  

 

 

Hosseinis teori om bakomliggande faktor till invandrares problematik att få ett arbete 

Hosseini skriver att man inte bara kan satsa på minoriteternas kompetensutveckling, utan man 

måste även satsa på majoritetens negativa påverkan. Hosseini menar att även svenskarnas 

attityder måste ändras gentemot invandrare. Att de måste låta invandrare komma in på 

arbetsmarknaden och ge de en chans även om de inte kan språket till hundra procent. Hosseini 

har hittat bevis för att invandrare inte får tillträde till arbetsmarknaden på grund av sin ras 

eller kultur. Data visar att det inte finns något samband mellan invandrares arbetslöshet och 

deras språk, utan sambandet kan vi se mellan arbetslösheten och det kulturella avstånd som 

invandrarna har från Sverige. Hosseini vill påpeka att majoriteten i samhället har en betydelse 

för arbetslösheten som finns och även den gettoiseringsprocess som det leder till. En lösning 

på problemet är inte att bara satsa på invandrares kompetensutveckling, utan man måste även 

ta hänsyn till den roll som majoriteten har i analysmodellen. Med andra ord behöver man 

skapa en modell som hindrar den negativa rollen som invandrare har i integrationen, som i sin 

tur hindrar kompetensutvecklingens roll i integrationen (Hosseini, 1998). 

1. Brist på kompetens --> 2.  Arbetslöshet --> 3.  Segregation --> 1. Brist på kompetens  

Modellen ovan visar att segregation är en konsekvens av den höga arbetslösheten bland 

personer med invandrarbakgrund. Därefter blir även arbetslösheten en följd av den bristande 

kompetensen, här är det speciellt invandrares språkkunskaper. Brist på kompetens leder i sin 

tur till segregation. Det man menar här är att svenskarna väljer att flytta ifrån områden som är 

så kallade invandrartäta. Detta leder till att kontakten mellan svenskar och invandrare minskar 
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och det orsakar att invandrare har mindre chans till språkinlärning. Och om invandrare inte får 

möjlighet till språkinlärning, får det vidare inte heller något arbete, vilket ökar arbetslösheten. 

Regeringens mål är att bryta denna onda cirkel och vidare kunna utveckla det för att det ska 

vända och bli en mer positiv effekt. Det vill säga att de vill hejda segregationen och på så sätt 

främja invandrarnas integration i det svenska samhället (Hosseini, 1998). 

De kännetecken man kan se när man kollar på modellen är att den är minoritetsinriktad. Fokus 

ligger på invandrarens kompetensutveckling som huvudsak för att kunna öka integrationen. 

Det nämns inget om majoritetens påverkan på segregationen.  Majoriteten har en påverkan i 

alla de tre stegen i modellen men på olika sätt. Kompetensen är majoritetens roll och ses som 

en positiv påverkan i Sveriges välfärdsamhälle. Majoriteten här är staten och de försöker ge 

invandrare ökad kompetens inom olika områden som anses vara bra för deras integration i 

samhället. Ett exempel är just Blommansatsningen som tas upp i Hosseinis studie. De 

kulturella mål som finns inom integrationen är konfliktfria om man jämför med de andra mål 

som finns, och majoritetens negativa påverkan här är väldigt liten. Ingen kan stoppa 

invandrare från att lära sig det svenska språket, det vill säga majoritetens språk (Hosseini, 

1998). 

 När vi kommer till den tredje rutan som är segregation har majoriteten däremot en negativ 

påverkan, exempelvis genom diskriminering på bostadsmarknaden kan de sätta stopp för 

invandrare att kunna bosätta sig på vissa platser.  Majoriteten (svenskarna) kan även välja att 

flytta ifrån de områden där det bor mycket invandrare för att på så sätt tömma området på 

resurser. Ruta nummer två är arbetsmarknaden och den viktigaste för majoriteten där de har 

mest påverkan. Här finns en direkt maktrelation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det 

finns länder som inte har invandrare i näringslivet vilket leder till att majoriteten har all 

kontroll i sina händer.  Invandrare kan ta sig ur den här situationen genom att välja att inte 

arbeta, men det är inget alternativ då alla behöver pengar för att försörja sig. Ett annat 

alternativ är att de kan starta egna företag, då majoritetsgruppen inte kan bestämma över dem. 

Däremot finns det regler som måste följas och som inte går att undvika, vilket gör att det så 

kallade fria spelet inte fungerar på arbetsmarknaden (Hosseini, 1998). 

Segregationen är det som driver den onda cirkeln i modellen. När majoriteten flyttar ut från de 

områden med mycket invandrare, kommer det nya invandrare som tar deras platser. Det här 

leder till gettoisering vilket orsakas av arbetslösheten samt dess följder. Inom 
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arbetsmarknaden är kompetensrutan väldigt tydlig, arbetsgivarens behov avgör om kunskaper 

kommer att skrivas ned eller efterfrågas. Om skälet till att en arbetsgivare inte vill anställa en 

invandrare har att göra med deras språksvårigheter, så borde de få jobb när de väl förbättrat 

sitt språk. Det här påståendet ligger till grund för regeringens modell, men om arbetsgivarna 

trots det väljer att inte anställa invandrare på grund av deras kultur eller ras, så kommer det 

inte ge något reslutat trots att de förbättrar sina språkkunskaper (Hosseini, 1998).  

 

Allt detta som Hassan Hosseini vill visa är att den modell som finns är en ond cirkel och den 

måste ändras, både med regeringens samt majoritetens hjälp. Trots det att man förändrar saker 

och ting betyder det inte att det kommer att lösa problemen som invandrare har. När det gäller 

att komma in på arbetsmarknaden finns det fortfarande problem då det ligger i majoritetens 

händer att avgöra vem/vilka personer de vill anställa, och om de fortsätter att döma invandrare 

efter deras ras eller kultur, kommer de aldrig att kunna få ett jobb eftersom att de hör till 

minoriteten. Detsamma gäller majoriteten när de flyttar ifrån invandrartäta områden, de ger 

inte invandrarna en chans att förbättra sitt språk när de inte kommer i kontakt med svenskar. 

Alla de olika parterna måste med andra ord samverka för att det ska kunna ske förändringar 

och bli till något bättre (Hosseini, 1998:41–44). 

 

Resultatet av projekten blev att de personer som ingick i kom-jobb där hamnade majoriteten 

hos A-kassa eller började studera på komvux. Det fanns två personer i ABC-Syateljén och de 

båda misslyckades med att få ett jobb och komma ut på arbetsmarknaden, trots att de knappt 

hade några krav och var villiga att ta vilket arbete som helst. De projektansvariga kunde 

styrka att de båda hade försökt söka jobb aktivt, men lyckades trots det inte. Jobbklubbens 

resultat var att de hade två grupper med 12 personer i den ena och 7 i den andra, och de hade 

ingen information om dessa personer lyckats få ett jobb. En projektledare kunde däremot 

uttala sig om att i den andra gruppen som bestod av 7 personer, hade ingen lyckats ta sig ut på 

arbetsmarknaden. De hade antingen hamnat hos arbetsförmedlingen eller sökt en utbildning 

(Hosseini, 1998:87).  
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Metod 

I min utvärdering kommer fokus att ligga på de personer som arbetar med satsningen inom 

kommunen, men främst invånarna som är de som berörs och får ta del av satsningen och de 

metoder som arbetas fram.  

För att ta reda på om satsningen har lett till bra resultat har jag intervjuat 6 stycken aspiranter. 

Jag har använt mig att Annika Lantz bok Intervjumetodik (2007) för att veta hur intervjun ska 

se ut och vilka typer av frågor jag ska ställa. Vidare har jag använt mig att Evert Vedung 

Utvärdering i politik och förvaltning (2009) för att hitta lämpliga utvärderingsmodeller till 

min utvärdering.  

Modell 

Utvärderingens syfte bestämmer vilken/vilka modeller som passar, i mitt fall blir det först 

måluppfyllelsemodellen. Modellen används för att se om målen som Södertälje kommun har 

satt upp har uppfyllts (Vedung, 2009:92). Och för att kunna kontrollera det måste vi veta vilka 

mål satsningen har. Jag använder mig av både process och måluppfyllelsemodellen då jag vill 

se hur projektet fungerat under processens gång, samt vad det gett för resultat i slutändan.  För 

att Södertälje kommun ska kunna implementera sina nya metoder måste det först visa sig ha 

gett goda reslutat genom att målen är uppfyllda. För att ytterligare kunna ta reda på vad som 

varit bra och mindre bra i satsningen måste de berörda tillfrågas, vilket innebär de invånare 

som satsningen gjorts på. Det innebär att jag använt mig av en brukarorienterad 

utvärderingsmodell.  Brukarmodellen låter brukarna värdera och deras åsikter kommer fram 

och ger andra perspektiv än de som personalen i kommunen har (Vedung, 2009:118). Här kan 

vi även få reda på vår fråga om hur aspiranterna upplever den hjälp de fått. Modellen utgår 

både från brukarnas önskemål samt deras behov. Det finns två typer av brukarorienterad 

utvärderingsmodell, den första är brukar- processmodell och den andra är brukar- 

resultatmodell. Eftersom jag vill se vad projektet lett till för resultat men även hur det fungerat 

under projektets gång för att komma fram till ett resultat, kommer jag använda mig av båda 

modellerna.  

Materialinsamling 

Allt material som jag har använt mig av och som gäller satsningen har jag fått från min 

kontaktperson i Södertälje kommun. Det är sådana dokument som inte finns tillgängliga på 

hemsidan och som man måste få av dem. Jag har sedan intervjuat 6 aspiranter(se bifogad 
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intervju guide) och 2 kompetensmäklare(se bifogad intervjuguide) för att få fram 

aspiranternas åsikter om projektet samt kompetensmäklarnas syn på hur de tycker att de har 

fungerat. Jag spelade in intervjuerna för att senare kunna lyssna och använda det som sagt, 

samt för att inte gå miste om viktig information.  

Val av metod 

Jag har genomfört kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Jag använde mig av både fasta och 

öppna svarsalternativ. Till en början ställde jag frågor med fasta svarsalternativ av den 

anledningen att jag skulle kunna jämföra de olika personernas svar.  Sedan fortsatte jag med 

öppna svarsalternativ och anledningen till det var för att på de öppna svaren har personen 

möjlighet att berätta själv och ta upp det som han/hon tycker är väsentligt och viktigt att få 

fram (Lantz, 2007:29–33).  

Urval 

De två kompetensmäklare som jag intervjuade valde ut aspiranterna som jag fick träffa. För 

att det skulle bli objektivt och för att de inte skulle välja ut sina egna bra aspiranter som de vet 

att det har gått bra för eller som talar gott om projektet, valde de åt varandra. Det innebar att 

de inte visste vilka personerna var och de blev en bra blandning av personer som det både gått 

bra för och som inte riktigt lyckats än. De gjorde med andra ord ett slumpmässigt urval, de lät 

slumpen avgöra istället för att välja ut de som var passande. Det tåls att diskutera om 

intervjupersonerna är representativa för hela populationen då jag hade 6 stycken varav 2 var 

svenskar och 4 hade ett annat ursprung. Betyder det att 33 % av personerna som är med i 

projektet är svenskar? Jag tror inte att så är fallet. Uppdelningen på kön var bra då det var tre 

män och tre kvinnor. Även åldern för de olika personerna var spridd och kan därmed vara 

relativt representativ.  

Bearbetning av empiri 

Det resultat som jag fått fram genom intervjuerna har jag kodat och tematiserat, det vill säga 

att jag har försökt hitta sådant som är återkommande i de olika personernas intervjuer. På så 

sätt kan jag jämföra och dra slutsatser om det jag fått fram. Detsamma gäller intervjuerna med 

de 2 kompetensmäklarna. De har ju svarat på hur de anser att de hjälper aspiranterna, och 

aspiranterna själva har berättat för mig hur de upplever hjälpen de fått, vilket jag jämför för att 

se om uppfattningarna överensstämmer (Lantz, 2007:110–118). Kompetensmäklarnas svar 
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har delats upp i olika i fyra olika teman. Aspiranternas svar har också tematiserats och 

markerats ut med en understrykning i texten. Temana är: nöjd och skriva CV.  

Intervjufrågor 

Jag valde att ställa samma frågor till båda kompetensmäklarna och detsamma gäller 

aspiranterna. Inledningsvis ställde jag frågor med korta och lätta svar, och vidare ställde jag 

lite mer öppna frågor exempelvis där aspiranterna fick berätta om hur de upplever den hjälp 

de får och kompetensmäklarna fick berätta om hur de hjälper aspiranterna att komma ut på 

arbetsmarknaden. Under intervjuns gång ställde jag följdfrågor när jag kände att svaren inte 

var tillräckliga, eller när jag fick veta något intressant som jag ville veta mer om. Anledningen 

till att jag valt att ställa samma frågor till alla personer är för att senare kunna jämföra de svar 

jag fått och se vilka likheter och skillnader det finns.  

Intervjustruktur 

När jag skulle genomföra intervjuerna började jag med att berättade jag lite kort varför jag 

gjorde intervjuerna och sedan berättade jag om upplägget på frågorna. På så sätt blir både 

intervjupersonen och jag lite lugnare och mer avslappnade med situationen. Jag valde även att 

säga att alla personer fick vara anonyma. Det är inte av betydelse att deras namn framgår så 

att man vet vem som har sagt vad (Lantz, 2007:72). Jag gjorde 3 intervjuer med aspiranter på 

plats i Södertälje kommun, och de andra 3 gjorde jag telefonintervju med. Jag frågade alla om 

jag fick spela in intervjuerna och alla gav sitt medgivande till det. Detsamma gällde intervjun 

med kompetensmäklarna, det underlättade att spela in då det hade blivit svårt att anteckna allt. 

Nu kunde jag lyssna och verkligen förstå vad de pratade om, istället för att koncentrera mig på 

att få allt nedskrivet. Eftersom att jag gjort både personliga och telefonintervjuer är det viktigt 

att tänka på att vid en telefonintervju finns det saker som kan ”tolkas fel” eller som man kan 

gå miste om, med tanke på att man inte ser personens ansiktsuttryck. Vid personliga intervjuer 

får man ut väldigt mycket bara av att kolla på personen som pratar och på hans/hennes 

kroppsspråk.  

 

Etiska överväganden 

Vid en forskning ska det finnas fyra olika forskningskrav enligt Vetenskapsrådet som man ska 

ha i åtanke. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, kondidentialitetkravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att utvärderare ska informera uppdragsgivaren 

om vilket syfte utvärderingen har. Det är något som min uppdragsgivare har fått ta del av då 
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vi kommit fram till syftet tillsammans. Samtyckeskravet innebär att när jag exempelvis 

behövde intervjupersoner, fick de själva bestämma om de vill vara med eller inte, de ger sitt 

samtycke.  

Innan jag fick träffa intervjupersonerna hade de blivit informerade om att jag var en student 

som gjorde en utvärdering och att jag skulle ställa några frågor om projektet F50 som de är 

med i. Då hade de tackat ja och gått med på att bli intervjuade. Konfidentialitetkravet handlar 

om att det ska finnas en konfidentialitet när det gäller de uppgifter som intervjupersonerna 

uppger. Det kan även handla om att skriva på sekretess för att personerna ska vara säkra på att 

uppgifterna inte kommer ut. Jag har informerat alla mina intervjupersoner om att ingens namn 

kommer att användas, eftersom att det inte är viktigt i mitt syfte. Det sista kravet är 

nyttjandekravet vilket innebär att man gör klart för de personer man intervjuar att materialet 

man får endast kommer att användas till utvärdering. Jag spelade in intervjuerna och frågade 

först om det var okej, och när de sa ja, berättade jag att den endast var för mig för att jag inte 

skulle kunna anteckna allt och inte ville missa information och att ingen annan får ta del av 

det (Vetenskapsrådet, 6-12) 

Avgränsning  

Resultatet från intervjuerna är det viktigaste materialet för utvärderingen var det viktigt att få 

personer som kommit olika långt i sin process för att se hur hjälpen de fått faktiskt fungerat. 

Målgruppen består av över 1000 personer vilket är en alldels för stor population för att kunna 

intervjua alla. För att de 6 personer jag har intervjuat även ska kunna vara representativa för 

hela den grupp som projektet jobbat med, behövdes det personer som lyckats på olika nivåer. 

Jag fick inte välja personerna själv, utan de gjorde kompetensmäklarna själva. Men de 

berättade för mig att för att det skulle bli objektivt, valde de ut aspiranter ur varandras grupper 

för att de inte skulle veta vilka de var och framförallt för att de inte skulle välja de som de vet 

har lyckats eller bara pratar bra om projektet.  

Presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 är en kvinna på 29 år som kommer från Irak. Hon har tidigare läst 

barnskötarutbildningen. Tidigare yrken som hon arbetet med är vikarie på en förskola och 

även som köksbiträde på ett äldreboende under 8 månader. 
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Intervjuperson 2 är en 60 årig kvinna som ursprungligen kommer från Ryssland. I sitt 

hemland har hon läst på gymnasiet samt till sylärare men utan pedagogisk utbildning. Hon har 

tidigare arbetat som sömmerska och som ingenjör. 

Intervjuperson 3 är en kvinna på 27 år som ursprungligen kommer från Irak. Hon har 

gymnasieutbildning från sitt hemland och sen har hon läst kärnämnena på komvux. Hon har 

inte arbetat med något innan, men hon har praktiserat som lärarassisten på Järna förskola. 

Intervjuperson 4 är en svensk man på 44 år. Han är utbildad till civilingenjör och har tidigare 

arbetat som datatekniker på Scania. Han har än så länge inte fått något jobb, men en praktik 

har han. 

Intervjuperson 5 är en man på 23 år som är svensk. Han har grundskoleutbildning och sen 

har han pluggat upp gymnasieämnena på komvux. Han har tidigare jobbat som telefonbokare. 

Intervjuperson 6 är en 44 årig man från Irak. Han har ingen utbildning sedan tidigare, men 

nu läser han till bussförare. Han har tidigare arbetat som köksbiträde på en restaurang och 

även som bud där han levererade möbler till kunder. 

 

Resultat/analys 

Under detta avsnitt kommer jag börja med att presentera intervjun med kompetensmäklarna, 

sedan fortsätter jag med aspiranternas intervjuer. Därefter kommer jag att återkoppla till mina 

frågeställningar och besvara de. Jag har valt att ha reslutat och analys tillsammans och 

kommer därför även att föra en diskussion i detta avsnitt där jag drar kopplingar till den 

tidigare utvärderingen.  

 

Intervju med kompetensmäklarna 

De började med att berätta att det inte är de som väljer ut aspiranterna, utan de får dem från 

Fia(Fler i arbete). Personerna skickas från försörjningsstöd till Fia, som sedan gör en gallring 

av personerna och skickar vidare de till F50. De berättade att de har fått in cirka 1070 

personer, vilket är 130 mindre än målet. Men eftersom att projektet ännu inte är slut kan det 

hända att det kommer in några fler. Samtidigt som de berättade att om de får in nya aspiranter 



17 

 

nu i slutet när det bara är en månad kvar kan det hända att det blir väldigt stressigt och att de 

inte hinner få den hjälp de behöver, just för att tiden inte räcker till. Då kanske det är bättre att 

inte ta in de alls än att spendera lite tid på dem. Kompetensmäklarna hade en ungefärlig siffra 

på hur många de tror har fått arbete av de 1070 som de fått in och det var 179 stycken. 

Som kompetensmäklare har man ett aspirantansvar vilket innebär att man träffar aspiranterna, 

pratar med de och lär känna de. När man har fått reda på mer om personen och deras 

förutsättningar börjar man jobba utifrån det. Det de hjälper aspiranterna med är bland annat att 

skriva CV och även att söka jobb. Det finns många som säger att de sökt många jobb under 

åren men inte lyckats, och när kompetensmäklarna frågar hur de gjort när de sökt jobb inser 

de att de gör på fel sätt för att kunna lyckas. Sen finns det många som inte vet hur man bifogar 

dokument på datorn när de ska skicka iväg sina ansökningar, vilket kan vara en sak som de får 

hjälpa till med. Men en väldigt stor del av hjälpen är att motivera aspiranterna. De får in 

många aspiranter som kanske behöver få höra att de faktiskt är bra eftersom att de har dåligt 

självförtroende. Sedan finns det de som behöver få höra vilka skyldigheter de faktiskt har. Är 

man i behov av försörjningsstöd finns inte möjligheten att sitta och vänta på just det arbetet 

man vill ha, utan då får man ta det som erbjuds bara för att få en inkomst.  

I projektplanen står det att alla kompetensmäklare går en så kallad mäklarskola som är en liten 

3 dagars utbildning. Enligt de två kompetensmäklarna var det inget de kände igen. Men de 

höll med om att det skulle vara en bra idé att ha något sådant, eftersom alla 

kompetensmäklarna ligger på så olika nivåer. Skulle man lära kompetensmäklarna hur de ska 

arbeta och liknande skulle de alla jobba efter samma förutsättningar, vilket kanske skulle ge 

bättre reslutat.  

Tema 1: mål 

Kompetensmäklarna berättar om problem de haft under projektets start som lett till att mycket 

tid gått till spillo.  

”Det övergripande målet från början var ju 50 % ut ur egen försörjning. Alltså 600 personer 

av 1200. Men det målet var ju svårt och uppnå. Det haltade mycket från början.  

Tema 2: fel aspiranter 

Bland annat att vi fick fel aspiranter som inte var matchningsbara. Det var för lång 

startsträcka liksom.. så de kommer aldrig komma ut i jobb inom 6 månader. Och sen när det 
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väl kom igång att vi fick rätt aspiranter, då hade ju.. då var det ju oktober-november, så då 

hade massa tid försvunnit.” 

Tema 2: uppföljning  

Eftersom att de under tidens gång insett att målet som de satt upp är för svårt att uppnå, har de 

under projektets gång satt upp mindre delmål att försöka uppnå. 

”Sen har vi ju haft.. alltså vi har ju försökt sätta upp andra mindre mål. Eeh. Att vi ska få ut 

ett ex antal aspiranter per vecka den tid som är kvar. Men men.. det har liksom inte följts upp 

ordentligt. Ja alltså jag tror att det är en av bristerna att det har varit haltande uppföljning av 

resultaten och vad vi gör helt enkelt.”   

Det som gör det svårt att uppnå målet beror lite på att aspiranterna är så olika och behöver 

olika mycket hjälp. De har olika förutsättningar och önskemål vilket man måste jobba utifrån.  

”Det är jätte stor skillnad på aspiranter, vissa kan man känna att man skulle behöva träffa 

varje dag, och andra är helt självgående liksom. De kanske bara behövde en liten knuff för att 

komma igång med sitt jobbsökande. Det pratade vi om alldeles nyss.. vissa aspiranter som 

man har haft där kan man säga att okej det enda som krävdes var att jag träffade honom en 

gång för att han skulle få eld i baken och komma igång. Och sen kommer han efter 2 veckor 

och säger att jag har fått jobb. Men det är verkligen jätte stor skillnad.” 

Tema 4: kommunikation mellan kompetensmäklarna 

Något som kompetensmäklarna är bra på är att kommunicera med varandra. Det är viktigt av 

den anledningen att man får ta del av hur de andra jobbar och hur det går för de. Man kan ge 

varandra tips på bra saker som man sett gett reslutat. De har testat på olika sätt för hur man 

ska träffa aspiranterna. I början träffade kompetensmäklarna sina aspiranter en och en. Men 

ibland har man insett att det inte ger något, och har då kunnat ta in de i grupper. Då har det 

både varit flera kompetensmäklare och flera aspiranter. Då kan aspiranterna prata med 

varandra och kanske skaffa sig kontakter samt att de ibland har lättare för att ställa frågor för 

att de vet att det är fler som undrar samma sak.  

 

Intervju med aspiranterna 

Intervjuperson 1 Hon har ännu inte lyckats få något jobb trots hjälpen av 

kompetensmäklarna, men trots det är hon väldigt nöjd med den hjälp hon fått. Hon berättar att 
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kompetensmäklarna har stöttat henne väldigt mycket. Hon behövde hjälp med att hitta och 

komma in på en utbildning, vilket hon har fått. Och sen när det var lite kämpigt, ville hon ge 

upp, men då stöttade de henne och såg till att hon inte gav upp. Det är hon väldigt tacksam 

över och hon är otroligt nöjd över den hjälp hon fått.  

”Alltså i början fick jag det jätte svårt alltså att fortsätta och jag kände att jag kan inte det 

här, men sen pratade de väldigt mycket med mig att du måste fortsätta och det här är din 

framtid och så här.” 

Hon anser att de gjort allt de kunnat och att det inte finns något annat de skulle kunnat göra 

för henne. Hon fick hjälp med utbildningen och CV skrivandet som var det viktigaste för 

henne. Hon kunde inte komma på något som de missat eller som hon hade velat ha hjälp med 

som hon inte fått.  

”Som jag tycker har de gjort det bra. De har gjort allt för mig i alla fall. De har gjort sitt eget 

jobb. Jag hade ett eget CV men de har jag hjälpt mig med att du ska byta det här och lägga 

till lite här och såhär.. Jag vet inte hur det kunde gjort annars.” 

Av de rekryteringstillfällen som har erbjudits har hon tagit del av ett. Anledningen är för att 

hon studerar och måste bli klar med studierna innan hon kan ge sig ut och söka jobb.  

”Eftersom att jag har ett vikarie jobb och pluggar på heltid så sa de att jag inte behövde gå 

på dem. De sa att när jag studerat klart och allt så tar vi det från början, för vi kan inte göra 

något om din utbildning inte är färdig.” 

 

Intervjuperson 2 Hon har nyligen kommit in i projektet och har därför inte kommit så långt. 

Hon har varit på möte med kompetensmäklaren 3 gånger. Av den anledningen har hon heller 

inte lyckats hitta något jobb än. 

Kompetensmäklarna har nu börjat hjälpa henne med att skriva CV. Hon har tidigare arbetat 

men eftersom att hon har fått sina arbeten genom kontakter, har hon inte haft något CV. 

Därför börjar de i den endan och skriver ett CV som hon sedan kan lämna ut till arbetsplatser. 

Eftersom att hon har lite svårt med det svenska språket behöver hon hjälp med att formulera 

CV:t på rätt sätt.  
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”ja, vi började med att skriva CV och hon hjälpte mig mycket att njaa.. formulera på rätt sätt 

på svenska perspektiv. Jag hade mina uppfattningar men inte hur man skrev.” 

 

De har gått igenom hur man ska rikta ett CV till en specifik arbetsplats så att man inte har ett 

och samma CV som funkar till alla ställen. Hon har även lite svårt att hantera datorer och får 

därför också hjälp med hur man ska skicka ansökan. Personen är jätte nöjd med all hjälp hon 

har fått. Hon berättade att ibland när man sitter med en person kan han/hon sitta och kolla på 

klockan och vara stressad och vilja skynda för att bli klar, men hennes kompetensmäklare tog 

det lugnt och var inte ett dugg stressad och hon kände att hon kunde ställa hur många frågor 

hon ville.  

”absolut, absolut jag är nöjd, och hon är så trevlig person. Ibland man stressar när man är 

med en människa, men jag känner mig lugn. Och jag kan ställa hur många frågor som jag 

vill.” 

Eftersom intervjupersonen inte kommit så långt i sin process ännu, har hon heller inte hunnit 

ta del av rekryteringstillfällena.   

 

Intervjuperson 3. Hon hjälpte lärarna i olika ämnen, bland annat matematik. Genom att gå 

med i F50 och med hjälp av kompetensmäklarna har hon nu lyckats få ett jobb som 

butiksbiträde och jobbar 14 timmar i veckan. Den störta hjälpen för henne har varit att hon har 

fått hjälp med att skriva CV och personligtbrev, samt gjort många intervjuer för att bli bättre 

på det.  

”De har hjälpt mig mycket. Först de har lärt mig hur man gör CV och personligtbrev. Och 

jag gjorde mycket intervjuer med dem. De var med mig och har kontakt med mig hela tiden. 

Till exempel hon ringer mig varje dag och frågar vill du ha jobb på Ica i skärholmen, och jag 

säger ja för att gå på intervju.” 

Hon var jätte nöjd med den hjälp hon fått och kunde inte komma på något hon saknade, utan 

hon tyckte hon hade fått hjälp med allt. Hon hade försökt söka många jobb innan men inte 

lyckats få något. Så nu med hjälp av kompetensmäklarna har hon lyckats vilket hon är glad 

över.  
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På frågan om hur kompetensmäklarna kunde hjälpt henne utifrån hennes behov berättar hon 

om att hon egentligen vill bli tandhygienist. Men hon vet inte om de kan hjälpa henne med att 

komma in på yrkesutbildningar, utan det brukar oftast vara arbetsförmedlingen som hjälper 

till med det.   

”Jag vill bli tandhygienist och men vet inte om de kan hjälpa mig.. om de kan hjälpa med 

någon kurs eller yrkesutbildning. För att arbetsförmedlingen brukar göra så, men jag vet inte 

om F50 kan göra så också. Att skicka mig till någon yrkesutbildning eller sånt, jag vet inte 

faktiskt. De kan i alla fall hjälpa med att skriva CV och vart man kan söka jobb.” 

Hon är nöjd med hjälpen hon fått från F50 och saknar ingenting.  

”Förut var jag hos Fia och de har bara lärt mig hur man ska skriva CV, men vi har inte gjort 

det tillsammans. Aziza har hjälpt mig mycket, jag kunde inte skriva personlig brev och jag 

berättade för henne och hon skrev.” 

Hon har inte hört talas om rekryteringstillfällen som erbjudits, däremot berättade hon att hon 

har träffat studentkonsulter på statshuset.  

 

Intervjuperson 4 Den kan senare leda till jobb även om det inte är något som är påskrivet 

ännu. Det som han tycker är den största hjälpen har fått är att få kontaktmedel. Han behövde 

inte direkt hjälp med att skriva CV och personligtbrev även om han fått lite hjälp med det, 

utan mer att få kontakter för att kunna hitta arbete på det stället han vill jobba på. Han är nöjd 

med den hjälp som han har fått.  

”Ja det får man väl säga. Jag tycker att det här var en rätt bra matchning så att säga mot vad 

jag var intresserad av och vad jag kan.” 

Om det är något han saknar så är det att han skulle behöva gå två kompletterande kurser som 

rör just hans praktiktjänst, men det är något som arbetsförmedlingen måste göra, inte F50. Om 

han fick välja hur hjälpen skulle sett ut hade han velat att den var mer individanpassad.  

”Lite mer individanpassad vad gäller just det här med att få hjälp att skriva CV och 

intervjuteknik och sånt där. Det var inte där skon klämde i mitt fall, men är nog det för många 

andra.” 
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Eftersom att personen snabbt kom ut på en praktik när han gick med i F50 har han inte behövt 

gå på rekryteringstillfällena.  

 

Intervjuperson 5 har inte lyckats få jobb med deras hjälp, men han blev erbjuden ett jobb 

från Telgeenergi genom F50. Han tog inte det jobbet, men har lyckats fixa ett jobb på egen 

hand.  

”Jag fick ett erbjudande från telgeenergi som ville ha mig, men jag fick ett annat jobb som 

var mycket mer lukrativt om man säger så, för det där var lite mer som ett studentjobb. Det 

kändes lite som att slösa mig tid genom att ta det. De var väldigt på mig att jag skulle ta det. 

Vad låg det på? hm.. 70 kronor i timmen och det var innan semesterersättning och ob. Så det 

är ungefär vad man ger en 17 åring. Tillsammans blev att 105 kr i timmen, det låter kanske 

mycket, men det var allt inräknat så det är så mycket man ger en 17 åring under sommarn kan 

jag tycka.” 

Han är nöjd med den hjälp han fått annars, förutom att han tyckte att det var lite onödigt att 

han blev skickad på en CV kurs när han tyckte att sitt CV var ganska bra. Han satt en timme 

och skrev om sitt CV trots att han inte tyckte att det behövdes. Han tycker att hjälpen i övrigt 

var bra och saknar inget speciellt för sin egen del.  

”Jag tror nog att det finns många som skulle behöva ha mer kontinuerliga besök. Eller ja mer 

handledning för vissa. Jag behövde visserligen inte det, men det finns säkert väldigt många då 

som har försörjningsstöd och skulle behöva mer handledningar. Jag vet ju inte hur det låg till 

för alla.. självklart.” 

Intervjupersonen tyckte att om han fick välja hur hjälpen skulle sett ut hade han inte behövt 

all den hjälp han fått och han hade ett litet förslag på hur rekryteringstillfällen kunde varit 

istället.  

”Ja jag tycker nästan att jag skulle vilja ha.. jag hade inte ens behövt all hjälp tycker jag. Det 

kändes lite mycket till och med. Eeh ja i såna fall rekryteringen man gick på skulle man 

nästan kunnat ta över telefon. Med tanke på att man gick enbart dit och fick svara på lite 

frågor om man var intresserad av arbetet, vilket man då hade kunnat ta på telefon istället för 

att ta sig in på kontoret där. Det skulle ju spara tid för både kompetensmäklarna och för de 

som då söker arbetet att bara ta det över telefon.” 
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Men han var på 3 stycken rekryteringstillfällen, på Gröna lund, ett företag som heter ERC och 

telgeenergi.  

 

Intervjuperson 6 Han har ännu inte lyckats få ett jobb med hjälp av kompetensmäklarna, 

men den utbildning som de hjälpt honom att komma in på, leder till jobb när han är klar.  

”Jag fick allt från F50 du vet.. de hjälpte med allt, CV och personligtbrev. Och de fixade 

utbildningen till mig.” 

Han är väldigt nöjd med all hjälp han har fått, speciellt med kompetensmäklaren Maria som 

har varit hans kompetensmäklare har varit jätte snäll och hjälpt honom mycket med att 

komma in på utbildningen och skriva CV. Han tycker inte att han saknar något, han har fått 

allt säger han. 

”Allt är okej alltså. De har hjälpt till med allt och hjälpt alla mina kollegor.” 

 

 Han har varit på ett rekryteringstillfälle som erbjudits och det var transportstyrelsen.  

 

Statistik   

Antal avslutade i arbete: 134 st (68 män och 66 kvinnor). 

Antal avslutade i egen försörjning: 165 st (inräknat arbete, flytt, studier) 

De som avslutats för arbete och ålder för dessa 134: 

Antal med födelseår mellan 1950 – 1960: 14 st (7 män och 7 kvinnor) 

Antal med födelseår mellan 1961 – 1970: 32 st (17 män och 15 kvinnor) 

Antal med födelseår mellan 1971 – 1980: 35 st (20 kvinnor och 15 män) 

Antal med födelseår mellan 1981 – 1994: 34 st (14 kvinnor och 20 män) 

Det är 19 stycken bland de 134 som inte är medräknade här. Det beror på att det är 19 st som 

har timanställning eller deltidsanställning. Dessa kan ej tas fram ur systemet födelseår och 

kön. 
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Etnicitet, tidigare yrken och utbildning på aspiranterna är svårt att svara på men majoriteten 

av de personer som deltagit i projektet har inte haft ett arbete på flertal år. Det är flera som 

kan ha utbildning från hemlandet, men som ej validerat om det sedan de kom till Sverige. Det 

är väldigt blandat med vad aspiranterna har för utbildning eller yrke de tidigare arbetat med. 

Det finns vissa som är högutbildade i hemlandet, men även de som ej har utbildning alls. 

 

Om vi fortsätter med att kolla på min första frågeställning som var om projektet lyckats 

uppfylla sina mål kan vi utifrån den statistik som jag fått se att projektet inte lyckats uppnå sitt 

mål med att minska antalet personer som är behov av försörjningsstöd med 50 %. Vi kan se 

att siffrorna som visar på hur många som fått arbete och kommit ut i egen försörjningen inte 

är 50 % av 1200. Att det trots det är nästan 300 som kommit ut i egen försörjningen antingen 

för att de fått ett jobb eller för att de exempelvis börjat studera är positivt. Av de 6 personerna 

jag intervjuade var det 2 stycken som lyckats få ett jobb, en som fått en praktikplats, 1 som 

går en utbildning som kommer leda till jobb och de 2 sista hade ännu inte lyckats hitta något. 

Det är 4/6 som kommit ut i egen försörjning.  Det visar tydligt på att det går olika bra för alla 

personer. De har olika förutsättningar beroende på vad de har för kunskap och erfarenhet 

sedan tidigare, men även vad de har var önskemål nu.  

Det kan ligga många olika orsaker bakom varför man inte lyckats. Enligt kompetensmäklarna 

själva fick jag veta att det varit mycket problem med att man fått in ”fel” aspiranter från 

början, det vill säga personerna behövde verkligen hjälp med allt, vilket skulle ta mycket 

längre tid än 1 år som just det här projektet håller på. Det här gjorde att man hamnade efter 

och lång tid slösades bort på att vänta in nya aspiranter som faktiskt gick att arbeta med. 

Sedan har de haft problem med arbetsförmedlingen och deras regler som kompetensmäklarna 

inte varit medvetna om. Det tog dem några månader att lära sig hur dessa regler fungerade, 

vilket också slösade på tiden. Hade de varit medvetna om att det fanns saker som de hade 

behövt lära sig innan, hade man kunnat göra det och haft mer tid till aspiranterna. Men det är 

något man lärt sig nu. En annan anledning till att målet inte blivit uppnått är att det är lite väl 

överambitiöst. Hade de lyckats uppnå det målet, skulle vi snart inte haft några arbetslösa 

personer kvar om det vore så enkelt att hjälpa människor att få ett arbete. Men tyvärr fungerar 

det inte på det sättet.  
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Projektets andra mål som var att få in 1200 personer att jobba med har nästan uppfyllts. Enligt 

kompetensmäklarna har de runt 1100 personer i dagsläget som är med i projektet och som de 

jobbar med, men eftersom att det är en månad kvar av projektet, kanske de hinner få in 

ytterligare 100 stycken för att uppfylla målet som var 1200 personer. Men annars är det nästa 

intill så många personer som det var sagt, och därför är målet nästan uppfyllt. 

Min sista frågeställning var hur aspiranterna upplevde hjälpen de fått med hjälp av 

kompetensmäklarna och det råder inget tvivel om att alla är nöjda med den hjälp de fått. Alla 

talade väldigt positivt om att de fått hjälp med att skriva CV och hur man skickar in ansökan. 

Det visar på att de verkligen får den hjälp de behöver. Det fanns lite klagomål om att vissa 

saker var onödiga och att man borde tänka på att hjälpen ska vara mer individanpassad, det 

vill säga att om en person inte behöver hjälp med att skriva CV hoppar man över den delen 

och fokuserar på något annat. Eller tvärtom att om någon behöver mycket hjälp med det så 

lägger man mer tid på just den delen. Annars var det ingen som hade något negativt att säga 

om den hjälp de fått. De fick frågan om kompetensmäklarna kunde gjort på något annat sätt 

när de gav hjälp, men det var ingen som hade andra idéer där heller. Men alla dessa personer 

har ändå inte lyckats få arbete, vilket innebär att det fortfarande finns ett problem trots att 

projektet gör sitt jobb.  Det kan handla just om problemet som Hosseini tar upp. Om sådant är 

fallet kommer dessa personer inte lyckas få ett arbete trots att de har ett bra CV  nu när de fått 

hjälp att skriva det på ett korrekt sätt.  

 

Om vi går tillbaka till Hosseinis utvärdering som handlade om hur man skulle kunna hjälpa 

fler personer i Botkyrka kommun att få ett jobb, kan man se att även där gjordes flera små 

projekt för att försöka hjälpa fler. Man försökte förbättra deras språk, gav kvinnorna syjobb, 

och männen tapetseringsjobb försökte lära personerna hur man ska gå tillväga när man söker 

ett arbete och hur man ska söka efter sina förutsättningar och så vidare. Alla dessa försök till 

förbättring är självklart bra och hjälper några personer, men det fungerar aldrig fullt ut för att 

alla arbetslösa ska kunna få ett arbete.  

Hassan Hosseini skriver i sin utvärdering Fåglar i vattenspegel att det finns en orsak till 

varför invandrare inte kommer ut på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om att de inte 

kan det svenska språket tillräckligt bra, eller inte har lika mycket arbetslivserfarenhet, de 

personerna som sitter på arbetsmarknaden är de som har makten. Man brukar säga att 
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majoriteten, det vill säga svenskarna, är oftast de som sitter på chefsposterna. Av den 

anledningen har de makt att bestämma vem/vilka de vill släppa in på olika arbetsplatser. 

Hosseini menar att så länge det är på det här sättet kommer invandrare inte att lyckas få ett 

arbete, eftersom majoriteten diskriminerar invandrare och inte anställer de på grund av ras och 

inte kollar vad de har för erfarenheter. Om vi kollar på de 6 aspiranter jag intervjuade kan vi 

se att trots all hjälp de fått genom projektet är det fortfarande bara 2/6 som lyckats få ett 

arbete. Att bedöma utifrån den siffran och statistiken jag fått är det inte konstigt att inte fler 

kommit ut på arbetsmarknaden, för det finns andra orsaker bakom problemet än att 

personerna inte har ett bra CV eller språk, för det har de fått hjälp med och alla är jätte nöjda 

med all hjälp de fått.  
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Förslag på förbättring  

1. Efter att ha pratat med både kompetensmäklare och aspiranter kan jag se att det talas 

mycket positivt om projektet. Men det finns vissa saker som behöver förbättras. Bland annat 

mäklarskolan som det talas om att projektet ger kompetensmäklarna, de 2 jag pratade med 

hade inte gått den. Det skulle vara ett bra alternativ att faktiskt genomföra det för att då veta 

att kompetensmäklarna jobbar utifrån samma grunder och principer.  

2. Att tänka på är först och främst som kompetensmäklarna själva är medvetna om, att försöka 

få in personer som inte behöver hjälp från grunden, vilket tar alldeles för lång tid innan 

kompetensmäklarna kommer igång med dessa personer. Sedan står det i projektets mål att 

projektet ska satsa på de personer som fått PUT år 07,08,09 verkar det konstigt att två av de 

personerna jag intervjuade var svenskar. Det var även de två som sa att de inte behövde 

speciellt mycket hjälp med att skriva CV och liknande, utan de tyckte att de hade fått för 

mycket hjälp. Dessa personer kanske inte borde prioriteras när det finns så många andra 

människor som faktiskt behöver er hjälp och uppskattar att ni lägger ner er tid på de.  

3. Att hålla fast vid att genomföra både individuella och grupphandledningar vilket verkar 

vara givande och ett bra sätt både för aspiranterna samt kompetensmäklarna, när det gäller 

både bekvämlighet för aspiranterna att de känner sig mer bekväma när fler som är i samma 

situation är med. Men det viktigaste av allt att aspiranterna kan skaffa sig kontakter genom att 

träffa andra personer.  
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Bilagor 1 

Intervjuguide för kompetensmäklarna 

-Hur valde ni ut aspiranterna? Gick ni efter några speciella kriterier?  

-Hur många aspiranter har fått jobb? 

-Vad gör ni, vad har ni för arbetsuppgifter? 

-Kan ni berätta lite om på vilket sätt ni hjälper aspiranterna att få ett jobb och komma ut på 

arbetsmarknaden? 

-Vad händer med aspiranterna efter 6 månader? 

-Vad är det ni får lära er under er 3 dagars utbildning? 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för aspiranterna 

-Kön? 

-Ålder? 

-Etnicitet? 

-Utbildning? 

-Tidigare yrke? 

-Har du fått något jobb nu med hjälp av kompetensmäklarna? 

-Vad har de hjälpt dig med? 

-Är du nöjd med den hjälp du har fått? Finns det något annat du tycker att de borde göra? 

-Hur har ni upplevt att det har varit att ha kompetensmäklarna till er hjälp? 

-Hur hade du velat att hjälpen sett ut om du fick välja själv utifrån dina behov? 

-Har ni utnyttjat de möjligheter ni fått att träffa arbetsgivare? Dvs. på de rekryteringstillfällen 

ni erbjudits. 

 


