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Syftet med projektet var att nyanlända svenskar, genom aktiviteter och praktik, 

skulle få språkträning, arbetslivserfarenhet och möjlighet till social integrering 
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Om projektet 

Projektet var ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten - som är projektägare, IFO-

enheten, kommunala SFI-undervisningen, Studieförbundet Vuxenskolan samt 

Arbetsförmedlingen. Projektet finansierades av Arbetsmarknadsenheten och studieförbundet 

Vuxenskolan med stöd av Finnvedens samordningsförbund
1
. Vid gemensamma diskussioner 

om vilka grupper som hade störst behov av samordnade insatser konstaterade verksamheterna 

att ”invandrare med språksvårigheter som gått länge på SFI och inte kommer vidare i sin 

språkutveckling” var en grupp som hade hög prioritet i behovet av samlade insatser. Inom 

gruppen kunde personerna antingen befinna sig i etableringsfasen eller i arbetsförmedlingens 

jobb- och utvecklingsgaranti. Projektet startades 2016 och pågick under tre år, 2016 – 2018.  

Ekonomi 

Gnosjö kommun ansökte inom delen ”praktikarbete ”om full täckning för 2 x 0,5 

arbetscoacher. Totalt sett 1710 tkr. Utfallet blev 1575 tkr beroende av vakans av tjänst under 

en period och lägre kostnader än förväntat. Kommunens egeninsats blev 300 tkr för 2016, 235 

tkr för 2017 och 254 tkr för 2018.  

Målgrupper  

Projektet arbetade i sin helhet med två målgrupper. 77 deltagare deltog i projektet. 44 kvinnor 

och 33 män. 

Målgrupp1: Nyanlända personer, främst kvinnor, som vid sidan av sina SFI-

studier behöver aktivitet och vägledning 

Studieförbundet Vuxenskolan ansvarade för verksamheten, med uppgift att främja integration 

och språkutveckling av de invandrargrupper, främst kvinnor, som stod absolut längst från 

arbetsmarknaden. Aktiviteterna var på en enkel och lättbegriplig nivå och syftade till att bryta 

isolering och skapa kunskap genom aktivitet i grupp eller enskilt. Aktiviteterna var oftast kombinerade 

med SFI-studier inom den kommunala SFI-undervisningen. 

 

Studieförbundet Vuxenskolan avslutade sitt deltagande i projektet efter sommaren 2017 då 

antalet deltagare var noll. Målgruppen, som beskrivs enligt ovan, deltog dock i 

Arbetsförmedlingens projekt Framtiden under 2017, där SV är utförare, som hade liknande 

syfte som Vidare i Gnosjö. Av de orsakerna var inte projektet i behov av finansiering av 

                                                           
1
 Mer information om Finnvedens samordningsförbund finns att tillgå på www.finsamjonkopingslan.se  

http://www.finsamjonkopingslan.se/
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förbundet. Båda projekten hade liknande målgrupper och ett samarbete mellan SV och AME 

är därför naturligt och kommer att fortsätta trots SV:s avslut. Denna verksamhet syftade i stort 

till att förbereda personerna att kunna överföras till projektets andra målgrupp. 

Målgrupp 2: Invandrare med språksvårigheter som gått länge på SFI och inte 

kommer vidare i sin språkutveckling. 

Ansvarig för målgruppen var Arbetsmarknadsenheten, AME. En arbetsgrupp, med alla 

medverkande parter, avgjorde vilka personer som skulle placeras inom projektet och till 

projektet fanns också en styrgrupp som beslutade om de mer strategiska frågorna. 

 

Eftersom deltagarna inte kom vidare i sin språkutveckling med enbart SFI-studier gav 

projektet en möjlighet till en ca 3- 6 månaders anpassad praktik inom främst kommunal 

verksamhet där personerna fick möjlighet till en arbetsplatsrelaterad språkträning. Innan 

praktikperioden fick personerna information och introducerades, vilket gjordes inom AME:s 

verksamhet. Varje deltagare fick en arbetscoach som vägledde individen i både 

förberedelsefasen och under praktiktiden. Individens intressen, erfarenheter och fallenhet togs 

till vara i valet av praktikplats. Var vissa elementära kunskaper bristfälliga skulle det även 

finnas möjligheter till att förbättra dessa.  

 

Praktiken kombinerades i regel med fortsatta SFI-studier. Praktiken kunde också vara på 

heltid. Praktiktiden skulle vara så lång och så innehållsrik att den skulle ge en tydlig rörelse 

framåt mot bättre kunskap och förmåga att använda det svenska språket. Den skulle även ge 

arbetsreferenser och nya sociala kontakter. I planeringen var tanken att det skulle finnas en 

handledare/mentor/kontaktperson på praktikarbetsplatsen som en resurs för både individen 

och arbetscoachen. 

Aktiviteter och kontakt under praktiktiden 

Aktiviteter 

Den bärande inriktningen för hela projektet var att den enskilda individen skulle ställas i 

centrum och runt personen skulle de olika understödjarna (offentliga verksamheterna) arbeta. 

Projektet ordnade praktikplatser för SFI-elever som inte kommit vidare i sin språkutveckling 

och även aktiviteter för nyanlända. För att skapa praktikplatser, arbetade 

Arbetsmarknadsenheten aktivt mot kommunala förvaltningar och verksamheter, för att hjälpa 



5 
 

till att hitta och bedriva olika typer av språkpraktik. Inriktningen var att utbudet skulle bli så 

stort och differentierat som möjligt, så att praktikplatserna kunde anpassas till individernas 

förutsättningar och egna önskemål. De kommunala verksamheter, där 

språkträning/språkutveckling inte var möjlig (exempelvis återvinningstation) valdes bort.   

 

Bedömningen av vilka SFI-elever som för sin språkliga utveckling behövde en praktikplats 

avgjordes genom kontinuerliga möten mellan Arbetsförmedlingen, SFI, socialkontoret och 

även coacherna inom arbetsmarknadsenheten. Coacherna avgjorde– efter samråd med 

individen - vilken praktikplats som var lämplig och hur lång tid praktiken skulle pågå. AME 

arbetade fram ett gott samarbete med flera kommunala verksamheter som på ett mycket bra 

och effektivt sätt tog emot personer för praktik/arbete och integrering. Erfarenheter härifrån 

utgör numera en kunskapsbas för andra verksamheter som inte har samma erfarenheter av att 

ta emot personer med språksvårigheter. 

 

Deltagarna som skrevs in i projektet genomförde sin arbetspraktik på olika arbetsplatser: 

bland annat privata företag, kommunala verksamheter och även hos AME. Deltagarna 

praktiserade främst inom städ, äldreomsorg, barnomsorg, montering, snickeri, och 

sömnadsarbete.  

Kontakt under praktiktiden 

Arbetsmarknadsenheten hade det operativa ansvaret att placera och kontinuerligt hålla kontakt 

med de praktikplacerade personerna/deltagarna. Under praktiken hade arbetscoacherna ansvar 

för en kontinuerlig kontakt och uppföljning med sina respektive praktikanter och undersökte 

under tiden hur långt personen kommit i sin språkträning och arbetspraktik.  

 

Varje besök på praktikplatserna dokumenterades och praktiktiden och utvecklingen 

utvärderades genom att synpunkter inhämtades från både deltagarna och från praktikplatserna. 

Dialogen med de praktikplacerade var mycket viktig för individens utveckling. Efter 

praktiktiden fick deltagarna möjlighet om erbjudande om fortsatt coachning inom AME:s 

verksamhet om Arbetsförmedlingen beslutade om fortsatt placering. 

Samverkan mellan samhällsaktörer 

Projektägare var Arbetsmarknadsenheten, Gnosjö kommun med verksamhetschef som 

projektansvarig. Arbetsmarknadsenhetens chef ansvarade för den kontinuerliga 
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återrapporteringen till samordningsförbundets beredningsgrupp. Arbetsmarknadsenheten 

lämnade in årliga rapporter till Finnvedens samordningsförbund.  

Styrgrupp  

Till projektet kopplades en styrgrupp med ansvar att fatta beslut i frågor som arbetsgruppen 

lämnat och var tänkt att vara ett samarbets- och diskussionsforum för de intressenter som 

ingick i projektet samt följa upp att angivna mål uppfylldes. I styrgruppen ingick 

representanter på ledningsnivå från Arbetsmarknadsenheten, Vuxenskolan, 

samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Gnosjöandans näringsliv och socialtjänsten samt 

övriga myndigheter som deltog i projektet.  

Praktikarbetsgruppen och Aktivitetsarbetsgruppen 

I början var projektet utformat att ha två arbetsgrupper som kopplades till projektet. En 

praktikarbetsgrupp, som bestod av en representant från AF, SFI, SOC och AME:s coacher 

med chef, med uppdrag att avgöra vilka och hur lång tid personerna skulle praktikplaceras. 

Den andra och kallades aktivitetsgrupp och bestod av en representant från Vuxenskolan, AF, 

SFI, SOC och AME och ansvarade för att avgöra vilka personer som kunde delta och vilka 

aktiviteter som skulle genomföras. Vid projektets arbetsgruppsmöte, 2017-02-08, diskuterades 

sammanslagning av aktivitetsgrupp och praktikgruppen. I mötet beslutades att föreslå 

styrgruppen att aktivitetsgruppen skulle tas bort bort ur projektorganisationen och att allt 

samarbete inom projektet skulle ske genom en arbetsgrupp som skulle blir en del inom 

AME:s månatliga remissmöte. Föreslåget godkändes vid styrgruppsmöte 2017-02-22.     

Övergripande mål  

Invandrare som stod långt från arbetsmarknaden skulle genom en anpassad arbetspraktik inom 

främst kommunal verksamhet ges möjlighet till språkträning och social integrering samt få 

arbetsreferenser och kunskaper om den svenska arbetsmarknadens villkor. Arbetspraktiken 

skulle göra personerna mer anställningsbara och i förlängningen i högre grad självförsörjande. 

Nyanlända med mycket låg språknivå skulle bredvid sin SFI-undervisning erbjudas 

språkträning i en kreativ miljö. 

Mätbara mål inom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet  

 Mål 1: Projektet skulle inom främst kommunal verksamhet årligen placera minst 

30 personer under sammanlagt minst 150 arbets- och praktikmånader.  

 Mål 2: 80 % av praktikplaceringarna skulle pågå i minst 3 månader.  
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 Mål 3: 15 % av de som fullgjort en praktik, och därefter fortsatte som deltagare 

inom AME, skulle efter 3 månaders ha beslut om anställning.  

 Mål 4: Efter genomförd praktik skulle mer än 90 % av arbetspraktikdeltagarna 

anse att praktiken fört dem närmre arbetsmarknaden och 50 % av dessa skulle anse 

att de efter praktiken stod betydligt närmre arbetsmarknaden än tidigare.  

Utvärdering av de mätbara målen  

Mål 1  

Ett utav projektets mål var att kommunal verksamhet årligen skulle placera minst 30 personer 

under sammanlagt minst 150 arbets- och praktikmånader. Sammanlagt har projektet 494 

arbets- och praktikmånader för 77 deltagare som har deltagit i projektet under tre år (2016-

2018):   

 2016 skapades ca 155 arbets- och praktikmånader för deltagarna. 

 2017 skapades ca 181 arbets- och praktikmånader för deltagarna. 

 2018 skapades ca 158 arbets- och praktikmånader för deltagarna. 

Målet uppfyllt. 

Mål 2  

80 % av praktikplaceringarna skulle pågå mer än 3 månader, vilket ger 23 placeringar per år. 

Resultatet för placeringar under hela projektet var:  

 22 placeringar (över 75 %) av 29 pågick mer än 3 månader år 2016. 

 35 placeringar(över 95 %) av 37, varav 20 nyinskrivna år 2017, pågick mer än 3 

månader. 

  36 (100 %) av 36 placeringar, varav 28 nyinskrivna år 2018, pågick mer än 3 

månader. 

Målet uppfyllt. 

Mål 3  

Mål 3 anger att 15 % av deltagarna inom tre månader efter praktiken skulle ha ett beslut om 

anställning: 

 År 2016, av de 11 som avslutat projekttiden, har 10 deltagare fått en anställning, vilket 

ger att 90 % av deltagarna fått en anställning. 

 Sammanlagt avslutades 29 personer år 2017. Av dessa har 18 personer(över 60 %) fått 

anställning med lön.  
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 2018 avslutades sammanlagt 36 deltagare. Av dessa har 21 deltagare (över 58 %)fått 

anställning med lön. 6 deltagare skrevs in november-december 2018 och fortsätter sin 

inskrivning på AME. 

Målet uppfyllt. 

Mål 4  

Mål 4 mäter deltagarnas syn på om projektet fört dem närmre arbetsmarknaden. 90 % av 

deltagarna skulle anse att praktiken fört dem närmare arbetsmarknaden och 50 % skulle anse 

att den fört dem mycket närmare arbetsmarknaden. 44 personer besvarade enkäten och 42 

personer (över 95 %) ansåg att de stod betydligt närmare arbete. Sammanlagat har 49 personer 

(över 63 %) av dem 77 personer som har deltagit i projektet fått anställning genom projektet 

vilket innebär att projektet har en stor inflytande i att man ut i arbete.   

Målet uppfyllt. 
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Sammanfattning av måluppfyllelse och resultat(2016-2018) 
 

År  Totalt 

nyinskrivna 

 

Avslutade/utskrivningsresultat Kommentar 

Till jobb Till annat 

 

 

2016 

 

 

29 

 

 

10 

 

 

1 

29 deltagare nyinskrivna i 2016.  

Dem har sammanlagt gjort 155 

praktikmånader.  

   

 

 

Till jobb 

5st- inom privata näringslivet 

4st -kommunala extratjänster 

1st -kvalitets .höj resurs inom AME  

 

Till annat 

1st- till sjukskrivning 

 

2017 20 18 

 

 

11 37 deltagare varav 20 nyinskrivna i 

2017. De som skrivits in 2017 har 

sammanlagt gjort 78 

praktikmånader. Kvarvarande från 

2016 har gjort 103 praktik månader 

i 2017. Sammanlagt 181 

praktikmånader  

   

Till jobb 

11st- inom privata näringslivet 

1st- på Samhall 

4st- kommunala extratjänster 

2st fick Vänlig anställning i kommunen 

 

Till annat 

4st- avbrott åter- till arbetsförmedlingen 

1st- föräldraledig 

2st- sjukskriven 

3st- fortsätt stöd på AME  

1st utan mätning 

 

2018 28 21 15 36 deltagare varav 28 nyinskrivna i 

2018. 

De som skrivits in i 2018 har 

sammanlagt gjort  

 110 praktikmånader. 

 Kvarvarande från 2017 har gjort  

 48 praktikmånader i 2018.  

Sammanlagt/totalt blir det  

158 praktikmånader i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

Till jobb 

16st- inom privata näringslivet 

4st -kommunala extratjänster 

1st- timanställning inom kommunala 

verksamheter 

 

Till annat 

1st har flyttat till en annan kommun 

4st åter- till arbetsförmedlingen 

1 föräldraledig  

1st sjukskriven  

8 st. fortsätt stöd på AME 
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Statistik från SUS2 om projektet Vidare i Gnosjö 

Diagram 1: Resultat om sysselsättning av deltagarna efter avslutad insats fördelat 

på kön under perioden 2016-01-2018-12 
    

 

  

                                                           
2 SUS, (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), 

är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Mer info på 

www.susam.se  

http://www.susam.se/
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Diagram 2: Deltagarnas försörjning före och efter insats fördelat på kön under 

perioden 2016-01-2018-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diagrammet ser vi hur att se hur försörjningen för deltagarna i projektet har påverkats. Vissa 

av de totalt 77 deltagarna skrevs in så sent 2018 att de behöver fortsatt stöd via AME och AF 

innan eventuell anställning kan bli aktuell. Ändå syns att försörjningen för gruppen som 

helhet har ändrats mycket. Det gäller särskilt ett klart minskat behov av aktivitetsstöd, 

försörjningsstöd och annan offentlig försörjning (etableringsersättning från AF).  

Diagram 3: Deltagarnas utbildning vid start i projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mycket stor andel av dem som var inskrivna i projektet hade inte ens fullföljt motsvarande 

grundskola. 
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Deras ålder var från 20 till över 60 år. En majoritet hade behövt offentlig försörjning 1-3 år. 

15 av dem hade behövt offentlig försörjning 4 år eller mer. Alla saknade möjlighet att komma 

till arbete utan stöd. 

Slutsatser 

Arbetsmarknadsenheten har kunnat dra flera viktiga erfarenheter från projektet. En av de 

erfarenheterna är att de kvinnor, som är analfabeter, som varit inskrivna i projektet har lärt sig 

otroligt mycket under projekttiden och på så sätt kommit närmare arbetsmarknaden. Eftersom 

Studieförbundet Vuxenskolan avslutade sin del i projektet förändrades även målgruppen som 

AME skulle arbeta med. Majoriteten av de 44 kvinnor som var inskrivna i projektet var i 

störst behov av aktivitet och vägledning. En av dessa aktiviteter utmynnade i att en kvinna 

som ej arbetat i sitt hemland, var utan utbildning och analfabet fick en Extratjänst i ett kök i 

kommunen. Språket utvecklas dagligen och den blyghet som var framträdande vid start är nu 

utbytt mot mod, humor och glädje. Detta bidrar till starkt självkänsla! Detta är bara ett av alla 

goda exempel som projektet bidragit till. Utifrån enkätsvar kan AME också se att nästintill 

alla deltagare har ansett att projektet varit till nytta för dem och en väldigt stor del kom till 

arbete på reguljär arbetsmarknad.  

Ett framgångsrecept har varit den kvalitativa språkaktiviteten som erbjudits i projektet. Att 

placera rätt personer i rätt verksamhet i kombination SFI-studier har bidragit till de goda 

resultaten. Samarbetet mellan arbetscoacherna och nyttjandet av deras profession, i 

kombination med hårt arbete har varit framgångsrikt. Ett flexibelt arbetssätt har gjort att 

coacherna fått vara närvarande och flera personer har fått byta arbetsplats när det inte 

fungerat. Coachen har haft uppföljningssamtal med arbetsgivare och deltagare minst en gång i 

månaden. Den täta samverkan med näringsliv och den modersmålorienterade kompetensen på 

AME har också bidragit till det goda resultatet.  

En annan erfarenhet som AME tar med sig från projektet är att många anställda i kommunens 

förvaltningar fått en delvis ny syn på arbetssökande med utländsk bakgrund vilket kan komma 

att underlätta rekrytering av personal i framtiden. Detta gör att risken för att nyanlända 

hamnar i arbetslöshet minskar drastiskt. AME har försökt beskriva målgruppen som ”våra 

framtida kollegor” och ”gnosjöbor”.  
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Implementering av projektet 

Metoderna som har tagits fram i projektet har implementerats och är idag en naturlig del av 

AME:s verksamhet. En arbetscoach kommer framöver fortsatt jobba utifrån projektidén och 

arbeta utifrån kommunens integrationsmedel för att hjälpa målgruppen framåt. Det FINSAM-

finansierade projektet Nya vägar kan ge målgruppen ytterligare kvalitativa insatser som kan 

ligga som grund för att förstärka målgruppens chanser på arbetsmarknaden.  
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Deltagarenkät 


