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1. Sammanfattning  
Projektet 200 i praktiken avslutades i januari 2016 efter 3 års intensivt genomgörande. 2015 har 
varit ett utfasningsår med fokus på att finna en långsiktig struktur för hur vi i Vaggeryds kommun ska 
samverka i frågor kring ungdomsarbetslösheten. Vi har även haft fokus på att använda metodiken 
mot nya målgrupper, vuxna invandrare med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.  
 
Det genomfördes en spridningskonferens den 20 januari, 2016, där erfarenheter från projektet 
redovisades för ett 60-tal deltagare bl.a. från närliggande kommuner och representanter från 
näringslivet. Ungdomsfrågan engagerar många vilket också visat sig under hela projektperioden och 
som bidragit till det positiva resultatet. Projektet initierades under 2012 då ungdomsarbetslösheten 
ökade markant i Vaggeryds kommun. Det rådde en stor oro i kommunledningen då det fanns en 
trend mot en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet. Det fanns totalt 16,8 % -  160 registrerade 
arbetslösa ungdomar utan sysselsättning i slutet av 2012. Vaggeryds Kommun lovade 25 
praktikplatser och utmanade näringslivet att matcha med samma antal platser. Vi gick ut till 
näringslivet med uppmaningen ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. 
 
Kommunen, Näringslivsrådet, Arbetsförmedlingen, AME-Arbetsmarknadsenheten, 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Fenix Kultur och Kunskapscentrum har varit 
samverkande organisationer och utgjort projektets styrgrupp. Projektägaraskapet landade i 
Näringslivsrådet med sin nära koppling till näringslivet och med möjligheten att driva insatser på ett 
mer otraditionellt arbetssätt. En projektledare anställdes av Näringslivsrådet. Projektmålen har dock 
varit tydliga och styrgruppen har följt utvecklingen och anpassat insatser i förhållande till hur 
behoven uppstått under hela projektperioden. En SE-coach anställd av AME kopplades till projektet 
under de sista 2 åren för att stödja ungdomar med särskilda behov. Erfarenheterna av olika insatser 
finns närmare beskrivet i en utvärderingsrapport ”200 i praktiken- 
Rapport extern lärande utvärdering ” från Eccola som följt projektet under de senaste 1 ½ åren 
 
Metodiken i projektet har inneburit att AF arbetsförmedlingen registrerat ungdomarna. 
Projektledaren har svarat för matchningskontakterna med arbetsgivarna. Praktikdagar med 
speedating har genomförts vår och höst som föregåtts av förberedande möten och utbildning av CV-
presentationer. Under hela projektet har aktiviteter genomförts med löpande kontakter/intervjuer 
och coachning för att vägleda ungdomar till studie, praktik och jobb.  
 
Resultatet vi projektslut visar att: 
 

• 212 ungdomar har deltagit i projektet. 
• Över 60 arbetsgivare har medverkat med praktikplatser. 
• Måluppfyllelsen på minst 75 % positiv erfarenhet för deltagarna har uppnåtts. 
• Samtliga deltagare i projektet har deltagit i aktiviteter med coachning. 
• Varje individ och företag har följts upp i samtal och genom en enkät.  
• Arbetslösheten har minskat från 16,8% vid projektstart till 9,6 % vid projektets slut 
• Den samhällsekonomiska nyttan nästan dubbelt så stor som projektkostnaden. 
• Ökat mervärde av att ungdomar fått en personlig utveckling. 

 
Totalt har projektet under 3 år bidragit till ett minskat aktivitetsstöd/försörjningsstöd i samband med 
deltagarnas jobb/studier under 1162 manmånader a´3200kr= 3 718 400kr. Projektkostnaden har för 
samma period uppgått till 2 394 494kr. 
 
 



 
 
2. Bakgrund 
Under 2012 pekade utvecklingen mot en snabbt ökad ungdomsarbetslöshet i Vaggeryds kommun. 
Det fanns 16,8 % registrerade arbetslösa ungdomar motsvarande 160 individer utan sysselsättning. 
Detta skapade en stor i kommunledningen där frågan lyftes upp i Arbetsmarknadsnämnden under 
våren 2012. En arbetsgrupp med representanter från kommunledningen, AME, Arbetsförmedlingen 
och Vaggeryds Näringslivsråd fick uppdraget att ta fram förslag till insatser som skulle minska 
trenden mot fortsatt ökad arbetslöshet. 
Ungdomsarbetslösheten var inte bara en tillfällig utmaning för den enskilda individen och samhället 
utan en långsiktig fråga för hur vi på sikt ska klara kompetensförsörjningen inom kommunala/statliga 
verksamheter och i det privata näringslivet. Utmaningen i projektet var bl.a.  

• Det fanns behov av att ge ungdomar bättre möjlighet att få komma in i arbetslivet och få en 
chans till ett första jobb. 

• Det fanns ungdomar som har både kunskap och kompetenser, men som inte fått chansen att 
komma in på arbetsmarknaden.  

• För många var steget från arbetslöshet direkt till jobb eller utbildning för lång. 
• Ungdomar behövde bryta mönstret och få känna på att ha regelbundna tider, träffa andra 

och bygga upp sin självkänsla.  
• Ungdomar behövde också skaffa sig arbetserfarenhet och knyta personliga kontakter. 

 
Under hösten 2012 initierades ett pilotprojekt i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. 
Erfarenheter för arbetet har hämtades från bl.a. Värmland, där Swedbank var en av huvudaktörerna i 
en regional satsning. Swedbank genom Patricia Kempff deltog i planeringen av ett pilotprojekt 
hösten 2012 i Vaggeryds kommun och som sedan blev grunden för 3-årsprojektet 200 i praktiken. 
Resultatet från pilotprojektet visade bl.a.  

• Projekt har mycket snabbt uppnått målsättningen med över 70 % av deltagarna i praktik 2 
månader efter start. 

• Det har krävts mycket coachning mot ungdomarna och även en hel del införsäljning mot 
arbetsgivarna. 

• En extra projektresurs med enbart fokus på matchning mellan ungdomar och arbetsgivare är 
nödvändig för ett snabbt och effektivt resultat. 

• Projektresursens insats ligger utanför ordinarie verksamhet i AF men anses mycket viktig i 
kontakten med arbetsgivare och ungdomar. 

• Praktiken leder till jobb redan innan projektperioden är slut för flera deltagare. 
• Det har varit stor tillfredsställelse både hos ungdomarna och hos arbetsgivarna i hur 

verksamheten drivits. 
• Det är stora socio-ekonomiska vinster för alla inblandade parter.  
• Pilotprojektet behövde fortsätta under en 3 års period.  

 
3. Projektets syfte och mål  
Det primära syftet var att minska arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år i Vaggeryds 
kommun samt skapa möjligheter för funktionshindrade ungdomar med särskilda behov att komma 
ut på arbetsmarkanden. Projektet skulle skapa tydliga kontaktytor mellan målgrupperna och 
utveckla mötesplatser som leder till matchning in på arbetsmarknaden.  
Matchningsarbetet skulle resultera i att ungdomarna får en praktikplats och i förlängningen arbete 
vid en kommunal förvaltning eller på ett företag.  
 
Metod för rotation mellan praktikplats/er och utbildning skulle utvecklas inom ramen för projektet. 
Projektet skulle under året skapa 200 praktikperioder a´3 månader i kommunen och i näringslivet.  
 



 
 
4. Målgrupp 
Arbetssökande ungdomar mellan 18-24 år inskrivna på AF i Vaggeryd samt personer med behov av 
stöd på grund av såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, där särskilda insatser krävs för 
personen ska kunna bli självförsörjande genom arbete eller studier. Målgruppen nås via 
Arbetsförmedlingen och ”200 i praktiken” och genom Arbetsmarknadsenhetens 
ungdomsverksamhet Trappsteget. Via Trappstegets referensgrupp kan gymnasieskolan aktualisera 
elever som slutat skolan i förtid utan fullständiga avgångbetyg, så kallade ”drop outs”. Möjligheten 
att aktualisera personer genom ARENA är också möjligt. Det finns unga i behov av stöd för att nå 
självförsörjning som befinner sig i utanförskap och bidragsberoende som inte nåtts av ”200 i 
praktiken”.  En samordning av en tjänst mellan ”Supported Employment” för ”200 i praktiken” 
förstärker möjligheten att nå resultat i arbetet mot målgruppen. 
 
5. Kvalitetsmål och måluppfyllelse 
Mål Måluppfyllese 
Projektet ska under året skapa 200 
praktik/jobbperioder a´3 månader i kommunen 
och i näringslivet. 
 

Totalt har 1505 jobb/praktik/studiemånader 
skapats motsvarande 501 perioder varav 101 
perioder under utfasningsåret 2015.  

100 % av ungdomarna som deltar ska ha haft 
personliga samtal med en arbetsgivare och fått 
en ökad kunskap om arbetsmarknaden. 
 

Genom praktikdagarna samt under 
praktikintroduktion har samtliga ungdomar mött 
en arbetsgivare. 

75 % av deltagarna i pilotprojektet ska uppleva 
att de har fått en meningsfull sysselsättning, 
som kommer att ge dem möjligheter till fortsatt 
arbete eller studier. 
 

Följs upp genom samtal och enkät. 
Över 90 % har upplevt praktiken som 
meningsfull. 

75 % av deltagarna i projektet skall ha fått 
jobb/praktikplats eller börjat studera. 
 

77 % ungdomarna har deltagit i praktik, jobb eller 
studier. 

100 % av individer med behov av stöd ska 
erbjudas det genom Supported Employment. 
 

Samtliga deltagare har erbjudits stöd med en SE-
coach från AME arbetsmarknadsenheten 

75 % ska uppleva att de fått en bättre hälsa 
 

Följs upp genom samtal och enkät. 
80 % har angett de mår bättre. 
 

Samtliga företag och förvaltningar som har 
praktikanter ska informeras om olika 
anställningsstöd. 
 

Genomfört i samband med informationsmöten 
samt i kontakt med alla arbetsgivare. 

Under perioden ska SE-coachen arbeta med 20 
personer varav 5 ska ha lönearbete. 

 

32 personer kodade personer har deltagit varav 
11 haft lönearbete. 

Samtliga inom målgruppen ska erbjudas plats i 
projektet. 

 

Alla deltagare i projektet har erbjudits plats. För 
en del individer tar det tid att hitta en 
praktikplats. Några kommer aldrig ut av olika 
orsaker. 

 
 



 
 
6. Projektets styrning – organisation 
Vaggeryds Näringslivsråd har varit ansvarig projektägare och samordnat aktiviteterna med övriga 
intressenter. Projektets styrgrupp har utgjorts av representanter från Arbetsmarknadsenheten, 
Arbetsförmedlingen, Fenix Kultur & Kunskapscentrum och Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden. Styrgruppen har träffats ca 4 gånger per år. 
 
En beredningsgrupp har hanterat de aktualiserade personerna till projektet. Där ingår handläggare 
för ”200 i praktiken”, handläggare för Trappsteget (sitter i Trappstegets referensgrupp), SE-coach 
samt handläggare på Arbetsmarknadsenheten (som även representerar ARENA). Gruppen bereder 
och samordnar kring aktuella unga i projektet. 

 
 
 

7. Uppdraget 
• Alla ungdomar mellan 18-24 år inskrivna på AF ska bjudas in i projektet. 
• Unga med behov av stöd ska erbjudas möjlighet delta i projektet genom Fenix kultur- och 

Kunskapscentrum samt Trappsteget. 
• Öppen inbjudan för deltagande i projektet ska gå ut till samtliga företag i kommunen samt 

samtliga förvaltningar i kommunen. 
• 2 praktikdagar per år arrangeras för möten mellan ungdomar och arbetsgivare. 
• SE-coachutbildning och andra relevanta kompetenshöjande insatser ska erbjudas för 

projektledaren och SE-coachen. 
• Projektledaren och SE-coachen ska delta i relevanta utbildningsdagar arrangerade av regionen. 
• Klargöra kompetensbehovet hos den unga inskriven i projektet för att öka matchningsbarheten. 

Om möjligt använda AF:s upphandlade coacher för kompetensbristsanalyser. 
• Efter önskemål informera samarbetspartnerna om projektet i olika sammanhang. 
 
 
 
 



 
 
8. Genomförande: 
 
Projektet har löpande arbetat med  
 
• Att ta fram nya praktikplatser.  

• Regelbunden coachning av målgrupp. 

• Riktade insatser av SE-coach i samverkan med AME. 

• Kontinuerlig uppföljning av praktikplatser med arbetsgivare och AF/målgrupp.  

• Kommunikation med olika intressenter i projektet. 

• Genomfört totalt 5 praktikdagar samt 2 branschträffar för matchning mellan arbetsgivare och 

arbetssökande. Se bifogade programblad. 

• Arbetat med metodik för nätverkande mellan arbetsgivare (bl.a. mötesplats under praktikdagar 

och branschdagar). 

• Arbetat med metodutveckling för utbildning för praktikanter. 

• Styrgruppen har träffats 4 gånger per år för att följa och utveckla arbetet. 

• En slutkonferens genomfördes den 20 januari 2016 för spridning av resultat och erfarenheter 

från projektet. 

• Projektet har fått stor medial uppmärksamhet i tidningar och sociala medier. 

• En utvärdering av projektet har genomförts och redovisas i en separat rapport. 

 
9. Projektets relation till andra verksamheter 
 ”200 i praktiken” som vänder sig till unga i behov av stöd till praktik och/eller arbete. Väg in till ”200 
i praktiken” är genom Arbetsförmedlingen. Trappseteget är en verksamhet som riktar sig till unga 
som inte har fullständig skolgång och/eller svårigheter att nå ut på arbetsmarknaden på grund av 
klargjorda eller inte klargjorda arbetshinder. Trappstegets referensgrupp är vägen in dit. För unga 
som är i behov av stöd men inte det som Trappsteget erbjuder har begränsade möjligheter att nå 
arbetsmarknaden. För unga som är i ”200 i praktiken” men som är behov av mer stöd kan 
Trappsteget vara aktuellt eller så är behovet en SE-coach. En samverkan mellan ”200 i praktiken”, 
Trappsteget och SE-coach ger möjlighet till ett individanpassat stöd där vägarna mellan de olika 
samverkansparterna blir kortare.   
 
Den beräknade effekten av projektet inom berörda organisationer är främst en samordningsvinst 
samt att den brist på stöd som tidigare förelåg nu blev uppfylld. 
 
10. Utvärdering 
Löpande uppföljning och utvärderingen har genomförts av projektets styrgrupp och redovisats 
kvartalsvis samt vid inlämnande av årsrapporter. För mätning av kvalitetsmålen har deltagarna i 
projektet tillfrågats genom enkät, vid inskrivning samt vid avslut. Företagen har också lämnat sin syn 
efter genomförd praktikperiod.  En kontinuerlig uppföljning har skett i projektet som redovisats till 
styrgruppen. 



 
En extern utvärderare Eccola kopplades till projektet under 2014 och har granskat projektet under 
hösten 2014 tom 2015. Utvärderarnas rapport presenterades i samband med slutkonferensen i 
januari 2016 och finns som bilaga 14.3 i denna rapport. 
 
11. Spridning av erfarenheter 
Information om projektet har lämnats på Näringslivsrådets möten, AF-träffar och möten arrangerade 
av Samordningsförbundet. Projektet analyserades i workshop i april 2015 där utvärderarna 
tillsammans med deltagande aktörer, arbetsgivare och stödjande organisationer lämnade 
synpunkter och sina erfarenheter från projektet. 
Spridning till media lämnas enligt överenskommelse mellan parterna. Projektet har fått stor medial 
spridning inte minst i samband med praktikdagarna samt i samband med slutkonferensen i januari 
2016. Information om projektet har funnits tillgängligt på kommunens och Näringslivsrådets 
hemsidor.  
 
12. Resultat  
212 ungdomar deltagit i projektet och bidragit till sammanlagt totalt 1505 aktivitetsmånader 
fördelat på 899 jobbmånader, 343 praktikmånader och 263 studiemånader. 61 
arbetsgivare/förvaltningar har medverkat med praktik och/eller jobb. 
      

 Kategori Kön 

Aktivitets-
månader 

2013 

Aktivitets-
månader 

2014 

Aktivitets
-månader 

2016 

Totalt 
Aktivitets
-månader 

Jobbmånader Män 174 225 119 518 
  Kvinnor 148 181 52 381 
Praktikmånader Män 105 34 32 171 
  Kvinnor 110 30 32 172 
Studiemånader Män 29 59 49 137 
  Kvinnor 11 96 19 126 
  Totalt 577 625 303 1505 
  Perioder a´3 mån 192 208 101 501 
 
Individer med särskilda behov ingår i ovanstående redovisning. 32 individer med särskilda behov har 
deltagit i projektet och bidragit till totalt 217 aktivitetsmånader varav 104 jobbmånader, 98 
praktikmånader och 15 studiemånader.  
 
Kategori Kön Aktivitets

-månader 
2013 

Aktivitets
-månader 

2014 

Aktivitets
-månader 

2015 

Totalt 
Aktivitets
-månader 

Jobbmånader Män 16 28 25 69 

 Kvinnor 9 13 13 35 

Praktikmånader Män 43 9 3 55 

 Kvinnor 17 14 12 43 

Studiemånader Män 6 9 0 15 

 Kvinnor 0  0 0 

 Totalt 91 73 53 217 

 Perioder a´3 mån 30 24 18 72 

 
 



 
 
13. Ekonomi 
Totalt har projektet under 3 år bidragit till ett minskat aktivitetsstöd/försörjningsstöd i samband med 
deltagarnas jobb/studier under 1162 manmånader a´3200kr= 3 718 400kr. Projektkostnaden har för 
samma period uppgått till 2 394 494kr. 
 
 
14. Bilagor 

14.1. Ekonomisk sammanställning 
14.2. Inbjudan praktikdagar och matchningsträffar 
14.3. Utvärderingsrapport Eccola- Rapport extern lärande utvärdering 

     
 
 

Vaggeryds Näringslivsråd 
 
    Carl-Gunnar Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bilaga 14.1 
 
 
 
200 i praktiken Ekonomisk sammanställning 201302 tom 201601 totalt 36 månader 

   
Kostnadsslag 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 Acc. budget Acc. utfall   

Praktikcoach lön+ sociala kostnader   539663 397813 409978 1660000 1347454   
SE-Coach lön+ sociala kostnader * 0 231236 272338 553520 503574   
Utvärderare externt inköp 0 49496 88998 140000 138494   
Resor 8326 5461 3886 80000 17672   
Kontor  19722 37806 18084 72000 75612   
Telefon, internet, adm 10432 2787 3174 55000 16392   
Utbildningar  2189 15000 0 70000 17189   
Praktikdagar/konferens 54219 60073 74451 232000 188744   
Övriga kostander 0 0 11576 30000 11576   
Admin. kost 15 % * 0 36935 40851 97680 77786   
Totalt 634551 836608 923335 2990200 2394494   

      
  

Finansiering 2013 2014 2015 
Acc. Budg. 

finans Acc. finans.   
Arbetsförmedlingen 349422 340576 375475 1175000 1065473   
Vaggeryds kommun 141950 212860 234672 656000 589482   
Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 93179 283171 313188 751200 689539   
Sparbanksstiftelsen Alfa 50000 0 0 50000 50000   
Totalt 634551 836608 923335 2632200 2394494   
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200 i praktiken extern lärande utvärdering 2015 

1. Bakgrund om projektet 
Projektets övergripande syfte är att minska arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun 
samt skapa möjligheter för funktionshindrade ungdomar med särskilt behov av stöd att komma ut på 
arbetsmarknaden.  

Målsättningen för ”200 i praktiken” är att projektet skall skapa tydliga kontaktytor mellan ungdomar och 
arbetsgivare samt utveckla mötesplatser som leder till matchning in på arbetsmarknaden. Matchningsarbetet ska 
resultera i att ungdomarna får en praktikplats och/eller jobb vid en kommunal förvaltning eller på ett företag, 
alternativt att insatserna leder till fortsatta studier. Genom projektet skapas nya samarbetsstrukturer mellan privat 
och offentlig sektor och samarbetet mellan olika myndigheter förstärks.  

Följande kvalitetsmål1 definierades för verksamheten 2013-2014. 

• Projektet ska skapa 200 praktik/jobbperioder a´3 månader i kommunen och i näringslivet. 
• 100 % av ungdomarna som deltar ska ha haft personliga samtal med en arbetsgivare och fått en ökad 

kunskap om arbetsmarknaden.  
• 75 % av deltagarna i pilotprojektet ska uppleva att de har fått en meningsfull sysselsättning, som 

kommer att ge dem möjligheter till fortsatt arbete eller studier.  
• 75 % av deltagarna i projektet skall ha fått jobb/praktikplats eller börjat studera.  
• 100 % av individer med behov av stöd ska erbjudas det genom Supported Employment.  
• 75 % ska uppleva att de fått en bättre hälsa  
• Samtliga företag och förvaltningar som har praktikanter ska informeras om olika anställningsstöd.  
• Under perioden ska SE-coachen arbeta med 20 personer varav 5 ska ha lönearbete.  
• Samtliga inom målgruppen ska erbjudas plats i projektet. 

Av utvärderingsrapporten ”Slutrapport extern lärande utvärdering 200 i praktiken 2015-02-15”2 framgår att 
samtliga kvalitetsmål är uppfyllda.  

Projektet startade 2013-02-01 som ett pilotprojekt, förlängdes ytterligare 1 år tom 2015-01-31. År 2015 är ett 
utfasningsår för 200 i praktiken. Målsättningen för 2015 är att de aktörer som samverkar, skall ha hittat 
långsiktigt hållbara former för fortsatt samarbete för målgruppen unga utan sysselsättning per den 31 januari 
2016.  

Projektbudgeten uppgår för 12 månader 2015 till 975 600kr. 

Projektägare är Vaggeryds Näringslivsråd KB.3 Styrgruppens medlemmar representerar Vaggeryds kommun 
(näringslivsrådet samt kansliet), Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), Fenix kunskapscentrum 
(gymnasium/YH-utbildning, SFI), Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och Arbetsförmedlingen i 
Jönköping. Projektledaren och SE-coachen är också ledamöter i styrgruppen.  

Huvudsakliga samfinansiärer är: Arbetsförmedlingen (AF), Samordningsförbundet Södra Vätterbygden och 
Vaggeryds kommun. Vaggeryds Näringslivsråd bidrar med administration samt tid i styrgrupp och koordinering 
av projektet.  

AF är vägen in i projektet. Trappsteget (AME) är en verksamhet som riktar sig till unga som inte har fullständig 
skolgång och/eller svårigheter att nå ut på arbetsmarknaden på grund av klargjorda eller inte klargjorda 
arbetshinder. Ungdomar som medverkar i ”200 i praktiken” och som är i behov av mer stöd, kan få det genom 
Trappsteget eller från en SE-coach. Samverkan mellan ”200 i praktiken”, Trappsteget och SE-coach ger 

                                                           
1 Kvalitetsmålen följs upp i projektets egen slututvärdering.  
2 Elin Ekström, Monica Johansson, Ann Britt Karlsson 2015 
3 Bidrar med administration och uppföljning.  
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möjlighet till ett individanpassat stöd där vägarna mellan de olika samverkansparterna blir kortare.4 Supported 
Employment (SE) är en metod som syftar till att stödja personer med funktionsnedsättning att nå framgång i en 
anställning på den öppna arbetsmarknaden som de själva valt att arbeta i. Metoden började användas som ett 
sysselsättningsalternativ för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i USA under tidigt 1980-tal. 
Arbetssättet utvecklades av praktiker som ville göra traditionell rehabilitering och habilitering mer effektiv vad 
beträffar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att nå anställning och social integrering i 
samhället. SE har utvecklats över tid, och används nu även för andra målgrupper, exempelvis personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 5 

I utvärderingsrapporten 2014-2015 framgår att projektet, sedan starten 2013 har lyckats bidra till att ett stort 
antal arbetslösa ungdomar gått vidare till praktik, jobb och/eller studier, men att det fortfarande finns unga i 
behov av stöd för att nå självförsörjning, som befinner sig i utanförskap och bidragsberoende som ”200 i 
praktiken” inte har nått. I samma rapport nämns andra möjliga målgrupper, som skulle kunna få nytta av det 
samarbete och stöd som etablerats inom ramen för 200 i praktiken under 2013-2015, t.ex. nyanlända eller 
invandrare som bott under en längre tid i Sverige utan att kunna ta steget in på arbetsmarknaden och/eller andra 
individer utan sysselsättning, som inte hör till den ordinarie målgruppen ungdomar 18-24 år.  

Några resultat från 2015 

76 personer varav 36 unga kvinnor och 40 unga män har deltagit under 2015. Dessa har fått del av motsvarande 
90 jobb-, 11 praktik- och 23 studieperioder à 3 mån. Det innebär totalt 124 perioder med aktiviteter inom 
programmet som haft positiv inverkan på de ungas tillvaro och framtida möjligheter. 

- Identifiering av arbetssökande har skett i samverkan mellan AF och AME. 
- Matchning med företag som söker praktikanter och/eller arbetskraft har skett främst genom medverkan 

från Näringslivsrådet. Information till arbetsgivarna har skett genom utskick samt uppföljningskontakter.  
- En praktikdag har genomförts (den 22 april) för att ge inspiration och kontakter mellan arbetsgivare och 

arbetssökande. Dagen inleddes med lärande dialog, där företrädare från AF, SE-coacherna, Hela kedjan 
till företaget, utvärderarna för 200 i praktiken m.fl. medverkade.   

- Samarbetet i handläggargruppen har stärkts avsevärt sedan i augusti. Resurser från de olika 
organisationerna kompletterar varandra. Handläggarna har anpassat arbetssätt och verktyg efter 
ungdomarnas behov, och blivit mer individinriktade.  

- Två branschträffar har ordnats för ungdomarna på Af. Av totalt tio deltagande ungdomar har en kommit 
i arbete och fyra i praktik.  

- Totalt 50-60 arbetsgivare6 från olika branscher (handel, industri, restaurang och service, offentlig sektor: 
bl.a. skola, äldrevård och barnomsorg, m.fl.) har deltagit i projektet. 

- Projektet har presenterats för företagen på bl.a. Näringslivsrådets lunchmöte. Projektet har också synts i 
media flera gånger.  

- Den största insatsen har bestått i att coacha ungdomarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Vaggeryds Näringslivsråd, Verksamhetsplan för ungdomsarbetslöshetsprojekt 200 i praktiken, 2014-02-01. 
5 Utvärdering av implementeringen av Supported Employment i Jönköpings län, Gustafsson, Johanna april 2014 med hänvisning till 
Wehman et al., 2007. S.3-4. Regionförbundet i Jönköpings län, Landstinget i Jönköpings län, Höglandets Samordningsförbund, 
Finnvedens Samordningsförbund, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden. 
6 Antalet deltagande arbetsgivare och praktikplatser avser hela projektperioden 2013-2015. 
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Sammanfattning av utvärderarnas analys och rekommendationer  

- Projektet upphör, men behoven finns kvar! 
- Mångfacetterad behovsgrupp – stödet bör anpassas därefter, och målgruppen kan vidgas och omfatta 

bl.a. ensamkommande flyktingar 
- Samverkan bland aktörerna är nödvändig även framledes. 
- Kontinuitet, uthållighet, personligt bemötande och handfast hjälp vid ansökan efterfrågas och uppskattas 

av ungdomarna.  
- Fortsätt med mer personliga möten, ex. branschträffar 
- Inkludera försörjningsstöd och gymnasieskolans studie och yrkesvägledning för att möjliggöra ett mer 

helhetligt stöd  
- Fortsatt förankring i politiken och i deltagande organisationers ledning är nödvändig  
- Strategi och projektledning är viktiga hörnstenar inför framtiden – vilken organisation tar stafettpinnen?  
- Kontinuerlig dialog hos samverkande aktörer, samsyn kring målen behövs även framgent 
- Definiera framtidens ”för-vem”, ”för-vad” och ”vilka” 

 

Utvärderargruppen vill tacka för att vi fått vara med på 200 i praktikens spännande resa, och önskar samtliga 
projektaktörer allt gott i framtiden.  

Elin Ekström, Monica Johansson, Ann Britt Karlsson  

2016-02-09 
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2. Utvärderarnas uppdrag och metodologiskt angreppssätt 
2.1 Utvärderarnas uppdrag 

Utvärderingen skall visa hur deltagare, projektpersonal och samarbetspartners uppfattar projektet och hur det 
fungerar. Projektets metodik ska analyseras och utvärderas i jämförelse med andra liknande projekt. 
Utvärderingen skall baseras på konventionella vetenskapliga metoder.  

Utvärderarna har i anbud lovat att rapporten ska redogöra för:  

• En bedömning av projektets långsiktighet vad gäller hur resultat tas omhand och förutsättningar för 
långsiktiga effekter.  

• Hur projektorganisationen är uppbyggd och fungerar (t ex Styrgrupp, ledningsgrupp, referensgrupp mm)  
• Hur samverkan mellan berörda organisationer fungerar, bland annat när det gäller jämlika relationer, 

lärande, erfarenhetsutbyte och engagemang.  
• Hur projektet arbetar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.  
• Projektets bidrag till systempåverkan och den offentliga debatten. 
• En bedömning av metoder och aktiviteter i förhållande till mål och syfte.  
• En övergripande bedömning av projektets resultat. 

 

Under detta utfasningsår har projektets Styrgrupp ombett utvärderargruppen att särskilt fokusera på samverkan 
mellan parterna som deltar i projektet. Av rapporten skall framgå på vilket sätt erfarenheterna och lärandet kan 
integreras i framtida praktik och arbetsmarknadsverksamheter. Förutsättningarna för fortsatt och stärkt 
samverkan, som kan bli hållbar över tid skall undersökas.  

2.2 Lärandet i centrum!  

Anbudsgivaren – Monica Johansson, Eccola och de medarbetare som samarbetar i utvärderingen av ”200 i 
praktiken” - Ann Britt Karlsson, Con Trust och Elin Ekström, Questa - har mångårig erfarenhet av liknande 
forsknings och utvärderingsverksamhet med beprövad metodik inom bl.a. policyanalys, interaktiv forskning, 
följeforskning, studier för aktörers aktiva lärande i organisering av uppgifter och entreprenörskap inom och/eller 
i samspel mellan offentlig, privat och ideell verksamhet.  

Policyanalys kan kort beskrivas som studien av relationen mellan föreskriven policy (program, strategier, projekt 
etc.) och organisering i praktiken (verksamhet som olika aktörer engagerar sig i gemensamt för att lösa problem 
eller tillvarata möjligheter).  

Interaktiv forskning är det arbete som bedrivs gemensamt av forskare och praktiker i syfte att tackla en utmaning 
och/eller tillvarata en möjlighet – dvs. att förbättra ett tillstånd eller en process. Aktörerna (forskare och 
praktiker) som interagerar i en sådan process blir ”klokare tillsammans”. Forskaren fungerar som en av 
katalysatorerna genom att ställa relevanta frågor och kanalisera argument som diskuterats av intervjupersonerna 
till en fiktiv ”arena” för erfarenhetsutbyte och definition av argument, begrepp, strategier, etc.  

Detta betyder, enkelt uttryckt, att en av forskarens uppgifter är att ”lyfta” och hantera frågor och begrepp 
tillsammans med praktikerna, och att delta i gemensam löpande kunskapsgenerering – ett slags ”kollektiv 
klokskap”. Forskaren har också rollen att ge förslag och rekommendationer till processens aktörer rörande 
möjliga förändringar och metoder som kan tillföras i syfte att förbättra processen underhand. Denna interaktion 
möjliggör för projektets aktörer att tillvarata och (åter) investera kunskaper och erfarenheter eller andra resurser 
(som t.ex. nätverk) som genererats i processen, antingen i det pågående projektet eller i nya satsningar. Genom 
interaktionen skapas följaktligen goda möjligheter till att inhämta och/eller generera ny gemensam kunskap – och 
lärande. 

Policyanalysen antar en kritisk attityd till den föreskrivna policyn (dvs. strategier, program, projekt, etc.) 
Forskaren har rollen att utgå ifrån användaren och, genom samtal med individer som varit aktiva i processen, 
kartlägga de resurser (personer, finansiella medel, kunskapsbas, nätverk, institutioner, etc.) som varit 
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betydelsefulla för att åstadkomma önskvärda resultat. Det är alltså inte projektet eller programmet i sig som är 
startpunkten.  

Den viktigaste forskningsfrågan i samtliga arbeten som utförs av vår forskargrupp är: ”För vem/vilka?” Där 
startar studier av strategier, program, processer, etc. hos användare. I föreliggande fall – dvs. inom projektet ”200 i 
praktiken” - identifierar vi ”för-vem-grupper” med ungdomarna. Våra studier analyserar och skildrar givetvis 
även hur aktörerna kring ungdomarna (potentiella arbetsgivare, handledare, coacher, osv) organiserar sig för att 
stötta ungdomarna på deras väg till arbetsmarknaden.   

Analysen tar sin början i, och genomförs, med utgångspunkt i ”för-vem-grupperna” genom att forskningen 
fokuseras på organiseringen av aktiviteterna som definierats i projektbeskrivningen relaterat till det övergripande 
syftet och målsättningarna (se Bakgrund, ovan). 

I upplägget av denna fältnära studie involveras och tillvaratas projektaktörernas erfarenheter. Studien ska ge 
uppdragsgivaren liksom aktörer och projektledare tillgång till trovärdig information om processer och resultat 
gällande projektets genomförande.  

Här tillhör projektdeltagares (och målgruppers) erfarenheter i projektens organisering och dess effekter i 
praktiken sådan information som ska samlas in och tillvaratas. Det praktiknära angreppssättet ska bidra till att 
dokumentera och analysera projektaktörernas aktiva lärande i det konkreta arbetet med projektet ”200 i 
praktiken”, med rekommendationer som syftar till att ge förutsättningar för tillvaratagande av kunskap och 
erfarenheter som kan investeras i framtida och/eller liknande regionala utvecklingsprojekt.  

Uppdraget ska omfatta ansvariga, medverkande och målgrupper som i praktiken varit involverade i utformningen 
och genomförandet av projektet, olika fokusområdens upplägg, utförande och resultat.  

Interaktiv forskning bidrar förutom till analys och utvärdering dessutom till beskrivningar av processen och 
väsentliga alternativa vägval, ställningstaganden och resultat som uppkommit under resans gång.  

Kunskap som inhämtats genom utvärderingen är avsedd att komma projektets aktörer till del, och bidra till 
lärande och metodutveckling i framtida, liknande projekt.  

I studien tillvaratas följaktligen aktörernas: 

1) erfarenheter och kunskaper av verksamheten i projektet och 
2) beskrivningar av resultat av verksamheten som värderas av ansvariga medverkande aktörer. 

 
Vi analyserar därmed projektets organisering med fokus på innehållsliga aspekter i betydelsen ”för vad” och ”för 
vilka” projektverksamheten har bidragit till förändringar som innebär önskvärda resultat i praktiken. Vi 
analyserar mätbara och på förhand formulerade, men också oväntade resultat i relation till projektets 
målsättningar och syfte.  

Det är vanligt att lärande utvärderare anlitas i början av ett projekt, och att kontinuerlig interaktion sker med 
deltagare och andra projektaktörer. I ‘200 i praktiken’ blev vi kontaktade först i augusti 2014, och slutrapporten 
skulle vara klar 2015-01-31. I mars 2015 fick vi förnyat förtroende att utvärdera även utfasningsåret. Det lärande 
perspektivet i vårt arbete har, i 200 i praktiken, framförallt fokuserat på praktikanters, handledares och 
styrgruppsledamöters reflektioner kring sitt eget lärande av erfarenheter de fått i projektverksamheten och hur 
erfarenheterna kan bidra till att ungdomarna får jobb och integreras i arbetslivet eller hur de kan användas i 
verksamhetsutveckling i liknande verksamheter i framtiden.  

2.3 Metodval för datainsamling och återkoppling av resultat 

Utvärderarens viktigaste källa för information är samtalsintervjuer som sker med stöd i öppna halvstrukturerade 
frågor i möte med medverkande i olika roller i projekten, särskilt de aktörer som projektansvariga uppfattar som 
de viktigaste representanterna i organiseringen och genomförandet av verksamheterna. Intervjuerna sker om 
möjligt på plats lokalt där aktiviteterna utförs. Besöken behövs för att fånga in erfarenheter sett ur aktörers och 
målgruppers perspektiv. Före intervjuerna har vi inhämtat information om verksamheten, dess tänkta 
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organisation, arbetssätt, resurser och resultat. Utöver besöken vid intervjutillfällen har datainsamling skett 
fortlöpande i kontakter via e-post och telefon.  

I utvärderingsarbetet börjar vi vår datainsamling hos projektansvariga (projektledare och 
styrgruppsledamöter)och därifrån går vi vidare och intervjuar dem som de uppger är de viktigaste aktörerna, för 
att 200 i praktiken ska nå avsedda resultat för ungdomarna i projektet och för att uppnå projektmålen. Avsikten 
är att få tillförlitlig och rättvisande information med stöd av projektansvarigas, projektmedarbetares och 
ungdomars kunskaper, erfarenheter och upplevelser. Vi återkopplar intervjuresultaten till de intervjuade i 
anslutning till intervjun eller via e-post eller telefonsamtal strax därefter.   

Eftersom 2015 varit ett utfasningsår, och eftersom antalet deltagare minskat drastiskt, jämfört med perioden 
2013-2014 har utvärderingen fokuserat på verksamheternas långsiktiga hållbarhet. Intervjuer och möten har 
genomförts med några av nyckelpersonerna i organiseringen av verksamheter: (Af, 2 intervjuer), AME (1 
intervju), SYV vid gymnasieskolan Fenix i Vaggeryd (1 intervju).  

Under 2015 har utvärderarna dessutom deltagit i lärande dialog med myndigheter, handläggare och företrädare 
för andra arbetsmarknadsprojekt eller verksamheter som motverkar utanförskap, etableringsstödet för nyanlända 
vid AFoch ”Hela kedjan till arbete”.7 samt Swedbank (Sparbanksstiftelsen Alfa) framförallt vid praktikdagen den 
22 april.  

Under våren mötte vi projektledaren vid ett par tillfällen för att stämma av hur arbetet med ungdomarna 
fortlöpte. Vi har deltagit i styrgruppsmöten för att tillvarata ledamöternas och projektledarens samlade 
erfarenheter samt lyfta kritiska frågor och reflektera tillsammans kring utmaningar och möjligheter. Styrgruppen 
har löpande fått muntlig återkoppling av utvärderingsresultat vid sammanträden samt inför och vid 
avslutningskonferensen den 20 januari 2016.  

Intervjuer har genomförts med två representanter för Arbetsförmedlingen Jönköping, en handläggare vid 
Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun (AME) samt med SYV vid gymnasieskolan Fenix tidig höst 2015 i 
syfte att starta dialogen om tillvaratagande av erfarenheterna i projektet och hur verksamheterna kan organiseras i 
framtiden.  

I augusti 2015 återupptogs arbetet i en beredningsgrupp som består av projektledare, SE-coach samt handläggare 
från kommunens Arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen som varit vilande under en period. 
Utvärderarna har deltagit vid två möten i beredningsgruppen för att göra deltagande observationer, liksom för att 
återföra resultat från intervjuer och analyser samt ställa frågor för gemensam reflektion och lärande.  

12 telefonintervjuer har dessutom genomförts av utvärderare med ungdomar. En första grupp om sju individer 
intervjuades i september 2015. Resterande fem intervjuades i december 2015. Syftet var att få veta mer om 
ungdomars behov inför vidare arbete. Utvärderarna fick listor från handläggare AF, SE-coach och AME, och 
valde några av namnen som kontaktades. Den handläggare som uppgav ungdomens namn kontrollerade också 
individens samtycke innan utvärderarna ringde upp.  

2.4 Analys av insamlad data 

Projektets aktiviteter och innehåll har analyserats med utgångspunkt från årets målsättning. Ungdomarnas behov 
utgör självklara grundpelare. Den långsiktigt hållbara organiseringen av verksamheter som leder vidare till studier, 
praktik och/eller arbete var huvudmålsättningen för 2015. Dessutom hade styrgruppens ledamöter under 2014 
börjat uppmärksamma de nya målgrupper som tillkommit under de senaste två-tre åren: de unga flyktingar som 
vill bygga resten av sina liv i Sverige.  

3. Året som gick  
3.1 Projekthistorik 2015  

År 2015 är ett utfasningsår för 200 i praktiken. Målsättningen är att de aktörer som samverkar, skall ha hittat 
långsiktigt hållbara former i fortsatt samarbete för målgruppen unga arbetslösa per den 31 januari 2016.  
                                                           
7 www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden/aktiviteter/helakedjantillarbete.4.df3039f14e02df095ab0ec.html (Senast besökt 2016-
02-04) 

http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden/aktiviteter/helakedjantillarbete.4.df3039f14e02df095ab0ec.html
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2015 har varit ett händelserikt år i projektet. Redan i början av 2015 konstaterade projektledningen att 
arbetslösheten bland ungdomar sjunkit avsevärt, och att antalet individer i målgruppen minskat drastiskt. I 
januari 2013 var andelen arbetslösa ungdomar i kommunen så hög som 16,8%. I december 2015 hade den sjunkit 
till 9,6%.  

Jämfört med tidigare år, har en förändring av behov av stöd inom målgruppen skett. I gruppen, ungdomar som 
står utanför arbetsmarknaden finns nu fler som är i behov av mer individuellt stöd. Bland de personer som 
intervjuats i samband med den externa, lärande utvärderingen under 2015 finns bl.a. individer med 
språksvårigheter och funktionshinder. En utmaning inom nära förestående tid är att antalet nyanlända ökat under 
2015, och förväntas öka under de närmaste åren.  

Redan under hösten 2014 hade styrgruppen lagt märke till att antalet ungdomar som kom till de s.k.  
praktikdagarna hade minskat drastiskt. Ansvarig handläggare vid AF genomförde förberedelsemöten med 
ungdomarna, i syfte att ”peppa” de arbetssökande inför praktikdagen. Trots detta deltog endast cirka 10% av de 
ungdomar som kallats. Detta ledde till oro, besvikelse och missnöje bland projektansvariga och i styrgruppen. 
Anledningen till att så många ungdomar uteblev förmodades vara att behovet inte var lika stort längre, liksom att 
en större del av ungdomarna som blev kvar utanför arbetsmarknaden av olika anledningar hade behov av större 
och mer individuellt stöd. ”Kanske blir praktikdagen ett alltför ambitiöst och stort sammanhang för de ungdomar som inte 
lyckats hitta ett arbete, trots att konjunkturen förbättrats avsevärt?” funderade handläggarna som finns representerade i 
styrgruppen.  

I början av 2015 diskuterade styrgruppen vilka verktyg som kunde vara relevanta för att nå målgruppen, och 
beslutade att en sista s.k. ”praktikdag”, ett mötestorgför matchning mellan arbetsgivare och praktikplatser skulle 
anordnas den 22 april. Ett 70-tal ungdomar bjöds in. Totalt cirka 25 arbetssökande varav två personer var 
långtidsarbetslösa, men äldre än 25 år deltog. Denna gång hade dessutom en ny målgrupp inbjudits till mötet; 
invandrade ungdomar som ingår i etableringsstödet. Samtliga 20 kallade ungdomar från etableringsgruppen 
deltog. Mötet mellan arbetsgivarna/praktikplatserna och de invandrade ungdomarna var något trevande.  

Flera av ungdomarna var inte bekväma med svenska språket, och tolk fanns på plats. Dock fick inte mötet den 
önskade effekten. Mötena mellan ungdomarna och arbetsgivarna ledde inte fram till att någon av ungdomarna 
fick en praktikplats eller ett arbete.  

Under hösten påbörjades intervjuer, och diskussioner fördes i styrgruppen kring anledningen till att så många 
ungdomar uteblev vid praktikdagarna. Sju telefonintervjuer genomfördes av utvärderarna med ungdomar som 
AFs handläggare kontaktat på förhand. Inget entydigt svar gavs på frågan om varför ungdomar inte utnyttjade 
praktikdagarna. Ett par av ungdomarna bekräftade styrgruppens misstanke om att en del av individerna upplevde 
att det var för ”stort” sammanhang, och ”för mycket folk”, men generellt gav ändå svaren bilden av att 
praktikdagen var bra.  

Utvärderarna ställde samtidigt andra frågor som gällde ungdomarnas önskemål om bemötande och stöd då de 
söker arbete, praktik eller studier. Ungdomarnas perspektiv kommer att behandlas senare i denna rapport.  

I augusti 2015 gick projektet igenom en turbulent period, då projektledaren avgick. En handläggare som är 
anställd vid Näringslivsrådet i Vaggeryd gick in i rollen som projektledare på halvtid fram till projektets slut den 
31 januari 2016.  

Arbetet i ”beredningsgruppen” återupptogs och intensifierades. En handläggare från AF Jönköping, SE-coachen, 
ytterligare en handläggare från Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds kommun samt tillförordnad projektledare 
har medverkat. Gruppen har träffats i genomsnitt var åttonde vecka. Dialog har förts om det operativa arbetet 
med ungdomarna, deras behov, möjligheter till stöttning och vidare coachning.  

Efter samtal i styrgruppen såväl som i handläggargruppen, och mot bakgrund bl.a. av en tydlig minskad 
arbetslöshet bland ungdomar och det svaga intresset från arbetslösa ungdomar inför praktikdagarna, togs 
beslutet att anordna s.k. branschträffar riktade till ett litet antal ungdomar utifrån deras intresse för olika 
branscher och typ av arbeten. Handläggarna utgick ifrån att ett mer individuellt bemötande och personlig 
stöttning för de personer som, trots kraftigt förbättrad konjunktur, inte hittat sin väg till arbete eller studier. 



10 
 

Handläggarna och styrgruppen uttrycker sig positivt över att det nu, äntligen, finns tid över som kan ägnas åt de 
individer som behöver lite extra stöd.  

Spridningskonferensen den 20 januari 2016 avsåg att sammanfatta projektets verksamhet 2013-2015, höja 
blicken, fokusera på några av framtidsfrågorna och sprida kunskap och erfarenheter lokalt och regionalt. Ett 50-
tal besökare deltog. En övervägande del arbetar inom offentliga verksamheter i närliggande kommuner. 
Styrgruppens representanter och deras erfarenheter gavs stort utrymme vid konferensen. Samtliga aktörer 
uppgav sig vara nöjda med projektets (samverkans) modell och ”matchningsmötena” mellan ungdomar och 
företag och/eller praktikplatser. Integration och arbete med bl.a. ensamkommande flyktingungdomar indikerades 
som en av framtidens utmaningar. Konferensen avslutades med ett uppskattat inslag av stå-upp-komikern Özz 
Nujen som pratade utifrån temat mångfald. Samtliga aktörer uppger sig vara positiva till det samarbete som 
etablerats kring stödet till ungdomarna i 200 i praktiken, men frågetecken återstår bl.a. kring vilka som driver 
verksamheten vidare.  

3.2 Ungdomarnas erfarenheter och reflektioner om 200 i praktiken 2015 

Intervjuerna som genomförts av utvärderarna uttrycker flera behov som är gemensamma för flera av de 
intervjuade ungdomarna.  

Det är svårt att söka jobb, anledningarna varierar något. Ungdomarna nämner att det:  

... inte finns arbeten eller arbeten som ungdomen känner passar för just honom/henne.  

... är svårt som ung att få jobb då man inte har så mycket dokumenterad erfarenhet. 

... är krångligt att ta sig till AF (i Jönköping) och pappersarbetet upplevs som svårt.  

... om man har en funktionsnedsättning tar mer tid att ”komma in” på en praktikplats, därför skulle tiden för 
praktiken behöva förlängas.  

Flera ungdomar berättar om att de bytt handläggare vid AF upprepade gånger, och att personalbytet skett utan 
att de informerats. Ungdomarna upplever det som negativt att ”börja om på nytt” med nya personer vid AF, och 
önskar mer kontinuitet.  

Flera ungdomar berättar dessutom att de vill ha mer information om vilken typ av hjälp som finns tillgänglig för 
att komma vidare med studier/praktikplats/arbete/starta-eget/lärlingsplatser och efterlyser mer handfast hjälp 
med vägledning. 

Hjälp med att skriva arbetsansökan, och förbättra CV, personliga brev och ansökningar efterfrågas.  

På frågan om hur de vill ha hjälp när de söker jobb, så svarar de flesta att de vill ha engagerade handläggare på 
AF. Det har hjälpt ungdomarna när handläggaren mailat och önskat lycka till innan en intervju och hör av sig 
efteråt och frågar om hur det har gått.  

”Handläggaren på AF kände igen mig vid praktikdagen”, berättar en av ungdomarna. Det tär på en att inte få jobb och 
då behövs uppmuntran och att handläggaren tror på en. Handläggare vid AME, AF och SE-coach nämns vid 
namn av tacksamma ungdomar.  

Flera är positiva till att träffa arbetsgivare vid t.ex branschträffar. Även de som inte fått den möjligheten 
efterfrågar den. Dock kan större arrangemang som praktikdagar verka avskräckande för en del individer, som 
önskar mer småskaliga sammanhang, med mer direkta kontakter. ”Om man inte har så mycket på sitt CV kan det vara 
en bra chans att visa att man har annat att komma med” vid ett personligt möte.  

3.3 Resultat från 2015 
 

76 personer varav 36 unga kvinnor och 40 unga män har deltagit under 2015. Dessa har fått del av motsvarande 
90 jobb-, 11 praktik- och 23 studieperioder à 3 mån. Det innebär totalt 124 perioder med positiv aktivitet. 

- Identifiering av arbetssökande har skett i samverkan mellan AF och AME. 



11 
 

- Matchning med företag som söker praktikanter och/eller arbetskraft har skett främst genom medverkan 
från Näringslivsrådet. Information till arbetsgivarna har skett genom utskick samt uppföljningskontakter.  

- En praktikdag har genomförts (den 22 april) för att ge inspiration och kontakter mellan arbetsgivare och 
arbetssökande. Dagen inleddes med lärande dialog, där företrädare från AF, SE-coacherna, Hela kedjan 
till företaget, utvärderarna för 200 i praktiken m.fl. medverkade.   

- Samarbetet i handläggargruppen har stärkts avsevärt sedan i augusti. Resurser från de olika 
organisationerna kompletterar varandra. Handläggarna har anpassat arbetssätt och verktyg efter 
ungdomarnas behov, och blivit mer individinriktade.  

- Två branschträffar har ordnats för ungdomarna på AF. Av totalt tio deltagande ungdomar har en 
kommit i arbete och fyra i praktik.  

- Totalt 50-60 arbetsgivare8 från olika branscher (handel, industri, restaurang och service, offentlig sektor: 
bl.a. skola, äldrevård och barnomsorg, m.fl.) har deltagit i projektet. 

- Projektet har presenterats för företagen på bl.a. Näringslivsrådets lunchmöte. Projektet har också synts i 
media flera gånger.  

- Den största insatsen har bestått i att coacha ungdomarna. 
 

4. Långsiktigt hållbar lösning?  
Målsättningen för utfasningsåret 2015 är att de aktörer som samverkar i projektet skall ha hittat långsiktigt 
hållbara former för fortsatt samarbete för målgruppen per den 31 januari 2016. I skrivande stund är det inte helt 
klart hur det operativa samarbetet kommer att fungera i fortsättningen, även om samtliga handläggare och 
styrgruppen uttalat sig mycket positivt om samverkan som kommit till stånd, framförallt på operativ 
handläggarnivå (beredningsgruppen) under projektets sista månader.  

Det kommer att bli nödvändigt att ta ett definitivt beslut om hur målgruppens behov skall kunna mötas i 
fortsättningen. Den 2 mars hålls det sista styrgruppsmötet. Då förs också avslutande dialog om hur 
organiseringen av verksamheten för arbetslösa ungdomar skall ske fortsättningsvis-Projektet har upphört den 31 
januari.  

4.1 Vaggeryd nod i regeringens DUA-initiativ?  

AF Jönköping har slutit en överenskommelse inom ramen för regeringens DUA-initiativ9 och kommer att 
samarbeta med Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköpings kommuner. Förändringar sker också vad beträffar 
bestämmelser för hur ungdomar mellan 16-24 år skall registreras. Detta innebär att AF får ansvaret att registrera 
samtliga ungdomar i kommunen som varken arbetar eller studerar, även om de inte söker arbete. Mer resurser 
kommer att krävas för att aktivt söka upp ungdomar som annars riskerar att ”hamna mellan stolarna”. Vaggeryds 
kommun planerar att söka särskilt statsstöd för ändamålet. Kontakterna mellan AF och Studie och 
Yrkesvägledaren (SYV) vid gymnasieskolan Fenix kommer att behöva stärkas. SYV vid Fenix registrerar idag 
ungdomar som inte studerar inom ramen för det s.k. kommunala aktivitetsansvaret.10 

Kanske kan beredningsgruppen som fungerat under 200 i praktiken, utökad med representant från Fenix 
(SYV)samt eventuellt socialförvaltningens försörjningsstöd fortsätta att verka inom ramen för DUA, och utgöra 
Vaggeryds ”DUA-nod”? Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten har bjudit in representanter för IFO 
(Individ och Familjeomsorg), Barn och Utbildningsförvaltningen, Försäkringskassan, kommunledningen och 
Näringslivsrådet till dialog den 22 februari.  

                                                           
8 Antalet deltagande arbetsgivare och praktikplatser avser hela projektperioden 2013-2015. 
9 DUA, delegationen för unga till arbete är ett regeringsinitiativ som syftar till att prioritera de arbetspolitiska utmaningar som är 
relaterade till ungdomsarbetslösheten. 
10 Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om han 
eller hon har fått ett examensbevis. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där 
eleven är folkbokförd. Källa: http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-
ungdomar-1.229260 Senast besökt: 2016-02-08. 

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar-1.229260
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/kommunernas-aktivitetsansvar-for-ungdomar-1.229260
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4.2 Ökat integrationsfokus?  

Framtiden är oviss vad beträffar bemanningen vid Näringslivsrådet pga. pensionsavgång och att den nuvarande 
tillförordnade projektledaren går till ett nytt arbete i samband med att 200 i praktiken slutar. Näringslivsrådets 
företrädare och projektledaren uttalar sig positivt om Näringslivsrådets fortsatta engagemang.  

Kommunens näringslivsråd har börjat samarbeta med bl.a. kommunens föreståndare vid boende för 
ensamkommande och ansvarig för Makerspace (Kultur och Fritidsförvaltningen) förankrat ett förslag till 
förstudie i Kommunstyrelsen om integration och flyktingsamordning kopplat till det lokala näringslivet och 
arbetsmarknaden. VD har fått Näringslivsrådets styrelses uppdrag att fortsätta arbeta med en förstudie i frågan. 
Återstår att genomföra tänkt förstudie, ytterligare förankra frågan bland tänkta samarbetsparter: kommunen 
(kulturförvaltningen, familjeomsorgsförvaltningen, etc), näringslivsrådet, AF, Migrationsverket, ev. andra 
kommuner i länet, etc. Utvärderarna har samtalat med handläggare från AME och SE-coach om möjligheten att 
vidga målgruppen för SE- coachens uppdrag till att även omfatta nyanlända. 

Samtidigt deltar Samordningsförbundets chef i en grupp som arbetar på länsplanet för att utreda möjligheterna 
till stöd från SE-coacher till nya svenskar med komplexa, sammansatta behov.  

5. Analys och rekommendationer  
5.1 Analys och rekommendationer 2015 

Flera behovsgrupper och bredare insatser 

Utvärderarna föreslog år 2014 att styrgruppen beaktar att ungdomarna är en heterogen grupp, det finns olika 
behovsgrupper inom gruppen. En grupp går vidare från praktikdagen och klarar sig självständigt, en annan klarar 
sig förhållandevis bra med lite hjälp initialt. Detta är den grupp som projektledaren idag har ’lätt’ för att coacha.  

Andra behöver betydligt mer individuellt anpassat stöd med bl.a. omfattande coachning, täta telefonsamtal, 
kontinuerliga personliga möten på arbetsplatsen och vid hembesök. Den sistnämnda beskrivningen kan möjligen 
karaktärisera SE-coachens ungdomar.  Men också i gruppen som behöver stöttning kan det finnas olika behov 
som kräver individuellt anpassade stöd, också i samarbete med AME, Enter11 och/eller andra myndigheters 
insatser. Frågan har således långt fler aspekter än de som relaterar till praktikdagen. Det handlar om vilka 
ungdomar som 200 i praktiken har kapacitet att möta med adekvat stöd, samt om samarbete och samverkan 
mellan 200 i praktiken och aktörer i de medverkande myndigheternas verksamheter.  

Utvärderarna har, i rapporten 2013-2014 betonat att samarbete måste ske med andra verksamheter kring 
ungdomarna i kommunen. Samtliga aktörer måste också veta hur det fungerar för att kunna ge ett individuellt 
anpassat stöd till dem som behöver det för att komma vidare. Hur ser samarbetet ut när 200 i praktiken borde 
kunna lämna över till och/eller få kompletterande stöd av andra aktörer, när 200 i praktiken inte har kapacitet att 
möta behoven? Hur ser samarbetet mellan 200 i praktiken, utbildningsverksamheterna och KAA (det 
kommunala aktivitetsansvaret) ut? Ungdomarna behöver rätt stöd och råd från flera håll samtidigt, inte enbart 
för jobb utan också för att kunna fullfölja gymnasieutbildning eller andra studier med godkända betyg. Mot 
bakgrund av intervjuerna och genomgången av vilka ungdomar som finns med på projektets deltagarlista har 
utvärderarna frågor om samarbetet mellan 200 i praktiken och andra verksamheter i kommunen vad gäller att 
erbjuda ungdomarna individanpassat stöd/insatser längs vägen till fullföljda studier/ arbetslivet och där en mer 
meningsfull fritid och bättre hälsa/välmående också utgör förutsättningar för att kunna studera/praktisera. 

Om vi ser till insatserna i 200 i praktiken kan vi konstatera att arbete/praktik varit projektets absoluta fokus, 
medan utbildning och fritids/hälsoperspektivet hamnat lite i skymundan.  

Kommentarerna och rekommendationerna från 2013-2014 är fortfarande relevanta 2015. Samarbetet i 
styrgruppen såväl som mellan handläggarna i beredningsgruppen har stärkts under året.  

                                                           
 



13 
 

Beredningsgruppen, vars verksamhet legat vilande under en period återupptogs i augusti, i samband med att 
projektledaren lämnade projektet. Enligt de samtal som utvärderarna fört med styrgruppen och handläggarna 
fungerar samarbetet utmärkt.  

Det är ett bra sätt att få olika samhällsresurser att samverka, så att de kommer målgruppen till del, något vi i 
utvärderingsgruppen välkomnar, då vi tidigt såg problem kring att projektet 200 i praktiken tycktes vila tungt på 
en enskild projektledare. Den obalanserade arbetsfördelningen skapade både ett hårt tryck på projektledaren och 
en exkludering av representanterna för de övriga samhällsresurserna i fråga om information och delaktighet. 

Mer helhetlig organisering  

Utvärderarna rekommenderar att projektledarens och SE-coachens arbete stöttas upp med den kompetens som 
finns runt ungdomarna i kommunen för att möta ungdomarnas behov i de medverkande myndigheternas 
verksamheter, för en något mer helhetlig organisering utifrån behoven och med bredare och relevant kompetens 
att möta alla ungdomarna. Utvärderarna vill här inte stimulera till att skapa nya organisatoriska strukturer. Vi vill 
snarare föreslå att samarbete och samverkan mellan resurser i ordinarie verksamheter synliggörs och tydliggörs så 
att de kan ske på ett mer systematiskt sätt och de samlade resurserna som finns i kommunen verkligen används i 
organiseringen kring ungdomarna, för att möta  ungdomarnas individuella behov och tillvarata deras kapaciteter. 

Utvärderarna betonar 2014 att en del av nyckeln till att få verksamheten att bli mer inkluderande ligger i ett 
närmare samarbete/konkret samverkan mellan praktik/arbete, studier, fritid/hälsa och att Styrgruppen under 
2015 försöker arbeta för att säkerställa att de olika förteckningar som finns över ungdomar i kommunen; t.ex. 
den som avser det kommunala informationsansvaret12 och AFs register jämförs och samordnas, så att ungdomar 
löper mindre risk att ’hamna mellan stolarna’. Gymnasieskolan Fenix och dess studie och yrkesvägledare skulle 
t.ex. kunna knytas närmare projektet. I samband med regeringens DUA-initiativ, har Arbetsförmedlingen 
föreslagit att de organisationer som samverkar i 200 i praktiken utgör ”DUA-nod” i Vaggeryds kommun. I det 
samarbetet är (förutom den ursprungliga styrgruppens medverkanden) såväl SYV som Socialförvaltningen (IFO), 
kommunens personalenhet och Försäkringskassan viktiga samarbetsparter.  

Den samordning som sker på lokal nivå bör således fortsätta och, om möjligt. utvidgas med företrädare för 
försörjningsstöd och gymnasieskolan för att möjliggöra mer helhetligt stöd (utbildning, arbete/praktik, 
fritid/hälsa). Här vill vi påminna om betydelsen av reflektion kring frågorna ”för vem” och ” för vad” samverkan 
sker. Vi återkommer till dessa frågor i rapportens avslutande stycke.  

Kontinuitet och lokal förankring fortsatt viktig  

Av rapporten från utvärderingen 2013-2014 framgår att flera ungdomar uppskattat att AF funnits i Vaggeryd, 
och att de haft en lokal, personlig handläggare som känner dem väl. Under 2014-2015 flyttades de lokala 
verksamheterna vid AF succesivt till AF Jönköping. Detta innebär, för ungdomarna, att de måste resa till 
Jönköping för handledning, och flera intervjupersoner upplever det som besvärligt att resa från Vaggeryd till 
Jönköping för möten. En annan synpunkt som framkommer är att några av ungdomarna har haft flera AF-
handläggare under ett år, vilket känns svårt för flera, eftersom: ”Det tar tid och kraft att berätta min historia om och om 
igen för olika personer. Jag har dessutom ett hinder som gör att det tar tid för mig att vänja mig vid nya situationer och människor, 
vilket inte gör det lättare.”  

Här skall nämnas att styrgruppen 2013-2014 framfört önskemål om ökat engagemang från chefsperson vid AF 
Jönköping, inte minst med tanke på att den lokala förankringen har stor betydelse. AFs sektionschef har under 
2015 medverkat aktivt i Styrgruppens sammanträden och i projektets styrning under 2015. En handläggare har 
fram till augusti 2015 deltagit aktivt i styrgruppens möten, därefter i beredningsgruppens praktiska arbete. Det 
långsiktigt hållbara samarbete som planeras, som involverar flera lokala aktörers fortsatta engagemang kan 
möjligtvis kompensera något för avvecklingen av det lokala AF kontoret.  

 

                                                           
12 Från 2015 byter det kommunala informationsansvaret (KIA) namn till det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA innebär att 
kommunen bär ansvaret att föra register över och följa upp ungdomar upp till 20 år som inte börjat eller inte fullföljer gymnasiet.  
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Breddad målgrupp och angreppssätt anpassat till målgrupperna  

En sista praktikdag anordnades i april 2015. Eftersom behovet och målgruppen hade förändrats, valde 
Styrgruppen att istället arbeta med Branschdagar. Det rör sig om mindre grupper av ungdomar och företag, och 
ett mer individuellt inriktat stöd från de samverkande organisationerna, som varit uppskattad av såväl de 
intervjuade ungdomarna som praktikplatsernas representanter. Dock har inga konkreta satsningar gjorts inom 
ramen för 200 i praktiken särskilt riktade mot ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Inte heller hade 
Praktikdagen någon effekt på den del av målgruppen som tillhör ”etableringsstödet”. Utvärderarna vill 
uppmuntra Näringslivsrådets förslag, som innebär att koppla ett mer samlat grepp för att organisationer och 
handläggare får en ökad insikt om bemötande av och stöd till målgruppen ensamkommande 
flyktingbarn/ungdomar, deras behov och vilka resurser som finns i samhället. 

På så sätt kan ev. ytterligare resurser kopplas till 200 i praktikens Styrgrupp och beredningsgrupp, för att bredda 
målgruppen i ”200 i praktiken” på lång sikt. Exempel på sådana resurser, som för övrigt redan finns i kommunen 
är Makerspace, där individen kan pröva på olika verksamheter, och upptäcka sina färdigheter och intressen. 
Beredningsgruppen och andra resurspersoner som arbetar med flyktingar och integrationsverksamheter kommer 
också att behöva fora för att utbyta erfarenheter och kunskap kring bemötande och organisering för att stötta 
våra nya svenskar. Det förefaller rimligt att vidga projektets omfattning, så att det även rymmer social- och 
arbetsmarknadsintegration för nyanlända, och undersöka huruvida SE-coachens stöd kan omfatta även dem. 
Med förbättrad konjunktur och sjunkande arbetslöshetssiffror bland ungdomarna i Vaggeryds kommun har den 
ursprungliga målgruppen för 200 i praktiken förvisso minskat. Å andra sidan har behoven förändrats, och nya 
grupper av ungdomar kan ges tillträde till det samlade resursstöd som etablerats genom 200 i praktiken.  

Erfarenhetsutbyte och lärande med andra, liknande verksamheter 

Det finns flera verksamheter på förhållandevis nära håll, vars erfarenheter och lärande kan fungera som stöd för 
200 i praktikens aktörer, när projektet avslutas i januari 2016. Ett särskilt bra exempel är ”Ung Arena” i 
Jönköpings kommun13, som riktas till ungdomar 16-20 år. Andra projekt som tangerar de frågor som hanterats 
inom 200 i praktiken är ”Hela kedjan till arbete”14 och ”Enter”15.   

Personal från bl.a. Ung Arena var närvarande vid 200 i praktikens avslutningskonferens den 20 januari 2016, som 
bjöd ett späckat program, där utrymme för dialog var begränsat. Vi föreslår aktörerna i 200 i praktiken att 
upprätta dialog med verksamhetsmässigt närliggande projekt. Här finns goda förutsättningar till utbyte av 
erfarenheter och lärande som ännu inte utnyttjats tillfullo. Dessutom kan samarbete och dialog kring för länet 
och det lokala samhällets så högrelevanta frågor öka aktörernas möjligheter till systempåverkan och offentlig 
debatt.  

Förutsättningar för långsiktigt hållbara verksamheter 

Fortsatt samverkan är nödvändig för att målgruppens behov på ett bättre sätt skall kunna matchas med resurser 
från olika ansvariga (AF, näringslivsrådet, AME, gymnasieskolan, IFO, kommunens personalenhet). Samverkan 
har ofta även en spill over-effekt där officiella samverkansstrukturer även kan leda till andra, gynnsamma, 
spontana samarbeten. Att få kontakt med andra myndigheter och samhällsfunktioner via ett strukturerat 
samarbete underlättar för medarbetare att ta kontakt och samarbeta kring mindre ärenden eller frågor i andra 
sammanhang.”När vi behöver mobilisera resurser för framtida behov, t.ex. etablering av nya svenskare, kan vi lätt aktivera 
nätverket för att möta behoven”, säger en av styrgruppens medlemmar. Det blir dock sannolikt svårt att driva vidare 
verksamheterna med samma goda resultat om projektledarrollen inte fylls av en relevant resurs, ”en spindel i 
nätet”. Koordinering, dokumentation, kontinuitet, uthållighet och kommunikation mellan nätverkets aktörer är 

                                                           
13 http://www.jonkoping.se/omsorghjalp/stodtillbarnochungdomar/ungarena.4.59714eb913702acdc96fcd.html Senast besökt 2016-02-
09. 
14 http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden/aktiviteter/helakedjantillarbete.4.df3039f14e02df095ab0ec.html Senast besökt 
2016-02-09. 
15 http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden/aktiviteter/enter.4.7687fc0e132a53be0fe80006604.html Senast besökt 2016-
02-09. 

http://www.jonkoping.se/omsorghjalp/stodtillbarnochungdomar/ungarena.4.59714eb913702acdc96fcd.html
http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden/aktiviteter/helakedjantillarbete.4.df3039f14e02df095ab0ec.html
http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden/aktiviteter/enter.4.7687fc0e132a53be0fe80006604.html
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utmaningar som behöver mötas omgående av aktörerna i 200 i praktiken, för att de skall kunna fortsätta verka 
för att möta målgrupperna.  

Vi vill dela med oss av några ”käpphästar” i långsiktigt hållbara verksamheter, och som hör samman med 
långsiktig projektledning och strategi:  

Verksamheter med tydlig struktur för gemensam organisering av ett långsiktigt hållbart stöd ökar 
förutsättningarna för överlevnad och utveckling. Fortsatt förankring i politiken och i deltagande organisationers 
ledning är nödvändig. Kontinuerlig dialog hos samverkande aktörer och samsyn kring målen måste underhållas 
kontinuerligt.16 Vem tar över stafettpinnen nu?  

Hur projektet arbetar med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet  

Tillgänglighetsperspektivet är särskilt relevant i ”200 i praktiken”, eftersom syftet inte enbart är att minska 
arbetslösheten hos ungdomar i åldern 18-24 år i Vaggeryds kommun utan också att skapa möjligheter för 
funktionshindrade ungdomar med särskilt behov av stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Under 2014 
förbättrades förutsättningarna för flera grupper att delta i 200 i praktiken och få del av dess resurser genom att en 
SE-coach kopplades till projektet. Projektledaren, som dragit ett tungt lass i projektgenomförandet fick därmed 
dessutom viss avlastning. Tillgänglighetsbegreppet innefattar också utvärderarnas och styrgruppens ledamöters 
tankar kring möjligheterna att erbjuda medverkan till fler behovsgrupper. Fler resurser (t.ex. SYV vid Fenix 
och/eller kurs- eller utbildningsanordnare m.fl.) kan kopplas till projektet, och bidra med sitt kunnande, sin 
erfarenhet och arbetsinsats. Under 2015 har SE-coachen arbetat med nio ungdomar med särskilt behov av stöd. 
Ingen av dessa ungdomar har fysiska funktionshinder. Ingen särskild plan har fastställts för att säkerställa att 
jämställdhetsintegreringen beaktas, men könsfördelningen i projektet är mycket jämn. 36 kvinnor och 40 män har 
deltagit under 2015. 

Projektets bidrag till systempåverkan och den offentliga debatten 

Utvärderarna bedömer att projektet resulterat i ett högst blygsamt bidrag till systempåverkan och offentlig debatt. 
Projektägaren Vaggeryds Näringslivsråd sökte i början av 2014 i en skrivelse till arbetsmarknadsministern i 
Alliansregeringen uppmärksamma projektet och de strukturella svårigheter som finns på den lokala 
arbetsmarknaden beroende på en alltför centralstyrd och reglerad arbetsmarknadspolitik. Skrivelsen förblev 
obesvarad. Här skall nämnas att de synpunkter och önskemål som framförs av praktikanterna och som avser 
möjliga förbättringsområden för projektet huvudsakligen rör ’systemnivån’: betydelsen av att praktiken så 
småningom leder till ett ‘riktigt jobb’ och till en egen inkomst, att stöd görs tillgängligt och synliggörs i det lokala 
samhället för att möta ungdomarnas behov, etc. Lokala media har visat stort intresse för projektet, och flera 
artiklar berättar historien om lyckade möten mellan praktikanten och arbetsgivaren. Begreppet offentlig debatt 
omfattar dock givetvis mer än mediabevakning. Den rör styrgruppens och andra projektaktörers dialog, 
erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden, och många aktörers gemensamma och långsiktigt hållbara 
organiseringsprocesser för att stötta arbetssökande ungdomar. Intresset för projektet från lokala media har varit 
stort, inte minst vid spridningskonferensen den 20 januari 2016.  

5.2 Framtidens ”för vad” och ”för vem” 

Två centrala frågor som utgör absoluta hörnstenar i arbetet med verksamheterna i framtiden är ”För vad?” och 
”För vem?”.  

De aktörer som varit med på 200 i praktikens spännande resa har kunnat konstatera att vi lever i en föränderlig 
värld. Även om projektet inte pågått i mer än tre år, har vi som arbetat i och kring det påmints om att lagar och 
regler, politik, organisationer och människor ständigt förändras. En av utmaningarna för aktörerna i 200 i 
praktiken har bestått i att uppfatta dessa förändringar, föra en kontinuerlig och levande dialog och organisera 
samhällsresurser för att möta dem.  

                                                           
16 Se t.ex. “Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen”, Redovisning av regeringsuppdrag 
S2014/3701/FS, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen 2015-04-15, samt goda exempel på lokal samverkan: www.godsamverkan.se. 
Senast besökt 2016-02-09.  

http://www.godsamverkan.se/
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Arbetet med ungdomar utan sysselsättning är en viktig samhällsfråga även i framtiden. Samhällets resurser måste 
organiseras och samordnas på ett sådant sätt att så få individer som möjligt ”faller mellan stolarna”, och så att så 
många som möjligt kan få det stöd som de behöver för att hitta sin väg mot studier/praktik/arbete hälsa och en 
meningsfull fritid.  

Att svara på frågorna ”för vad?” och ”för vem?” innebär att motverka utanförskap och mänskligt lidande och att 
använda samhällets gemensamma resurser effektivt, så att individer som riskerar utanförskap får det stöd som de 
har rätt till.  

Att negligera betydelsen av individernas medverkan och känsla av sammanhang i samhället leder, förutom till 
utanförskap och onödigt mänskligt lidande också till omfattande samhällsekonomiska förluster, bl.a. eftersom 
människor som hamnar i utanförskap löper större risk för psykisk och/eller fysisk ohälsa och social isolering.17 
Genom konkret samverkan från många professionella och samhällsresurser som möter individers/gruppers 
behov blir stödet helt enkelt ”bättre”, mer anpassat och därmed träffsäkert. 

”Ungdomar” är ingen homogen grupp. Det finns ”flera målgrupper i målgruppen” med komplexa, sammansatta 
behov. Det är en stor utmaning för handläggare och coacher att skapa förutsättningarna för att möta 
målgruppers behov i regelstyrda myndigheter och andra sedan länge etablerade organisationer. Flera olika 
samhällsresurser och professionella behöver samverka, och samsyn måste råda i ”för vad” och ”för vem”-frågor 
för att det skall vara möjligt. Vi har sett att organiseringen i 200 i praktiken gett många goda resultat. Några av 
framgångsfaktorerna är, förutom det goda utfallet - cirka 77% av alla ungdomar hittat sin sysselsättning i form av 
studier, praktik eller arbete – Näringslivsrådets, praktikplatsers och företags konkreta medverkan i projektets 
verksamheter och den möjlighet som ungdomarna gavs till möten med arbetsgivare på praktikdagar eller mindre 
branschträffar. Personligt bemötande och handfast stöd vid arbetssökande hos coacher, projektledare, AME-
personal och AF-handläggare uppskattas av ungdomarna.  

Verksamheten står också inför flera utmaningar i framtiden. Möjlighet finns att vidga den ursprungliga 
målgruppen så att den omfattar även nyanlända och/eller ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. SE-
coachens stöd kan så komma att omfatta flyktingar som har komplexa, sammansatta hinder.  Oavsett hur 
organiseringen av verksamheten kring ungdomar utan sysselsättning kommer att organiseras i Vaggeryds 
kommun i framtiden, kan vi vara säkra på att förändringar kommer att fortsätta att inträffa, vad gäller lagar, 
politik, myndigheter, samhällets organisation, osv. Professionella som arbetar med målgruppen ”unga”, kommer 
också ständigt att ställas inför nya utmaningar, som kräver organisering tillsammans med andra professionella för 
att möta individers och olika målgruppers komplexa och sammansatta behov.  

Frågorna ”för vem?” och ”för vad?” kan hjälpa oss att hålla den röda tråden och bidra till samsyn i organisering 
av verksamheter i en föränderlig värld, när projektet upphör, men behoven finns kvar! 

 

 

 

 
 
  

                                                           
17 En 25-årig man som hamnar i utanförskap kostar t.ex. samhället cirka 221.000 kronor per år. Vid långvarig psykisk ohälsa stiger siffran 
till 400 000 kronor per år bl.a. i form av ekonomiskt stöd, vård och mediciner, minskade skatteinkomster och färre i produktionen. Källa: 
Ingvar Nilsson (ppt Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Peter Hedfors).   
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