
 1 

   
 
 
 
 
 

PROJEKT 
ARBETSKRAFT 

 

- utvärdering av ett 
arbetsmarknadsprojekt 

i Gnosjö kommun 
 
 
 

 
 
 
 
 

Johan Näslund 

 

 

 

 
 
 



 2 

Förord  
 
Att genomföra en utvärdering innebär bland annat att alla inblandades förmågan till 
samarbete prövas. I föreliggande utvärdering har det faktum att ovanligt många 
personer genomfört utvärderingsarbetet i kombination med andra faktorer gjort att 
allas samarbetsförmåga satts på sin spets. Jag vill därför tacka alla inblandade och då 
framförallt projektledare Maritha Bogren, Gnosjö kommun och utvärderingsansvarig 
Johan Näslund, Linköpings universitet för att utvärderingen har kunnat genomföras. 
 
 
 
Jönköping mars 2008 
 
Thorbjörn Ahlgren 
FoU ledare 
Luppen kunskapscentrum  



 3 

Sammanfattning  
 
Projekt arbetskraft ska ”slussa in personer som i dag står utanför arbetsmarknaden till 
stimulerande och reella arbetstillfällen på den ordinarie arbetsmarknaden i Gnosjö 
kommun med omnejd” (från ansökan till EFS-råd). Målet har varit att 90 procent av 
deltagarna ska ha en konkret individuell handlingsplan och 70 procent av deltagarna 
ska finnas i arbete eller studier efter deltagande i projektet. Deltagarna söktes i första 
hand bland dem som stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid och flera antogs 
vara icke nordiska invandrare. Personerna antogs ha svårigheter att 
etablera/återetablera sig pga. ”nedsatt arbetsförmåga, ensidig eller ingen adekvat 
yrkeserfarenhet, språkliga arbetshinder eller långtidssjukskrivning”.  
 
Projekt arbetskraft i Gnosjö åren 2006-2007 kan på flera sätt sägas uppfylla sina 
målsättningar. Deltagarna och samordnarna är överlag positiva och anser att projektet 
har haft en viktig funktion att fylla när det gäller deltagarnas återgång i arbete eller 
utbildning.  
 
Samarbetet inom projektet har fungerat väl och man har i stort sett de förväntade 
problem som man utifrån erfarenheter av andra projekt kan se. Sidoeffekter som ökat 
självförtroende och en större social förmåga stämmer väl med andras åsikter om att 
när människor kommer tillsammans med likartade problem ökar den sociala förmågan 
och självförtroendet.  
 
Det största frågetecknet i utvärderingssammanhang som denna rör dock en fråga som 
vi inte kan svara på; vilken inverkan har projektet på sikt för att deltagarna ska återgå 
till arbete eller utbildning? Denna utvärdering kan liksom andra liknande 
utvärderingar endast se till det korta perspektivet. 
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Inledning  
 
Luppen kunskapscentrum har fått i uppdrag att utvärdera Projekt arbetskraft i Gnosjö 
kommun. I denna rapport kommer först organisationen och syftet med projektet att 
redovisas. Därefter kommer vi att redogöra för svenska erfarenheter och forskning 
som finns kring återgång till arbete. Denna del används sedan i diskussionen för att 
ställas i kontrast till Projekt arbetskraft. Därefter kommer en kort presentation av de 
frågeställningar som utvärderingen vill besvara. Metoddelen är med för att visa vilka 
vetenskapliga grunder som finns i utvärderingen. Resultatdelen är sedan uppdelad i en 
del om de individuella handlingsplanerna, en del om samarbetet mellan olika 
organisationer, en del om samordnarnas åsikter om måluppfyllelsen av projektet och 
deltagarnas åsikter om projektet samt avslutningsvis de statistiska uppgifterna från 
projektet om antalet inskrivna, etc.  
 
Projekt arbetskraft ska ”slussa in personer som i dag står utanför arbetsmarknaden till 
stimulerande och reella arbetstillfällen på den ordinarie arbetsmarknaden i Gnosjö 
kommun med omnejd” (från ansökan till EFS-råd). Målet har varit att 90 procent av 
deltagarna ska ha en konkret individuell handlingsplan och 70 procent av deltagarna 
ska finnas i arbete eller studier efter deltagande i projektet. Deltagarna söktes i första 
hand bland dem som stått utanför arbetsmarknaden under en lång tid och flera antogs 
vara icke nordiska invandrare. Personerna antogs ha svårigheter att 
etablera/återetablera sig pga. ”nedsatt arbetsförmåga, ensidig eller ingen adekvat 
yrkeserfarenhet, språkliga arbetshinder eller långtidssjukskrivning”.  
 
En projektledare anställdes på heltid under projekttiden. Hon ansvarade för projektet 
och ”höll ihop” aktiviteterna från kartläggning till utbildning. De aktiviteter som 
projektet skulle arbeta med var; (a) kartläggning av deltagarnas resurser, (b) 
vägledning, (c) arbetsprövning, (d) utbildningsinsatser och (e) anskaffa 
arbetsprövnings-/praktikplatser. Företaget Inwin/TI-Bemanning har varit engagerade 
som arbetsanskaffare. Projektet kan köpa utredningstjänster (kartläggning, 
arbetspsykologiska utredningar och arbetsförmågeutredning) och utbildningsinsatser 
av framförallt ArbetslivsResurs.  
 
En styrgrupp har funnits som bestod av projektledare och företrädare från Gnosjö 
kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Målsättningen är att projektet 
ska vara inordnat i ordinarie verksamhet i ett större geografiskt område än Gnosjö 
kommun. Projekttiden var 20060201-20071231.  
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Forskning och erfarenheter från svenska projekt om återgång 
till arbete 
 
Beslut om rätt åtgärd för rätt person i rätt tid, är svåra att fatta och beror i alla fall 
delvis på att det saknas instrument för sådana bedömningar. Gerner (2005) visar vad 
forskningen står i dag: 

• De högst motiverade hade mest utbyte av rehabiliteringen, medan den latent 
motiverade behövde en annan typ av rehabilitering.   

• Den rätta tidpunkten för rehabilitering och hur länge rehabiliteringen bör pågå 
är individuella faktorer och det är inte alltid fördelaktigt med tidig 
rehabilitering.    

Den sista punkten knyter an till problemen med urvalet till rehabilitering. Flertalet 
studier visar att valet av individer som ska genomgå rehabiliteringsåtgärder inte alltid 
är rationellt. Rehabiliteringsresurserna bör inte i första hand satsas på individer som 
(a) bedöms ha stora möjligheter att utan hjälp återgå till arbete eller (b) har rätt till 
förtidspension. Många personer har valts utifrån aktörernas ”sista åtgärd”. (Eklund, 
Lidwall & Marklund, 2005). 
 
I sin undersökning kan Gerner (2005) visa att hänsyn måste tas till (a) individens egen 

syn på situationen och (b) samverkan mellan olika intressenter. Det sammanhang som 
individen lever i underlättar eller hindrar individen från att återgå till arbete och/eller 
öka sin hälsa och trivsel. Att skapa lämpliga arenor för utveckling är därför av största 
vikt vid rehabiliteringen, för möte med de professionella och andra människor i 
samma situation.  
 

Särskilt betydelsefullt är att utveckla formerna för samverkan mellan den sjukskrivne själv och 
aktörerna. Rehabilitering till arbete är en målstyrd process där den sjukskrivnes egen roll i 
högsta grad är eftersatt, såväl forskningsmässigt som i praktiken. (Ekberg, 2004, sid 379) 
 

Man har på senare år börjat intressera sig i forskningen för hur olika samarbetsprojekt 
fungerar. Ett exempel är Axelsson & Axelsson (2006) som utvecklat en figur för att 
visa på olika typer av samarbete mellan olika samhälleliga organisationer. De tar som 
utgångspunkt hur mycket av arbetet som är integrerat i de olika hierarkierna och vilket 
informellt samarbete som finns. Nedan har en figur sammanställts utifrån deras 
resonemang i dessa avseenden.  
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Figur 1. Olika typer av samarbeten 
 
Denna figur vill påvisa att samarbete har många olika aspekter att ta hänsyn till. 
Aspekterna i figuren är endast ett fåtal av dem som finns i det praktiska arbetet. Men 
den visar ett dilemma som ofta tyvärr uppstår i samband med samarbeten mellan 
organisationer; att det inte är säkert att ledning och ”fotfolk” samarbetar på samma 
premisser. Om vi ser till kunskap inom området behöver både ledning och fotfolk 
samarbeta om det ska bli ett genuint samarbete över tid. Inga förändringar är på sikt 

möjliga att genomföra utan ledningens och yrkesutövarnas positiva inställning till 

samarbetet. Kortare samarbeten är dock möjliga att genomföra utan ledningens 
positiva inställning och arbete eller yrkesutövarnas ljumma inställning till ledarnas 
åsikter i arbetet.   
 
Det har också visat sig att när man tittat närmare på olika typer av samarbetsprojekt 
att de flesta har en positiv effekt. Kärrholm (2007) har gjort en nordisk studie av olika 
samarbetsprojekt inom rehabiliteringsområdet. Hon visar där på att man vid 
samarbeten mellan olika organisationer leder till ett större gemensamt ansvarstagande 
och större möjligheter när det gäller att hitta olika lösningar på arbetslöshet.  
 
Andra som Lind (2007) pekar på att det kan bli så att ”projektgruppen sätter 
deltagarna i främsta rummet medan andra parter tycks fokusera mer på samverkan 
(sid 23). Det visade sig också i detta projekt att det inte fanns tydliga kriterier för när 
folk var inskrivna i projektet eller ej. Deltagarna i projektet talade om projektet som 

något fristående från myndigheterna, ofta i motsats till myndigheterna. Tecken fanns 
att projektet ville gå sin egen väg istället för att samarbeta.  
 
Vid en genomgång av andra liknande projekt i Jönköpings län så har man fått goda 

resultat när det gäller den kortsiktiga återgången i arbete. Några uppföljningsstudier 
på lite längre sikt känner vi inte till. I Jönköpings och Kronobergs län har ett projekt, 
”Bättre utfall i arbetsmarknadsutbildningen” (Erikson & Brandstedt, 2004) bedrivits. 
Modellen som utarbetades byggde i hög grad på att involvera arbetsgivarna i 
utbildningen. Avgörande för en effektiv utbildning var ett brett samarbete mellan 
olika aktörer och att deltagarna inte valdes ut av arbetsförmedlare, etc utan efter 
intresseanmälan av individen. I Tranås kommun pågick under åren 2003-2006 ett 
projekt, Extrakraft, som hade målsättningen att få fler arbetslösa anställningsbara 
genom att de fick prova på flera olika arbetsplatser. Man ville sammanföra icke 
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traditionella samarbetspartners och ta fram speciallösningar vid individanpassning av 
arbetsplatserna. Först sysselsattes deltagarna i projektets verkstad för att handledarna 
skulle få en bild av personernas styrkor och svagheter, intressen och fallenhet. 
Därefter praktik på något företag. Om detta fungerade bra så ”hyrdes” personen ut till 
företaget och slutligen kunde anställningen tas över av företaget. Sextio procent av 
deltagarna erhöll arbete eller utbildning. Deltagarna ansåg att de blev bemötta med 
respekt, hann lära känna varandra, fick ökade kontaktytor, och genom handledarnas 
förankring i det lokala näringslivet en bra kontakt med företag.        
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Syfte och problemformulering 
 
Som en del i utvärderingen gjordes under våren 2007 sju intervjuer med deltagare och 
sju intervjuer med samordnare (inkl. projektledare) i projektet, samt jämförelse med 
andra liknande projekt i regionen. Under senhösten 2007 gjordes åtta nya intervjuer av 
deltagare. Dessa delar utfördes av studenter från psykologutbildningen vid Linköpings 
universitet och har bearbetats av projektledare «Hälsningsrad», Luppen 
kunskapscentrum och Linköpings universitet.  
 
Utvärderingen skall besvara följande frågeställningar: 

1. Har projektet levt upp till målsättningarna för projektet? 
2. Vad kan vi lära av de individuella handlingsplanerna som är 

gjorda? 
3. Vad är deltagarnas uppfattningar av projektet (8 intervjuer)? 
4. Hur har samarbetet mellan de olika partners som ingår i projektet 

fungerat? 
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Metod 
Denna utvärdering har utgått ifrån i huvudsak s.k. kvalitativa undersökningsmetoder, 
dvs. semistrukturerade intervjuer, telefonintervjuer och litteraturstudier. Till detta 
kommer de mer statistiska uppgifterna från projektet om antal inskrivna, etc. 
Intervjuerna är gjorda i enlighet med kvalitativa och halvstrukturerade principer 
(Kvale, 1997). 
 

Hammarsley (2000) gör åtskillnad mellan vetenskapliga undersökningar och praktiska 
undersökningar (se tabell nedan).  

 
Tabell 1. Grunderna för vetenskaplig och praktisk undersökning (efter Hammarsley, 

2000) 

 
Vetenskaplig undersökning 
 

Praktisk undersökning 

De omedelbara åhörarna är 
vetenskapliga kollegor 
 

De omedelbara åhörarna är 
praktiker och påverkansgrupper 

Målet är att bidra till en 
kumulativ kunskapsmassa 

Målet är att sörja för kunskap 
som kan komma till omedelbar 
och praktisk användning 

 
Som vi kan se måste detta påverka hur rapporterna skrivs beroende av vilka 
åhörarna/uppdragsgivarna är. Denna studie försöker därför skriva på ett sätt som 
”praktiker” och beslutsfattare kan ta till sig, men är samtidigt gjord i enlighet med 
vetenskapliga principer.  
 
Det naturalistiska synsättet stämmer väl överens med ansatsen i föreliggande arbete. 
En naturalistisk studie, anser Frey (1994), rapporteras i form av fallstudier. Enligt 
Bryman (2002) kännetecknas det naturalistiska synsättet av (a) ett accepterande av 
den naturvetenskapliga metodens principer, (b) att man är trogen eller anpassar sig 
efter den företeelse som studeras och (c) att den sociala verkligheten vid en un-
dersökning ska störas i så liten utsträckning som möjligt.  

 
Fallstudier är beroende av ett flertal olika datakällor som behöver trianguleras (se 
McLeod, 1994, nedan) och dra fördel av tidigare framtagna teoretiska utkast när det 
gäller datainsamling och analys.  

 
• Triangulering (triangulation). Använda olika typer av data för att kunna 

sortera kategorierna. Besluta vilka kategorier som är mer framträdande 
och centrala. 

• Tolkning (interpretation). Att göra data begriplig i ett vidare perspektiv. 
Konstruera en modell eller använda en etablerad teori för att förklara 
studiens fynd. 

Intervjuerna och litteraturstudien har sedan använts för att sätta in utvärderingen 
av projektet i ett större sammanhang (tolkas), både praktiskt och teoretiskt. All 
data måste tolkas för att kunna förmedlas. 
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Rent praktiskt har kontakt tagits med projektledare som fått reda på vilket urval av 
deltagare man vill intervjua. Därefter har projektledaren rent praktiskt ordnat så att 
deltagarna finns tillgängliga för samtal när studenterna har gjort intervjuer. 
Intervjuerna har sedan skrivits ut och legat till grund för analys av intervjuerna. 
Sammanlagt har femton deltagarintervjuer och sju samordnarintervjuer gjorts.  
 
Etiken har garanterats genom att de intervjuade deltagarna avidentifierats och texten 
har också anordnats på ett sådant sätt att det inte ska gå att känna igen vem som sagt 
vad. Det har inneburit att utdragen från intervjuerna har minimerats och i fallet med 
samordnarna har inga utdrag gjorts. Detta liksom undersökningen i övrigt har följt de 
etiska regler som gäller vid forskning. 
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Resultat 

De individuella handledningsplanerna 
I projektet ingick att varje deltagare skulle bedömas utifrån en sk SASSAM-karta. 
Man har alltså här använt sig av ett färdigt instrument för att dels få en uppfattning av 
deltagarens status i flera avseenden. Sammanfattningen finns sedan med i den sk 
handlingsplanen som följer varje deltagare under projekttiden. Även om inte alla de 
intervjuade deltagarna visste det specifika syftet med handlingsplanen så var de alla 
medvetna om att en sådan fanns upprättad.  
 
Samordnarna från de olika organisationerna ansåg att handlingsplanerna hade fungerat 
väl. I en del fall fanns enligt några samordnare inte tillräckligt med tid för att göra en 
bra handlingsplan och det fanns önskemål om att i några fall kunna göra en djupare 
psykologisk utredning. Någon samordnare ansåg att det fanns risk för att 
handlingsplanen sågs som en kontrollåtgärd från myndigheternas sida snarare än som 
ett hjälpmedel för att återgå i arbete. I de flesta fall skulle det vara bra med ett mer 
individuellt stöd till deltagarna men risken finns också att det blir en för snabb 
anpassning till individuella åsikter i handlingsplanen.  
 
Deltagarna visade i stort positiva uppfattningar om handlingsplanen. Flera såg planen 
som stöd för att söka arbete, en hjälp att bryta isolering, utveckla sitt självförtroende, 
samt möjlighet att förbättra sina språkkunskaper. Några hade inte tänkt på planen efter 
den var ifylld. När det gällde på vilket sätt man fyllde i planen skiftade svaren.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att handlingsplanerna har fungerat väl för sitt 
ändamål att underlätta återgång i arbete. Att deltagarna inte var så medvetna om 
handlingsplanens specifika syfte innebar inga problem i sig. 

Samarbetet mellan de olika organisationerna i projektet 
Deltagarnas åsikter skiftade från bra till mycket bra. Det fanns kontaktpersoner från 
de andra deltagande organisationerna som arbetsförmedlingen, försäkringskassa, IFO 
(individ- och familjeomsorgen), Arbetslivsresurs, Lernia (inköp konsulter), etc. 
Kontaktpersonerna fungerade enligt deltagarna från att vara språkrör, ge stöd och råd, 
och besöka arbetsplatsen till att någon inte visste vem deras kontaktperson var. 
Deltagarna fick tycka till om vad de skulle gjort om de var kontaktperson. 
Återkommande svar var att se individen, oavsett ålder, visa medkänsla, lyssna, ställa 
högre krav och kontroll.  
 
De intervjuade kontaktpersonerna från de inblandade organisationerna ansåg i stort att 
samarbetet fungerat bra. Kommentarerna kring Lernia var att de deltagit i projektet, 
men inte varit en samarbetspartner. Även samordnarna framhöll att det fanns behov av 
mer individuella och flexibla lösningar ibland. De intervjuade samordnarna ansåg att 
man kunnat påverka projektet genom gemensamma diskussioner, förslag och beslut. 
Man ville permanenta verksamheten och ta vara på det goda samarbetet.  

Måluppfyllelsen enligt samordnarna 
Målsättningen med projektet har enligt samordnarna våren 2007 uppfyllts då man fått 
ut ett antal deltagare i arbete. Samarbetet mellan organisationerna har gynnat 
deltagarna. Inför framtida projekt såg samordnarna att det behövdes mer styrning och 
uppföljning samt att ta mer individuella hänsyn till deltagarnas behov. För att kunna 
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fortsätta arbetet behövs fler lämpliga arbetsplatser inom flera områden såsom handel, 
vård och omsorg. Risken finns också att deltagarna inte får fast arbete utan bara 
praktikplatser. Samordnarna framförde också tankar om att för vissa deltagare, t.ex. 
långtidsarbetslösa och dem med missbruk, kanske inte projektet var vad de behövde.   

Deltagarnas åsikter om projektet 
Kunskap om liknande projekt visar att en av de viktigaste delarna i huruvida ett 
liknande projekt ska ha framgång, är vilken motivation som finns bland deltagarna. 
Motivationen att delta i detta projekt varierar. Dock verkar de flesta deltagarna ha en 
stark motivation till att ta emot stöd för återgång till arbete. Uppfattningen att det inte 
var ett frivilligt val utan att man kunde riskera indragen ekonomisk ersättning 
framfördes också. Se även utdrag från deltagarintervjuer nedan.  
 

För mig mycket bra att jobba varför många år vänta på jobb. /…/ Mitt liv utan jobb inte roligt. 
Men nu mycket roligt. /…/ Jag är ung, jag är inte sjuk. Vad ska man göra hemma? 
 
Vi har chansen att få jobb. Alla nöjda med projektet när vi kommer till jobb… mycket bra. 
 
Det var ju sista utvägen för mig [projektet]. Om jag skulle hitta något. /…/ Så sa de ofta, att tre 
och en halv timma, men vem ska jobba de andra timmarna då? Och så säger jag att jag kanske 
orkar i dag, men inte i morgon. Så är det ju, för jag har redan förtidspension.  

 
Det finns antydningar i intervjuerna att någon deltagare inte är motiverad att återgå i 
arbete utan att vill fortsätta få ersättning utan att arbeta.  
 

För mig har projektet bara varit positivt. Men det har att göra med det här att man själv vill 
och att man är motiverad. Så det kan väl vara det som är negativt med projektet att hur man får 
upp de här som är omotiverade. Det är nog inte så lätt. /…/ i min grupp så hade vi en som gick 
där enbart för att få förlängd a-kassa så han brydde sig inte om annat än att vara närvarande.  

 
I och med att arbetsmarknadens krav ofta handlar om att man vill ha anställda som 
arbetar heltid, hamnar de som inte är helt arbetsföra i en särskild grupp. Realismen 
säger att de inte kan få arbete på halvtid samtidigt som man måste vara motiverad för 
att över huvud taget ha chans till arbete. Detta dilemma är svårarbetat i ett projekt som 
detta.  
 

Just nu så trivs jag så bra här, om sex månader, det beror på om jag får fast anställning sen 
eller. 
 
Förhoppningsvis får jag fortsatt anställning eftersom vi får fast anställning sex månader i 
taget. För mig har det fungerat bra, eftersom det har lett till jobb för mig. 

 
Deltagarna var överlag nöjda med projektet. Det var positivt att samordnarna var 
engagerade och hänsynstagande. I stort var man också nöjd med det tempo som fanns 
på praktik- och arbetsplatserna. Deltagarna var i stort anpassningsbara och 
accepterade förslagen om praktik- och arbetsplats. Mer motivationsarbete 
efterfrågades i en del situationer när deltagarna inte fick ett sökt arbete. Några utdrag 
från intervjuerna: 
 

Man fick bra information och så. 
 
När jag kom hit så kände jag från början att jag passade. 
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Jag tycker det här projektet har varit jättebra så man har kommit ut. Men det var som sagt jag 
själv som ville, för jag kände att det här går inte, att gå hemma längre.  
Men där är mina arbetskamrater väldigt bra. Pushar hela tiden. ”Det där klarar du”.  
 
Träffa nya människor. Inte alla bra /…/ några… vi prata. 
 
Jag tycker det har varit bra. Man har blivit en helt annan människa i alla fall. Komma ut så 
här, och träffa de här och prata med dem ibland och de pushar ju alltid hela tiden. ”Det här 
klarar du bra”. Så det är bra. 

 
Överlag är deltagarna nöjda med projektet. Man får hjälp med att återgå i arbete 
samtidigt som självförtroendet ökar i samband med att man klarar av arbeten.  
 

Det blev ett prov för att se hur mycket jag orkade med.  
 
När den sociala fobin släppte så försvann ju en del av ångesten också /…/ jag får ju lättare 
kontakt med nya människor. 
 
Det är framförallt självkännedom att man ska veta sina starka och svaga sidor, varför man inte 
får jobb. 
 
Har varit bra med projektet att man börjat praktisera och sen så känner man hur man orkar och 
hur man trivs och så. Så ökar man successivt. Mitt problem var att jag inte visste om jag 
orkade jobba hundra procent. 
 
Personligt så är det att man tvingas att titta på varför man inte får jobb och de svaga sociala 
sidorna. Det är bra. För det är ju och hjälper till självförtroendet. /…/ Självförtroendet är ju 
mycket bättre nu för jag har egen inkomst, så klarar jag mig bättre. 
 
Jag är mycket gladare och positivare och mer självförtroende.  
 
Man blir så instängd när man går hemma och är sjukskriven. Och jag ska inte gå hemma för 
jag är alldeles för pratsam för det. Det är så! Till slut vågar man inte göra något. Man är nästan 
rädd för att gå ut bland människor. Det här har varit jättenyttigt! 
 
Nu vet jag att jag klarar halvtid och sen… mitt mål är att kunna jobba heltid, men det får vi väl 
se när det blir, men… jag ska söka lite vikariat och sånt.  

 
I stort sett finns inga kritiska deltagarröster om projektet.  
 

Alltså det var ju bra lärare och utbildningen i sig är ju riktigt bra. Så jag vet inte vad man ska 
säga, vad som mer är bra. 
 
Det kan jag tyvärr inte svara på [om hon/han fortfarande med i projektet]. 
 

Måluppfyllelse enligt statistiska uppgifter från projektet 
Enligt de uppgifter som projektledaren sammanställt så har 73 personer deltagit i det 
tvååriga projektet. Åldrarna varierade från 20 till 64 år. Som vi har sett ovan så har 
både deltagare och samordnare funderingar på om det har varit rätt personer i 
projektet. Om vi ser till sammanställningen vad deltagarna gjort efter projektet, kan vi 
säga att det ligger en del i detta resonemang.  
 
Att enbart använda dem som befinner sig i arbete eller studier som mått på att man 
lyckats i projektet är lite väl strikt. Åtminstone borde en person i pension efter att ha 
arbetat till dess, två graviditetslediga och en med full sjukersättning, räknas med i det 
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positiva utslaget. Räknar vi på detta sätt var 53,4 % av deltagarna i arbete eller 
liknande. Huruvida man ska räkna in dem som flyttat går tyvärr inte att säga något 
om. Över huvud taget är det svårt att värdera flera av de återstående om man ska 
räkna deras sysselsättning i positiv måluppfyllelse eller ej. T.ex. är 68 % av IFO:s 
deltagare självförsörjande efter att man deltagit i projektet. 
 
Tabell 2 Deltagare i projektet med sysselsättning efter projektets slut 
 
  Antal   Sysselsättning 
 
  30   arbete 

2   praktik 
1   pension efter arbete 
9   flyttat från orten 
5   studie 
2   graviditetsledig 
5   deltidsarbetsträning i annat projekt 
1   full sjukersättning 
1   sjukskriven 
7   andra åtgärder 
6   i nuläget inte rehabiliteringsbara 
4   övrigt 

 
  Summa 73   
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Diskussion 

Rent allmänt är alla intervjuade nöjda med projektet. Målsättningen 90 % som har en 
handlingsplan uppnåddes och med viss tvekan kan vi säga att målet 70 % i arbete eller 
utbildning efter projektet också uppnåddes.  
 
Om vi ser till de punkter som erfarenhet och forskning ger så ligger projektet helt i 
linje med deras slutsatser. Vi saknar bl.a. bra instrument för att göra ett bra urval till 
dessa projekt. Några av deltagarna skulle säkerligen inte deltagit i projektet om man 
utgått från vilka som kunde passa till projektet. Deltagarna och samordnarna som 
intervjuats pekar, liksom andra erfarenheter, på att man måste individualisera arbetet 
med återgång till arbete i så stor utsträckning som möjligt.  
 
När det gäller samverkan mellan olika intressenter är alla överens om att det fungerat 
bra. Undersökningen har inte kontrollerat om de respektive organisationerna har 
dragit åt samma håll. Det finns dock inget som motsäger att även detta har fungerat 
bra. Att det bland samordnarna råder en mindre oenighet kan vara bra utifall man kan 
arbeta med dessa frågor tillsammans. Projektet verkar inte ha hamnat på 
kollisionskurs med organisationerna.  

Under projekttiden har förändringar skett hos deltagarna som skulle kunna användas i 
syfte att efter hand ändra på deltagarnas strategi för återgång i arbete. Framförallt 
gäller det de deltagare som varit inskrivna under en längre tid. Att på detta sätt 
fortlöpande dokumentera förändringar är inget som vi har fått information om, men 
kan ändå ha varit en del i projektet. Här liksom i många andra liknande projekt har 
man inte haft någon grundläggande pedagogisk idé om att utnyttja gruppen som ett 
forum för att öka den sociala förmågan, etc. Detta har man dock spontant anordnat. 

Såväl studenter som undertecknad ser att det fanns en oro hos deltagarna att vara 
kritiska/negativa i sina kommentarer under intervjuerna. Frågetecken finns huruvida 
deltagarna som intervjuades kände att det var deras ”skyldighet” att vara positiv nu 
när de fått hjälp; att de kritiska rösterna ”tystnade” i någon form av tacksamhet eller 
rädsla för att inte få hjälp i framtiden. Man måste komma ihåg att deltagarna är 
ekonomiskt beroende av samordnarna. En annan näraliggande fråga är att flera av de 
intervjuade inte visat sig vara så språksamma. Några av intervjuerna gjordes med 
hjälp av tolk, men det finns tvivel att det även hos andra var svårt att förstå och uttala 
vad man ansåg. Det är inget ovanligt i dessa sammanhang att de man intervjuar inte 
pratar så mycket. Dock behöver vi ta med det som frågetecken när det gäller samtliga 
intervjuades positiva inställning till projektet. I forskningssammanhang anses det 
bättre att några även uttrycker kritik mot i detta fall projektet, vilket skulle tyda på 
uppriktighet från de intervjuades sida.  
 
Det största frågetecknet i utvärderingssammanhang som denna rör dock en fråga som 
vi inte kan svara på; vilken inverkan har projektet på sikt för att deltagarna ska återgå 
till arbete eller utbildning? Denna utvärdering kan, liksom andra liknande 
utvärderingar, endast se till det korta perspektivet. 
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Slutsatser i sammandrag 
 
Projekt arbetskraft i Gnosjö åren 2006-2007 kan på flera sätt sägas uppfylla sina 
målsättningar. Deltagarna och samordnarna är överlag positiva och anser att projektet 
har haft en viktig funktion att fylla när det gäller deltagarnas återgång i arbete eller 
utbildning.  
 
Samarbetet inom projektet har fungerat väl och man har i stort sett de förväntade 
problem som man utifrån erfarenheter av andra projekt kan se. Sidoeffekter som ökat 
självförtroende och en större social förmåga stämmer väl överens med andras åsikter 
om att när människor kommer tillsammans med likartade problem, så ökar den sociala 
förmågan och självförtroendet.  
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