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1. Inledning
Oxford Research har fått i uppdrag att under perioden maj till oktober 2021 följa upp och utvärdera
nyttan av upphandlade arbetsträningsplatser i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för deltagare
och samverkande myndigheter i det ESF-finansierade projektet MIA Vidare.

1.1 Bakgrund
MIA står för mobilisering inför arbete. Projektet startade våren 2017 och syftar till att tillämpa
befintliga insatser, respektive utveckla nya, för att stödja människor på sin väg mot arbetsmarknaden.
MIA Vidare är ett projekt som bygger vidare på MIA och som tog vid 2020 och som fortsätter till
september 2022. I skrivande stund är det ca 1 år kvar av projekttiden. MIA Vidare drivs gemensamt av
åtta samordningsförbund i Stockholms län, varav Samordningsförbundet Södertälje och
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem (HBS) finansierar två av delprojekten. Dessa två
delprojekt är föremål för analys i utvärderingen, men i vissa fall studeras även MIA Vidare i sin
helhet.
MIA Vidare vänder sig till personer i arbetsför ålder och som är i behov av förstärkt samordning och
stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Resultatmålet för det regionala projektet är att
sammanlagt 25% av deltagarna, vid avslut i insatsen ska arbeta och/eller studera samt att ytterligare
30% ska ha tagit steg närmare arbete/studier och vid avslut deltar i en ordinarie
arbetsmarknadsinriktad insats via Arbetsförmedlingen eller kommun. 45% ska ha närmat sig
arbetsmarknaden via andra stegförflyttningar.
En viktig del i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för deltagare i MIA Vidare är att erbjudas
möjlighet till arbetsträning. Arbetsträningen, som är en av flera insatser som projektet erbjuder dess
deltagare, kan ske antingen hos upphandlade aktörer eller hos arbetsgivare på den öppna
arbetsmarknaden. Den del av projektet som gäller arbetsträning hos upphandlade aktörer (specifikt
ASF) är föremål för analys i utvärderingen, även om vissa jämförelser görs mot arbetsträning hos
externa aktörer.

1.2 Utvärderingens syfte
Utvärderingen syftar till att försöka identifiera vilken nytta som köpta arbetsträningsplatser (i ASF)
skapar för projektdeltagare och att ge en samlad bild av hur arbetsträningen bidrar till projektets mål
om att fler personer i målgruppen börjar arbeta/studera eller på andra sätt närmar sig arbetsmarknaden.
Utvärderingen ska besvara frågan om den köpta tjänsten bedrivits på ett effektivt sätt och om
tillvägagångssättet varit anpassat till uppdraget och stödbehovet hos deltagare i projektet.
Utvärderingens resultat fungerar som ett underlag till reflektion kring huruvida arbetsträning i ASF
fortsatt ska finansieras av samordningsförbunden HBS och Södertälje, efter projektslut.
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2. Utvärderingens analytiska ramverk
Utvärderingen genomförs genom dokumentanalys, intervjuer med projektorganisation respektive
leverantörer av arbetsträningsplatser i ASF, av projektet tillhandahållen kvantitativa data samt genom
en enkät till projektdeltagare som har arbetstränat i ASF.
Utvärderingens analytiska ramverk utgörs av en uppsättning frågor som rör utvärderingsområdena
insatslogik, process och nyckeltal.

2.1 Utvärderingens huvudsakliga frågeställningar
Utvärderingen syftar till att besvara följande frågeställningar:


Har tjänsten arbetsträning bedrivits på ett effektivt sätt?



Hur har tjänsten arbetsträning kravställs och följs upp och hur har detta påverkar resultatet?



Har processen/tillvägagångssättet avseende tjänsten arbetsträning varit anpassat till uppdraget?



Hur har samverkan fungerat mellan projektet (delprojekten HBS/Södertälje) och leverantören
av arbetsträning? Vilka framgångsfaktorer och utmaningar kan identifieras?



Vilka behov har de upphandlade arbetsträningsplatserna fyllt kopplat till målgruppens behov?



Hur förhåller sig arbetsträning i ASF till arbetsträning i kommunal verksamhet och/eller hos
vanliga arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden?



I vilken utsträckning har köpta arbetsträningsplatser bidragit till projektets mål och tänkta
resultat?

2.2 Projektets insatslogik
En insatslogik utgör, i förenklade termer, idén om den logiska kedjan (orsak/verkan) mellan det
problem som en insats är tänkt att adressera, hur man tänker sig att insatsen ska genomföras och den
effekt som insatsen är tänkt att generera. Insatslogikens funktion i utvärderingen är man försöker
pröva den mot den faktiska processen för genomförandet av insatsen respektive insatsens faktiska
utfall och effekt. I förenklade termer: hur det var tänkt att ett problem skulle lösas sätts i relation till
hur det gick till när man försökte lösa problemet och i vilket utsträckning problemet faktiskt blev löst.
Man vill förstå om projektet når sina målsättningar och vilka förklaringar som finns till att målen nås
eller inte.
Nedan är ett förslag till en insatslogik över arbetsträning i ASF inom ramen för MIA Vidares två
delprojekt HSB och Södertälje. Insatslogiken har skissats fram med utgångspunkt i HBS
förändringsteori för projektet, samt intervjuer med projektorganisationen.
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Figur 1 Förslag till insatslogik för arbetsträning i ASF
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2.2.1 Projektet erbjuder fler insatser än arbetsträning i ASF

Något som är viktigt att påpeka, i insatslogikens kontext, är att resultatmålen är definierade för
projektet i sin helhet. Med andra ord har projektet inte definierat andra specifika resultatmål för
insatsen arbetsträning i ASF. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att projektet erbjuder flera andra typer
av insatser än enbart arbetsträning i ASF, varför delprojektens eventuella måluppfyllelse inte enbart
kan attribueras arbetsträning i ASF. Dock är utvärderingen avgränsad till att analysera processen
relaterad till den specifika insatsen arbetsträning i ASF och i vilken utsträckning denna insats har
skapat nytta för projektdeltagarna respektive bidragit till projektets målsättningar. I de fall empirin har
tillåtit det har vi gjort vissa jämförelser mellan arbetsträning i ASF och extern arbetsträning (detta
främst utifrån projektets kvantitativa data).

2.2.2 Förutsättningar – insatslogikens ”black box”

Konceptuellt kan man tänka att det finns ett steg mellan de aktiviteter som ska utföras och de utfallsoch resultatmål som aktiviteterna ska generera, vilket skulle kunna placeras i boxen förutsättningar (se
Figur 1 ovan). Det är alltså någonting som måste hända inom projektdeltagarna för att deras
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förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden ska öka och slutligen manifesteras i
arbete/studier/deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Det kan röra sig om ökad känsla av
sammanhang (KASAM), ökat självförtroende, ökad tro på den egna förmågan, ökad kompetens, ökad
social förmåga, osv. Förutsättningar handlar också om projektdeltagarnas individuella ingångsvärden,
eller förmåga att tillgodogöra sig insatsen. Med andra ord berör förutsättningar i detta sammanhang
mjuka faktorer som är svåra att definiera och kvantifiera (därav referensen till att vara en ”black box”).

2.2.3 Kvalitativa och kvantitativa data syntetiseras

För att förstå om och hur arbetsträning i ASF skapar eller påverkar projektdeltagarnas förutsättningar
att närma sig arbetsmarknaden (genom stegförflyttning) bör vi alltså inte enbart se till arbetsträningens
bidrag till projektets kvantitativa målsättningar, utan ta hänsyn till målgruppens kvalitativa upplevelse
av vilken nytta som arbetsträning i ASF har genererat i relation till det långsiktiga målet att närma sig
arbetsmarknaden. Detta har vi försökt att ta tillvara genom en deltagarenkät och genom att studera ett
urval av individuella handlingsplaner, där deltagarna själva definierar sina målsättningar relaterade till
insatsen. Vidare har vi i intervjuer bett såväl projektorganisation som leverantörer att beskriva
målgruppen och dess förutsättningar och behov.
Vi har eftersträvat att bedöma insatsens resultat och bidrag till måluppfyllelse utifrån projektets
kvantitativa data. Viktigt att påpeka i sammanhanget är den kvantitativa data inte har tillåtit oss att
isolera insatsen arbetsträning i ASF, jämte övriga insatser inom projektet, för att förklara graden av
måluppfyllelse. Vi återkommer till detta i Kapitel 5. Som ovan nämnt används också kvalitativa data i
analysen och bedömningen av i vilket utsträckning arbetsträning i ASF möter målgruppens behov och
skapar nytta. Den slutliga bedömningen av insatsens nytta och effekt görs alltså genom en syntes av
dessa både kvalitativa och kvantitativa angreppssätt.
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3. Målgruppens karaktär och behov
En av utvärderingens huvudsakliga frågeställningar är Vilka behov har de upphandlade
arbetsträningsplatserna fyllt kopplat till målgruppens behov? För att försöka svara på detta har vi låtit
projektorganisation och tjänsteleverantörer beskriva målgruppen och dess behov. Vidare har vi låtit
projektdeltagare svara på en enkät, där de själva har möjlighet att resonera kring sina behov och hur
arbetsträningen har svarat mot dessa. Viktigt att ha i åtanke är att enkäten endast vänt sig till
projektdeltagare som arbetstränat i ASF (och inte på den öppna arbetsmarknaden). Utöver detta har vi
haft möjlighet att förstå målgruppens sammansättning på gruppnivå, utifrån den kvantitativa data som
projektet har tillhandahållit. Slutligen har vi tagit del av ett urval av anonymiserade individuella
handlingsplaner från de två delprojekten, i vilka deltagare tillsammans med projektets handledare har
identifierat den personliga målsättningen med arbetsträningen. Nedan återger vi de stora dragen utifrån
ovan nämnda datakällor.

3.1 Intryck från intervjuer
Intervjuade tjänsteleverantörer och projektrepresentanter beskriver målgruppen som en grupp med
varierande, och ofta betydande, svårigheter. Det kan röra sig om kombinationer av utmaningar av
social, psykisk och fysisk karaktär – i vissa fall i kombination med språkförbistringar. Målgruppen
utgörs alltså av individer som av olika skäl inte har kapacitet att ta del av arbetsmarknadspolitiska
program/insatser inom ramen för ordinarie verksamheter. Exempelvis kräver arbetsträning via
Arbetsförmedlingen en viss arbetsförmåga, vilket målgruppen inte klarar av. MIA Vidare syftar alltså
till att fånga upp en målgrupp som har, eller som riskerar, att falla mellan stolarna. Syftet med
arbetsträning i ASF är att pre-rehabiliteras i takt med den egna förmågan. Målgruppen beskrivs bestå
av individer som exempelvis behöver träna på att komma hemifrån, bryta isolering och få uppleva att
de bidrar till någonting och ingår i ett sammanhang. Det betonas i intervjuerna att målgruppen i stort
består av individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av stort stöd och
betydande individanpassningar inom ramen för projektets insatser.
I intervjuer med projektorganisationen framhålls en viktig poäng, vilket är att socioekonomiska
skillnader innebär olika förutsättningar i fråga om att ta del av projektets insatser. I sammanhanget
nämns också att HBS och Södertälje har en befolkning med något olika demografisk och
socioekonomisk profil, vilket skulle kunna återspeglas i delprojektens resultat.

3.2 Intryck från individuella handlingsplaner/aktivitetsplaner
Vi har tagit del av ett urval av handlings/aktivitetsplaner från de två delprojekten där deltagarna
arbetstränat i ASF. Från dessa har vi sammanfattat vissa återkommande teman som speglar hur
deltagarna själva ser på syftet/målet med arbetsträning, se nedan punkter:







Träna svenska
Hitta arbetsförmåga
Fungera i grupp
Delta, komma i tid
Bryta isolering
Testa sin förmåga
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Få rutiner
Få ett arbete
Trappa upp i arbetstid/ kunna komma upp i full arbetstid
Starta eget företag

Av ovan noterar vi att spannet av målsättningar/syften är förhållandevis brett vilket sannolikt
återspeglar bredden av utmaningar inom målgruppen. Det spänner från att hitta arbetsförmågan och att
över huvud taget delta till att komma upp i full arbetstid eller rent av starta eget företag. Det går inte
att dra någon direkt slutsats utifrån detta, utan punkterna ovan kan fungera som exempel över vilka
utmaningar målgruppen står inför respektive exempel över förhoppningar om vad arbetsträningen ska
kunna bidra med eller leda till. Det hjälper oss att komplettera bilden av målgruppens karaktär och
behov.

3.3 Kvantitativa datakällor
Utifrån den kvantitativa data som projektet har tillhandahållit ser vi att 1016 personer har deltagit i
projektet, varav 160 från HBS och 149 från Södertälje. Grupperna är således förhållandevis lika i
storlek i de två delprojekten.

3.3.1 Demografiska och socioekonomiska faktorer

Projektet har som mål att nå minst 60% kvinnor. I både HBS och Södertälje har man hittills nått detta
mål – i båda delprojekten är 60% av deltagarna kvinnor. Största åldersgruppen är 30–44 år gammal
(44% av deltagarna sammanlagt i HBS och Södertälje), följt av 45–55 (33%). Åldersgrupperna 56–65
och 16–29 har båda 12% representation totalt i projektet, där stockholmskommunerna har något fler
yngre deltagare och Södertälje fler i gruppen 56–65. Ungefär en tredjedel har avslutat grundskolan
som sin högsta utbildning. Nästan hälften i HBS har tagit en gymnasieexamen, vilket 36% av
deltagarna i Södertälje gjort. I båda delprojekten har ca 20% av deltagarna högre utbildning än
gymnasium. I regel är siffrorna i delprojekten jämförbara med projektet i sin helhet (samtliga
delprojekt inkluderade).

3.3.2 Anvisning till projektet, primär försörjning och tid i offentlig försörjning

Vanligast är att deltagarna har blivit anvisade till projektet från kommunen, särskilt i Södertälje (61%
av deltagarna). I HBS har kommunen anvisat 39% av deltagarna, följt av Försäkringskassan (24%) och
regionen/vården (22%).
Figur 2 visar att de flesta deltagarna har försörjningsstöd vid inskrivningstillfället. I HBS var det något
vanligare med sjuk- och rehabpenning än i Södertälje. Figur 3 visar att många har fått försörjning från
offentligheten en längre tid. I Södertälje har 30% av deltagarna varit över 10 år i offentlig försörjning,
vilket i HBS motsvarar nästan 20% av deltagarna.
När man jämför de två delprojekten har Södertälje tagit emot fler som varit arbetslösa från 7 år och
uppåt, och HBS har tagit emot som varit arbetslösa i spannet 1-6 år.
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Figur 2 Primär försörjning vid inskrivning i projektet, Södertälje respektive HBS
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Figur 3 Tid i offentlig försörjning vid inskrivning i projektet, Södertälje respektive HBS
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3.4 Sammanfattande kommentar
Sammanfattningsvis beskrivs målgruppen generellt utgöras av individer som står mycket långt ifrån
arbetsmarknaden och som har stort behov av individuellt stöd och anpassningar. Vi noterar att
statistiken redogör för en viss skillnad mellan delprojekten, där en större andel av deltagarna har varit
utanför arbetsmarknaden en längre tid i Södertälje än i HBS. I Södertälje är det också en större andel
deltagare som har försörjningsstöd än i HBS, medan det i HBS är vanligare att deltagarna har sjukeller rehabpenning. Med andra ord ser vi vissa skillnader mellan delprojekten i statistiken, vilket vi
inte har snappat upp genom intervjuerna eller genom att studera individuella
handlings/aktivitetsplaner.
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4. Arbetsträningens genomförande
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för arbetsträningens genomförande sett till process och
arbetssätt med utgångspunkt i dokumentstudier och intervjuer med projektorganisation och
leverantörer. Detta avsnitt utgår från frågeställningarna:




Hur har tjänsten arbetsträning kravställs och följs upp och hur har detta påverkar resultatet?
Har processen/tillvägagångssättet avseende tjänsten arbetsträning varit anpassat till
uppdraget?
Hur har samverkan fungerat mellan MIA-projektet (delprojekten HBS/Södertälje) och
leverantören av arbetsträning, vilka framgångsfaktorer och utmaningar kan identifieras?

Vidare innehåller kapitlet en redogörelse av arbetsträningens genomförande utifrån kvantitativa data
och ett urval av nyckeltal (vilka har valts baserat på datatillgången). I detta avsnitt undersöker vi
översiktligt insatsen arbetsträning i ASF jämte extern arbetsträning och andra insatser utifrån
frågeställningen Hur förhåller sig arbetsträning i ASF till arbetsträning i kommunal verksamhet
och/eller hos vanliga arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden?

4.1 Arbetsträningens genomförande sett till process och arbetssätt
4.1.1 Kravställning och uppföljning av insatsen

Genom intervjuer har vi förstått att de krav som ställts på tjänsteleverantörerna har skett inom ramen
för upphandlingsförfarandet och däri har leverantörerna redogjort för att och på vilket sätt de svarar
mot kraven på tjänsten. Vi har tagit del av delprojektet Södertäljes förfrågningsunderlag från 2019 och
Botkyrka kommuns förfrågningsunderlag från 2017, vilka utförligt redogör dels för de krav som ställs
på leverantören men också för den arbetsprocess inklusive deltagaruppföljning som leverantören
förväntas medverka i. Stort fokus i upphandlingen har legat på leverantörens förmåga att anpassa
verksamheten till målgruppens respektive individens unika behov. I intervjuer med tjänsteleverantörer
framgår det att dessa inte upplever att andra krav har ställt på dem, än de som definierats inom ramen
för upphandlingen.

4.1.2 Processen – från inskrivning till utskrivning

I tabellen nedan har vi sammanfattat de olika steg som följer på varandra i processen relaterat till
arbetsträning i ASF. Innehållet i tabellen och detta avsnitt baseras på delprojektens
förfrågningsunderlag, inskrivningsblanketter samt intervjuer med projektorganisation och
tjänsteleverantörer.
Tabell 1 Moment i genomförande av arbetsträning i ASF
Moment

Specifikation

Upphandling

Leverantörer kvalificeras utifrån projektets krav på
tjänsten och avtal mellan projektet (via kommunen) och
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leverantören upprättas. Horisontella principer
integreras i upphandlingsförfarandet.
Inskrivning och kartläggning

Projektdeltagaren skrivs in och en kartläggning görs
med stöd av projekthandledare med individen i
centrum (önskemål och förutsättningar) – stödbehov,
kompetens, vad man vill göra framåt.

Individuell planering

Deltagaren får av projekthandledare information om
arbetsträning (i regel 3 månader i taget, max 6
månader) och de olika möjliga arbetsplatserna. Beslut
tas om huruvida arbetsträning vid ASF är en
lämplig/önskvärd insats.

Studiebesök vid ASF – matchning

Deltagaren ges möjlighet att tillsammans med
projekthandledare besöka ASF för att ta ställning till om
denne vill arbetsträna där.

Beslut om arbetsträning i ASF fattas

Deltagaren fattar tillsammans med projekthandledare
och ASF beslut om att börja arbetsträna på vald
arbetsplats.

Handlings/aktivitetsplan upprättas

Deltagaren upprättar tillsammans med
projekthandledare en handlingsplan där mål och
delmål, omfattning av arbetsträning och arbetsuppgifter
definieras. Deltagaren får en handledare från vald ASF.
Datum för uppföljning beslutas.

Genomförande

Deltagaren arbetstränar med stöd av ASF-handledare.
Anpassningar i exempelvis arbetsuppgifter och
arbetsmiljö görs löpande.

Rapportering och uppföljning

ASF rapporterar deltagarens närvaro till projektet.
Projekthandledare följer upp deltagarens utveckling
tillsammans med deltagare och ASF-handledare enligt
överenskommelse i handlingsplanen. Justeringar av
arbetsuppgifter och omfattning görs vid behov.

Avslut av arbetsträning

Deltagaren har slutsamtal med projekthandeldare och
ASF-handledare. ASF-handledare slutrapporterar till
projektet om deltagarens utveckling och förmågor.

Beslut om fortsatt stöd

Deltagare och projekthandledare beslutar om andra
eventuella rehabiliterande insatser inom ramen för
projektet.

Utskrivning

Deltagaren skrivs ut ur projektet.

Inledningsvis har intervjuer med såväl projektorganisation som tjänsteleverantörer visat på att
arbetsprocessen relaterat till delprojektens och leverantörernas samverkan har fungerat mycket bra.
Båda parter är nöjda med samverkan och upplever att kommunikationen har fungerat friktionsfritt. Här
finns generellt förutsättningar för implementering av framgångsrika arbetssätt i ordinarie verksamhet,
efter projektslut. Samtidigt har tjänsteleverantörerna lyft fram vissa förslag på förbättringar. Dessa
redogörs för i korthet nedan.
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Svagheter relaterade till process och arbetssätt
Administrativa bördor. Samtliga intervjuade leverantörer upplever själva tidrapporteringssystemet
(det digitala systemet) som dåligt. Nästan alla håller koll på tidrapporteringen i ett parallellt system,
antingen deras eget eller i Excell, och för sedan över den loggade tiden i projektets system. Den
bristande kvaliteten i projektets mjukvarusystem upplevs generera extra administrativ tid, som hade
kunnat gå till annat.
Ytterligare en administrativ börda, som lyfts av samtliga leverantörer, är rutinen kring tidrapportering
som innebär att leverantören och deltagaren måste skriva under tidrapporten och fysiskt lämna in den
till projektet. Leverantören får ingen ersättning om detta inte sker. Det faktum att deltagaren måste
signera tidrapporten skapar problem för leverantören på så vis att leverantören ibland måste åka hem
till eller på annat sätt söka upp deltagaren för en signatur. Projektdeltagarna beskrivs av leverantörerna
som personer som ofta är eller har varit sjukskrivna på grund av fysisk eller psykisk problematik,
varför inte är sällan dessa personer uteblir från arbetsträningen på grund av sjukdom. Det är i sådana
situationer som projektets administrativa rutiner/krav skapar problem för projektet som behöver resa
hem till deltagaren för en fysisk signatur. Det faktum att projektets rutiner kräver att fysiska papper
ska postas eller lämnas in upplever leverantörerna också som gammeldags och efterfrågar en digital
lösning.
Osäkerheter kopplad till planering. Ett problem som lyfts av nästan alla leverantörer och som
relaterar unikt till projektet är osäkerheten kopplat till planering. Det innebär att leverantörerna håller
platser för projektdeltagare, men ibland kommer inga deltagare och det som hade kunnat vara en intäkt
för leverantören uteblir. Det samma gäller i de scenarion som en deltagare inte klarar att arbetsträna. I
dessa fall upplever leverantörerna att de har engagerat sig i deltagaren och lagt tid på att fasa in den på
arbetsplatsen (tid som inte ersätts) och när deltagaren inte dyker upp uteblir leverantörens ersättning
från projektet. Även i dessa fall har leverantören hållit en plats, som sedan inte fylls. Leverantörerna
menar att om de visste att de skulle få ersättning för en deltagare som skrevs in för arbetsträning hos
dem, hade de haft lättare att planera sin verksamhet.
Styrkor relaterade till process och arbetssätt
Samverkan. Leverantörerna är generellt mycket nöjda med samverkan med projektet. De upplever
projektets handledare/casemanagers som engagerade och lätta att få tag i och att beslutsfattande går
snabbt. Även projektorganisationen upplever samverkan med leverantörerna som tillfredsställande.
Endast en av fem leverantörer ger uttryck för bristande kommunikation med projektet, vilket grundar
sig i en upplevelse av att projektet slutat anvisa deltagare till denna leverantör utan att leverantören
förstår varför. (En möjlig förklaring kan vara att få deltagare väljer att arbetsträna hos denna specifika
leverantör. Om så är fallet bör projektet vidare utreda varför. En annan förklaring kan vara att det skett
något slags missförstånd eller miss i kommunikationen mellan leverantör och projektet.)
Deltagarens valfrihet. En sak som leverantörerna upplever som särskilt bra med projektet är att de
deltagare som slutligen börjar arbetsträna hos dem verkligen vill vara där. Upplägget med studiebesök
och att deltagaren själv får ta ställning till ifall arbetsträningsplatsen är rätt för dem ökar
engagemanget för arbetsträningen och är en framgångsfaktor för ett lyckat resultat – dvs att deltagaren
går stärkt ur arbetsträningen. Även projektorganisationen ger uttryck för att koncepten
individanpassning och valfrihet är viktiga förutsättningar för ett lyckat deltagande i insatsen.
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Uppföljningsrutiner. Ytterligare en sak som leverantörerna uppskattar är projektets
uppföljningsrutiner, dvs att det sker en gång i månaden och att projektets SE-handledare/casemanager
kommer till arbetsträningsplatsen.

4.1.3 Sammanfattande kommentar

Utifrån intervjuer med projektorganisation och leverantörer tyder resultaten på att processen relaterat
till arbetsträning och aktörernas samverkan fungerar tillfredsställande för båda parter, frånsett
leverantörernas kritik mot projektets mjukvarusystem och rapporteringsrutiner. Vi rekommenderar
projektet att se över möjligheten att uppdatera dessa i en eventuell framtida implementering av
insatsen i ordinarie verksamheter efter projektslut.
Vår bedömning är att delprojekten varit tydliga gentemot leverantörerna kring vilka krav som ställs på
dem avseende arbetsprocess och återrapportering/uppföljning, vilket bäddat för denna upplevda
framgång av samverkan och genomförande. Resultaten från dokumentstudier och intervjuer indikerar
sammanfattningsvis att projektet har varit tydliga i sin kravställning och att leverantörerna har
levererat på dessa krav. Kraven i sin helhet återfinns i delprojektens upphandlingsdokument. I och
med att båda intervjuade parter ger uttryck för att vara nöjda med process och samverkan kring
deltagarnas arbetsträning drar vi den preliminära slutsatsen att tjänsten har bedrivits på ett effektivt sätt
(men den bilden vill vi komplettera genom kvantitativa data).
Slutligen har vi inte uppfattat att det råder några betydande skillnader i de två delprojektens respektive
arbetsprocesser kopplat till insatsen arbetsträning i ASF.

4.2 Arbetsträningens genomförande sett till kvantitativa data
I detta avsnitt undersöker vi arbetsträningens genomförande, med perspektiv på hur arbetsträning
använts jämte andra insatser, utifrån kvantitativa data.

4.2.1 Skillnad i rapportering av insatser mellan delprojekten

Av deltagarna i projektet i sin helhet (dvs hela MIA Vidare) har nästan hälften fått arbetsträning i
antingen ASF eller hos en extern arbetsgivare. I HBS var det samma andel som för projektet i sin
helhet men i Södertälje motsvarar den siffran 36%. Generellt ser vi alltså att arbetsträning (generellt)
används i mindre utsträckning i Södertälje än i HBS och i hela MIA Vidare.
Arbetsträning specifikt i ASF är den mest använda insatsen inom MIA Vidare sett till hela projektet,
och står för 25% av alla insatser som görs. Det är däremot mindre använt i delprojekten HBS och
Södertälje, där siffrorna är 8% och 6% respektive (dvs som andel av totalen insatser som används).
Detta behöver inte nödvändigtvis ha någon betydelse för utfallet, utan det är mer intressant att titta på
hur stor andel av deltagarna i delprojekten som får ta del av arbetsträning i ASF. För HBS är siffran
24% och för Södertälje är siffran 26%.
Sett till vilket metod som sätts in som första insats ser vi skillnader mellan delprojekten (se figur
nedan).
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Figur 4 Val av första insats – jämförelse mellan hela MIA Vidare och Södertälje samt HBS

I Södertälje används Bostonmodellen i 87% av fallen som första insats, och i HBS används Supported
Employment i 71% av fallen. I projektet i stort är arbetsträning i ASF en mycket större andel (sett till
första insats). Denna skillnad är eventuellt inte så stor som den ser ut, vilket dels förklaras av att man i
vissa delprojekt (i hela MIA Vidare) har myndighetsgemensamma kontakter kring en individ, där
kartläggning av individens behov redan är gjord och där arbetsträning kan sättas in som första insats
vid inskrivning i projektet. Dels ingår arbetsträning som ett verktyg i metoderna Supported
Employment respektive Bostonmodellen, som alltid börjar med kartläggning och där arbetsträning
aldrig är den första insatsen. Dock kan arbetsträning följa kort på kartläggning. Statistiken är alltså lite
missvisade, vilket förklaras av att olika delprojekt har olika val av metoder och eventuellt olika sätt att
rapportera in arbetsträning i ASF. Vi har trots detta valt att illustrera den här skillnaden, som en
påminnelse om att man behöver ta hänsyn till dessa skillnader i eventuella framtida uppföljningar och
utvärderingar av delprojekten.

4.2.2 Tid i arbetsträning varierar mellan delprojekten

I figurerna som följer nedan ser vi att deltagare i HBS i snitt arbetstränar ungefär lika länge i ASF som
hos externa arbetsgivare, både sett till månader respektive timmar. I Södertälje arbetstränar deltagarna
längre tid och fler timmar hos externa arbetsgivare än de gör i ASF. I HBS arbetstränar man alltså
generellt kortare tid (i månader) men fler timmar i snitt, jämfört med Södertälje. Vi vet inte vad som
förklarar denna skillnad, men en förklaring skulle kunna vara skillnader i delprojektens respektive
målgrupper (sett till förmåga) eller skillnader i arbetssätt eller tillgång till externa arbetsgivare.
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Figur 5 Timmar och månader i arbetsträning – jämförelse mellan HBS, Södertälje och MIA Vidare
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Figur 6 Medellängd i arbetsträning (både i ASF och hos externa arbetsgivare) – jämförelse mellan HBS, Södertälje och hela
MIA Vidare

4.2.3 Sammanfattande kommentar

Som tidigare nämnt (4.1.3) har vi inte observerat nämnvärda skillnader mellan HBS och Södertälje sett
till kravställning, arbetsprocess och samverkan kopplat till just arbetsträning i ASF. Men sett till
kvantitativa data kan vi observera vissa skillnader mellan delprojekten och hela MIA Vidare, och även
vissa skillnader delprojekten (HBS/Södertälje) emellan.
Södertälje sticker ut sett till längden på arbetsträning, sett till månader i snitt och i synnerhet avseende
extern arbetsträning (dock är det viktigt att ha i åtanke att antalet observationer påverkar resultaten,
med andra ord behöver inte skillnaderna mellan Södertälje och de andra grupperna vara så stora i och
med att en enskild individ kan påverka snittet mycket).
Vi kan inte med utgångspunkt i statistiken ovan förklara skillnaderna som vi observerar, utan enbart
resonera kring möjliga förklaringar. Skillnaderna skulle exempelvis kunna förklaras av att
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målgrupperna i HBS och Södertälje ser olika ut, till exempel sett till den tidigare nämnda mängden
långtidsarbetslösa som är större i Södertälje - eller andra externa demografiska eller socioekonomiska
skillnader mellan deltagargrupperna. Andra möjliga förklaringar kan vara att delprojekten har olika
förstahandsval av metoder och insatser utifrån vad man bedömer passa demografin, delprojektets
anställda eller andra faktorer.
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5. Arbetsträningens resultat
I det här avsnittet adresserar vi frågeställningen I vilken utsträckning har köpta arbetsträningsplatser
bidragit till projektets mål och tänkta resultat? utifrån kvantitativa datakällor. Det är inte en enkel
fråga att besvara utifrån tillgängliga data, dels eftersom deltagarna inte enbart har fått ta del av
arbetsträning i ASF, utan även andra typer av insatser, dels på grund av att det är få i antal i de
respektive delprojekten som har fått ta del av arbetsträning och som är utskrivna ur projekten. Vi
återkommer till frågeställningen om insatsen arbetsträning i ASF och dess bidrag till projektmålen.
Inledningsvis tittar vi på hur delprojekten ligger till i relation till projektmålen, oaktat vilka typer av
insatser som deltagarna har fått ta del av.

5.1 Delprojektens måluppfyllelse oaktat typer av insatser
Resultatmålet för det regionala projektet är att sammanlagt 25 % av deltagarna, vid avslut i insatsen
ska arbeta och/eller studera samt att ytterligare 30 % ska ha tagit steg närmare arbete/studier och vid
avslut deltar i en ordinarie arbetsmarknadsinriktad insats via Arbetsförmedlingen eller kommun.
Ytterligare 45 % av deltagarna ska ha gjort andra stegförflyttningar.
I hela MIA Vidare har 15% hittills gått vidare till arbete eller studier, för HBS är den siffran 22% och
för Södertälje 11%. Med andra ord har HBS nästan nått projektmålet om att 25% ska gått till
arbete eller studier vid avslut i insatsen, medan Södertälje är längre ifrån målet med enbart
11% som gått till arbete eller studier (se Figur 7). Det kan vara värt att poängtera att det är relativt
färre som faktiskt avslutat sitt projektdeltagande i Södertälje (se Figur 8) och det är möjligt att
statistiken planar ut i takt med att projektet fortlöper. Det samma gäller hela MIA Vidare, i och med att
delprojekten kan ha hunnit olika långt i genomförandet.
Andelen deltagare som har stegförflyttat i termer av att delta i ordinarie insatser i antingen
Arbetsförmedlingen eller kommunen är för hela MIA Vidare 36%, för HBS 45% och för Södertälje
29%. Samtliga har således (i nuläget) nått projektmålet om att ytterligare 30% ska ha tagit steg
närmare arbete/studier och vid avslut deltar i en ordinarie arbetsmarknadsinriktad insats via
Arbetsförmedlingen eller kommun.
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Figur 7 Avslutsorsak – jämförelse MIA Vidare, HBS och Södertälje
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Figur 8 Andel deltagare som avslutat projektet – jämförelse HBS, Södertälje, MIA Vidare
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5.1.1 HBS störst stegförflyttning sett till uppnådda målbefattningar vid projektavslut

Vi har brutit ner statistiken genom att titta på andel av deltagare som vid avslut i projektet har uppnått
en målbefattning. Dessa målbefattningar är (enligt utvärderarens definition) följande: i anställning,
praktiserar, studerar eller lärling. Om en deltagare aktivt söker jobb efter projektets avslut tolkar vi
det även som en slags stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Slår man ihop alla dessa aktiviteter
får man en överblick över andelen som på något sätt närmat sig arbetsmarknaden.
I Figur 9 nedan ser vi att i HBS har 37% av deltagarna en av målbefattningarna, och 22% söker aktivt
en anställning, och båda dessa siffror är positiva sett till projektmålen. I Södertälje har 21% av
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deltagarna en målbefattning, och 13% söker en anställning. Vi kan av figuren nedan konstatera att
HBS ligger bättre till sett till projektmålen, än MIA Vidare och Södertälje, som har lägst grad av
måluppfyllelse.
Figur 9 Andel som uppnått målbefattning vid avslut (i anställning, praktisera, studera eller vara lärling) respektive andel som
söker arbete – jämförelse mellan HBS, Södertälje och MIA Vidare.
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Bryter man ner siffrorna ser vi att av dem som har nått någon av målbefattningarna, är det i HBS flest
som har gått vidare till att bli anställda (18%), medan andelen i Södertälje är 7% och för MIA Vidare
11%. Av dem som har nått någon av målbefattningarna i Södertälje har flest gått vidare till praktik
(9%). Relativt få har valt att studera som alternativ för att närma sig arbetsmarknaden, 4% i båda
delprojekt och i hela projektet.
Figur 10 Status vid avslut – jämförelse MIA Vidare, Södertälje och HBS
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5.2 Arbetsträning i ASF respektive arbetsträning hos extern arbetsgivare
– bidrag till resultat
För att försöka svara på i vilken utsträckning köpta arbetsträningsplatser (i ASF) har bidragit till
projektets mål och tänkta resultat har vi tittat på andelen som vid avslut befinner sig i någon av
målbefattningarna (i anställning, praktiserar, studerar eller lärling) av de som arbetstränat i ASF
respektive externt. Vi har vidare jämfört utfallen mellan delprojekten.

5.2.1 Större skillnad mellan delprojekten än mellan arbetsträning i ASF respektive externt

Resultaten indikerar att det är större skillnader mellan delprojekten (HBS/Södertälje) än vad det är
skillnad i utfall beroende på arbetsträning i ASF eller externt. I Figur 11 ser vi att HBS presterar
generellt bättre där 37% av de som arbetstränat externt befinner sig i målbefattning, respektive 33% av
de som arbetstränat i ASF. I Södertälje är det 17% som befinner sig i målbefattning vid avslut, för
respektive grupp (dvs arbetsträning i ASF respektive arbetsträning externt) och för MIA Vidare är det
42% av de som arbetstränat i ASF som befinner sig i målbefattning och 24% som arbetstränat externt.
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det tycks gå marginellt bättre för de som
arbetstränar externt i HBS, medan det för hela MIA Vidare är tvärtom. I Södertälje är det inte
någon skillnad på att arbetsträna i ASF respektive externt.
Figur 11 Andel i målbefattning som arbetstränat i ASF respektive externt – jämförelse Södertälje och HBS
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Värt att nämna i sammanhanget är att det i HBS är 24% av deltagarna som fått ta del av arbetsträning i
ASF respektive hos extern arbetsgivare. I Södertälje är det 26% av deltagarna som fått ta del av
arbetsträning i ASF respektive 11% som fått ta del av arbetsträning hos extern arbetsgivare. I hela
MIA Vidare är det 36% som får ta del av arbetsträning i ASF och 11% som arbetstränat externt. Med
andra ord är det vanligare att man i hela MIA Vidare och i Södertälje erbjuder arbetsträning i ASF,
medan det är lika vanligt att erbjuda arbetsträning i ASF respektive hos extern arbetsgivare i HBS.
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Figur 12 Andel av deltagare som mottar arbetsträning i ASF respektive externt – jämförelse HBS, Södertälje och MIA Vidare
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Något som är viktigt att ta i beaktande i observationen av skillnader mellan delprojekten är att det kan
finnas skillnader i respektive delprojekts deltagargrupper. I framtida studier skulle det eventuellt vara
möjligt att jämföra alla de olika insatser som tillämpats i MIA Vidare mot varandra, sett till effekt
(som exempelvis andel utskrivna i målbefattning).

5.2.2 Arbetsträning hos externa aktörer ger större effekt än arbetsträning i ASF – men båda
påverkar positivt

För att mäta effekten av arbetsträning i ASF respektive hos en extern arbetsgivare har vi gjort en
regressionsanalys. Vad en sådan analys innebär är att man undersöker hur korrelerade olika variabler
är med ett utfall. Rent statistiskt mäter man hur mycket arbetsträning i antingen ASF eller hos en
extern arbetsgivare har påverkat att en deltagare avslutar projektet inom en målbefattning (i
anställning, praktiserar, studerar eller lärling). Vid en sådan analys ser man att arbetsträning
(generellt) har en positiv effekt på möjligheten att avsluta sitt deltagande närmare eller i
arbetsmarknaden. Ju fler timmar som spenderas i arbetsträning, desto högre sannolikhet är det att
deltagaren når någon av målbefattningarna. Vidare indikerar analysen att extern arbetsträning har
en större påverkan än arbetsträning i ASF. Extern arbetsträning bidrar med andra ord mer till
att deltagare vid avslut hamnar i någon av målbefattningarna. Men viktigt att notera här är att
arbetsträning i ASF också innebär statistiskt signifikant påverkan på att stegförflyttas (till
någon av målbefattningarna).
Tabell 2 Regressionsanalys av variabler med potential att påverka deltagarens status vid avslut (sett till målbefattning: i
anställning, praktiserar, studerar eller lärling). Data från samtliga delprojekt (hela MIA Vidare)

Variabel

Koefficient

Påverkan

Arbetsträning på ett
ASF

0,04

Liten men positiv och statistiskt signifikant påverkan på om
deltagaren avslutar projektet i en målbefattning.

Arbetsträning hos
extern arbetsgivare

0,11

Större positiv och statistiskt signifikant påverkan på om
deltagaren avslutar projektet i en målbefattning
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Tid i offentlig
försörjning

*

Icke statistiskt signifikant*

Kön

*

Icke statistiskt signifikant

Ålder

-0,001

Statistiskt signifikant men ytterst liten negativ påverkan på
utfall. Negativ påverkan betyder i det här fallet att högre
ålder minskar sannolikheten för att deltagaren har en
målbefattning när hen avslutar projektet.

Utbildning

0,01

Högre utbildning ger något större sannolikhet till positivt
resultat i slutet av projektet. Påverkan är mindre än
arbetsträning på ett ASF.

*Detta innebär inte att tid i offentlig försörjning inte påverkar resultatet, det betyder endast att rent statistiskt
kan inget uttalas om den påverkan.

Siffrorna i modellen ovan visar hur stor effekt en variabel har på sannolikheten att utfallet blir 1 och
inte 0, alltså att deltagaren befinner sig i en målbefattning vid projektets avslut. En större siffra ökar
sannolikheten. En negativ siffra minskar sannolikheten. Det är vanligt att regressionsanalyser inom
social forskning förklarar en mycket liten del av fenomenet - det finns ofta många faktorer som
påverkar sociala utfall. Dessa kan vara individuella (hur länge man varit utanför arbetsmarknaden,
personlighetstyp, ålder, eller andra egenskaper), samhälleliga (antal arbeten att söka, kvaliteten på
arbetsträningen, osv) eller helt enkelt slumpmässiga variabler (man till exempel ha otur). Den
ovanstående modellen förklarar ca 5% av variationen av sannolikheten att utfallet är positivt. Det
betyder att det framför allt är andra variabler, för statistiken okända, som påverkar den sannolikheten.
Det modellen ovan visar är att arbetsträning i både ASF och hos en extern arbetsgivare ökar
sannolikheten att en deltagare i slutet på projektet är anställd, praktikant, lärling eller i studier.
Variablerna har ett korrelerat samband, som antingen kan innebära att arbetsträningen leder till en
högre chans att deltagaren närmar sig arbete efteråt, eller att de som är något närmare arbetsmarknaden
i utgångläget, på grund utav t ex personliga egenskaper eller erfarenheter, är mer lämpade att göra
arbetsträning och avsluta deltagande i en målbefattning. Rent intuitivt är båda sambanden möjliga, och
de utesluter inte heller varandra.
Regressionsanalysen är också intressant när det kommer till vilka möjliga förklaringar som kan finnas
till skillnader i resultat mellan delprojekten. Vi har tidigare resonerat kring att skillnader mellan
deltagargrupperna i respektive delprojekt, i fråga om socioekonomiska förutsättningar, kan vara
möjliga förklaringar. Men sett till regressionsanalysen visar resultaten att exempelvis kön och tid i
offentlig försörjning inte har en statistiskt signifikant påverkan på sannolikheten att befinna sig i någon
av målbefattningarna vid avslut. Det kan ha att göra med att modellen kräver mycket fler
observationer för att producera ett tillförlitligt resultat. Ålder och utbildningsnivå har däremot viss
påverkan. Längre utbildning påverkar positivt, men mindre än arbetsträning. Ålder påverkar negativt,
det vill säga, att högre ålder sänker sannolikheten av ett positivt utfall, i alla fall rent statistiskt. I
praktiken är effekten så liten att det inte har någon reell påverkan.
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5.3 Sammanfattande kommentar
De slutsatser som vi kan dra utifrån den statistiska bearbetningen av delprojektens resultat är
sammanfattningsvis att HBS generellt presterar bättre sett till måluppfyllelse, än MIA Vidare och
Södertälje, som jämförelsevis har lägst måluppfyllelse. Vidare har vi sett att HBS nästan nått
projektmålet om att 25% ska ha gått till arbete eller studier vid avslut i insatsen, medan Södertälje är
längre ifrån målet med enbart 11%. Siffran för hela MIA Vidare är 15%, vilket också är långt ifrån
målet. Samtidigt har såväl HBS som Södertälje och MIA Vidare nått målet om att ytterligare 30% ska
ha tagit steg närmare arbete/studier och vid avslut deltar i en ordinarie arbetsmarknadsinriktad insats
via Arbetsförmedlingen eller kommun. Målet om att ytterligare 45% ska ha gjort andra
stegförflyttningar har vi inte kunnat analysera utifrån befintliga data.
Sammanfattningsvis indikerar resultaten att det tycks gå marginellt bättre för de som
arbetstränar externt i HBS, medan det för hela MIA Vidare är tvärt om – där är det en större
andel som befinner sig i målbefattning som har arbetstränat i ASF. I Södertälje inte är någon
skillnad på att arbetsträna i ASF respektive externt. Regressionsanalysen visar däremot att det
finns en statistiskt signifikant påverkan på projektets tänkta effekt (sannolikheten av att befinna
sig i målbefattning) av arbetsträning i såväl ASF som hos extern arbetsgivare, och att
arbetsträning externt har något större effekt.
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6. Svarar arbetsträning i ASF mot
målgruppens behov?
I det här kapitlet vill vi adressera den del av utvärderingens övergripande syfte som handlar om att
försöka identifiera vilken nytta som köpta arbetsträningsplatser (i ASF) skapar för projektdeltagare. Vi
kompletterar den bakgrund som rapporten hittills givit med resultat från intervjuer samt den enkät som
37 projektdeltagare har besvarat.

6.1 Sammanfattning av intervjuer
6.1.1 Leverantörer möter deltagarnas behov men arbetsträning i ASF är inte enbart positivt

Vi har frågat tjänsteleverantörerna vad skillnaden är mellan att arbetsträna i ASF kontra på den öppna
arbetsmarknaden och de svarar relativt uniformt. Den stora skillnaden består i att de enskilda
leverantörerna har mycket stor erfarenhet och vana av att ta emot personer för arbetsträning, som står
väldigt långt från arbetsmarknaden. Graden av individanpassning, inte bara avseende preferenser
kopplat till arbetsuppgifter, utan även fysiska och psykosociala anpassningar är mycket stor.
Ytterligare en fördel som lyfts med arbetsträning via ASF är att den enskilda individen som
arbetstränar träffar andra personer på arbetsplatsen, som befinner sig i en liknande livssituation.
Deltagarna kan således sympatisera med och stötta varandra, och många blir vänner också utanför
arbetet. I intervjuer med projektorganisationen stärks bilden av nyttan med arbetsträning i ASF och
leverantörernas förmåga att leverera mot projektets krav utifrån liknande resonemang, men det finns
en annan bild av hur verkningsfullt det är för den enskilda individen att befinna sig på en arbetsplats
där nästan alla arbetstagare befinner sig i samma sårbara situation. Vissa menar att det inte
nödvändigtvis är positivt och framhäver att arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden skapar bättre
förutsättningar för anställning.

6.1.2 Arbetsträning i ASF syftar till att pröva den egna förmågan och gå stärkt ur erfarenheten

Leverantörerna förklarar att det unika med att arbetsträna i ASF är att den enskilda individen lär känna
sig själv genom typer av intresse, längd på arbetsdagar och förmåga i sociala situationer. Om man
”misslyckas” får man stöd och det finns ingen press på att man behöver prestera. Leverantörerna
understryker att deltagarna arbetstränar för sin egen skull och att ASF finns till för att stötta deltagarna
i deras process. Den effekt som detta koncept/inställning genererar över tid är (enligt leverantörerna)
att deltagarna blir stärkta, de får ökad självförtroende när de märker att de klarar av att arbetsträna och
att det till och med går bra. Men leverantörerna understryker att den effekten endast uppstår under
förutsättning att deltagarna inte är utsatta för krav om prestation och att det råder en stor lyhördhet
inför deltagarnas unika behov.
Tjänsteleverantörernas egen bild är sammanfattningsvis att de i mycket stor utsträckning möter
deltagarnas behov och att projektdeltagarna som arbetstränar också upplever det så. Även
projektorganisationen ger uttryck för att arbetsträning i ASF möter målgruppens behov, i och med att
de som får ta del av arbetsträning i ASF har ett mycket stort behov av en individanpassad arbetsmiljö
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med mycket stöd. Samtidigt understryker projektorganisationen att nyttan med arbetsträning i ASF
måste förstås i relation till det tänkta syftet – och att om syftet med arbetsträning i ASF är att vara
prerehabiliterande så uppfylls syftet. Detta väcker tankar om huruvida projektet (eller delprojekten)
har förväntningar på att just insatsen arbetsträning i ASF har samma potential att bidra till
projektmålen, som de övriga insatser som projektet erbjuder deltagarna. Projektorganisationen
understryker att det är kombinationen av insatser som har potential att bidra till positiva effekter. Detta
bör man ta hänsyn till i eventuella framtida uppföljningar eller utvärderingar av projektet.

6.2 Utdrag ur deltagarenkät
6.2.1 Arbetsträning i ASF möter majoriteten av de svarandes behov och förmåga

Nedan följer ett utdrag av ett urval av frågor och svar från deltagarenkäten (se Bilaga, Kapitel 8),
vilken besvarats av totalt 37 individer som arbetstränat i ASF (i HBS och Södertälje). Enkätsvaren kan
fungera som en del i att förstå huruvida och i vilken utsträckning arbetsträning i ASF svarar mot
målgruppens behov.
Figur 13 Var det svårt eller lätt att arbetsträna?

Utifrån deltagarenkäten ser vi att 56% av de svarande anser att arbetsträningen var/är på en lagom nivå
utifrån deras egen förmåga, vilket vittnar om att arbetsträningen möter majoriteten av deltagarnas
behov. 19% upplever dock att arbetsträningen var för svår, vilket styrker bilden av målgruppen som
framträder i intervjuerna, det vill säga en skör målgrupp med stora svårigheter. 15% upplever att
arbetsträningen var för lätt. Sammantaget spretar svaren inom gruppen, där drygt hälften upplever att
arbetsträningen svarar mot deras behov medan cirka 35 % inte gör det, på grund av att arbetsträningen
antingen upplevs vara för lätt eller för svår.
Figur 14 Skulle du orka arbetsträna mer än vad du gjort tidigare?
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6.2.2 Nästan hälften av de svarande skulle orka arbetsträna mer

Vidare svarar 30% att de inte skulle orka arbetsträna mer än vad de gör/gjorde medan 30 % svarar att
de skulle orka arbetsträna några fler timmar i veckan än tidigare. 19 % svarar att de skulle orka
arbetsträna mycket mer. Med andra ord, sammantaget upplever nästan hälften att arbetsträningen har
ökat deras kapacitet att arbetsträna (mer), vilket indikerar att arbetsträningen har lyckats denna andel
av de svarande på ett sätt som bäddar för att fortsatt ta del av rehabiliterande arbetsmarknadsinsatser.
Samtidigt svarar den andra hälften att de inte kan eller inte vet om de skulle orka arbetsträna mer. I
ljuset av att 19 % svarade att arbetsträningen upplevdes för svår kan vi tolka svaret som att vissa inte
skulle orkar arbetsträna mer för att de inte har kapacitet till det, medan andra inte orkar mer men
upplever att de ligger på rätt nivå. Vi behöver också ta hänsyn till att de svarande befinner sig i olika
skeden i arbetsträningen, där vissa avslutat insatsen medan andra nyss börjat. I framtida enkäter bör
man differentiera svaren utifrån hur långt in i insatsen de svarande befinner sig.
Figur 15 Behöver du fortsätta arbetsträna för att kunna få ett jobb i framtiden?

6.2.3 Majoriteten av de svarande efterfrågar fortsatt arbetsträning för vidare stegförflyttning

56% av de svarande menar att de skulle behöva fortsätta arbetsträna för att kunna närma sig
arbetsmarknaden, medan endast 7% svarar att de inte behöver arbetsträna mer, utan i stället ta del av
någon annan arbetsrehabiliterande insats. 30% svarar att de inte behöver arbetsträna mer för att kunna
få ett jobb i framtiden. Att majoriteten svarar att de behöver fortsätta arbetsträna för att kunna få ett
jobb i framtiden, tyder på att arbetsträningen fortsatt möter ett befintligt behov. Men huruvida de
svarande föredrar fortsatt arbetsträning i ASF, på den öppna arbetsmarknaden eller via
Arbetsförmedlingen framgår dock ej av svaren. Att 30 % svarar att de inte behöver mer
arbetsträning för att kunna närma sig arbetsmarknaden kan tyda på att de upplever att arbetsträningen
har varit tillräckligt rehabiliterande för att klara av att söka arbete eller studier. Men det skulle också
kunna indikera att de inte upplevde arbetsträningen som verkningsfull. För att få klarhet i detta vänder
vi oss till de öppna svaren i enkäten, nedan.
Majoriteten av de öppna svaren på frågan Finns det någonting mer du skulle vilja berätta om
arbetsträningen? ger uttryck för en positiv upplevelse av arbetsträningen. Bilden kompletteras av ett
par kommentarer om att arbetsträningen i ASF har varit ett första steg för att sedan kunna ta sig vidare
till arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden eller inom ordinarie verksamhet. Ett par kommentarer
vittnar om att arbetsträningen har upplevts för svår, eller att respondenten på annat sätt inte klarat av
arbetsträningen.

6.3 Sammanfattande kommentar
Utifrån urvalet av enkätsvar framträder en bild av att arbetsträningen möter dryga majoriteten av de
svarandes behov och att det fortsatt finns ett behov av arbetsträning för målgruppen. Dock framgår det
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inte av enkäten ifall de svarande efterfrågar arbetsträning i ASF, på den öppna arbetsmarknaden eller
inom ramen för ordinarie verksamhet. Samtidigt indikerar svaren att ca 20 % av deltagarna inte
upplever att arbetsträningen har mött deras behov, med den mest sannolika förklaringen att det
upplevs för svårt för dem. Den skulle kunna förklaras av att målgruppen står inför så stora utmaningar
(socialt, psykiskt och fysiskt) att arbetsträning inte alltid kan lyckas. Sett till resultaten från intervjuer
med leverantörer och projektorganisation får vi bilden av att arbetsträningen vid de upphandlade
arbetsträningsplatserna i stor utsträckning svarar mot de förväntningar och krav som projektet ställt på
tjänsten.
Vår slutliga bedömning är att den köpta tjänsten svarar mot majoriteten av målgruppens behov och att
arbetsträning i ASF skapar nytta för målgruppen och bidrar till projektets mål och förväntade resultat.
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7. Sammanfattande bedömning
I det här kapitlet avser vi i korta ordalag besvara utvärderingens huvudsakliga frågeställningar. Vi vill
avstå från att upprepa oss och hänvisar därmed läsaren till de sammanfattande kommentarerna i
respektive kapitel.



Har tjänsten arbetsträning bedrivits på ett effektivt sätt?
Har processen/tillvägagångssättet avseende tjänsten arbetsträning varit anpassat till
uppdraget?

Utifrån att tjänsteleverantörer, projektrepresentanter och målgrupp i stort uttrycker tillfredställelse
kring processen (genomförande av arbetsträningen) bedömer vi att arbetsträningen har bedrivits på ett
effektivt sätt och varit anpassat till uppdraget. Detta stärks också av att projektleverantörerna i
intervjuer ger uttryck för att möta projektets krav i stor utsträckning. Det finns dock förbättringsförslag
kopplat till arbetssätt från leverantörerna som projektet kan ta ställning till i en eventuell framtida
implementering av tjänsten i ordinarie verksamhet, se 4.1.2. Vi bedömer att det finns förutsättningar
för att implementera processen och arbetssätten kopplat till arbetsträning i ASF inom ramen för
ordinarie verksamheter vid projektslut.


Hur har tjänsten arbetsträning kravställs och följs upp och hur har detta påverkar resultatet?

Hur tjänsten har kravställts återfinns i delprojektens förfrågningsunderlag (upphandlingen av
arbetsträningsplatser i ASF). Vår bedömning är att leverantörerna har svarat mot dessa krav.
Uppföljning av tjänsten har skett på individnivå en gång i månaden och såväl leverantörer som
projektorganisation uttrycker tillfredställelse kopplat till denna process. Vår bedömning är att
delprojektens kravställning och uppföljningsprocess har skapat goda förutsättningar för att nå de
resultat som de statistiska resultaten ger uttryck för. En framgångsfaktor bedöms vara att delprojekten
redan i upphandlingen hade en tydligt definierad arbetsprocess, som det har visat sig att projektet och
leverantörerna har kunnat följa. Projektet har alltså prövat ett arbetssätt och vår bedömning är att
genomförandet och resultaten är positiva sett till projektets mål och syfte.


Hur har samverkan fungerat mellan projektet (delprojekten HBS/Södertälje) och leverantören
av arbetsträning? Vilka framgångsfaktorer och utmaningar kan identifieras?

Vår bedömning är att samverkan mellan delprojekten och leverantörerna har fungerat bra.
Framgångsfaktorer består i kommunikation med korta ledtider. Se vidare avsnitt 4.1.2.


Vilka behov har de upphandlade arbetsträningsplatserna fyllt kopplat till målgruppens behov?

Med utgångspunkt i a) delprojektens kravställning i förfrågningsunderlag b) tjänsteleverantörernas
resonemang om hur de svarar mot dessa c) hur deltagarna har beskrivit sina behov i de individuella
handlings/aktivitetsplanerna och d) svar från deltagarenkäten är vår bedömning att det råder koherens
mellan dessa. Med andra ord ser vi att syftet med arbetsträning i ASF har varit att fungera prerehabiliterande och att tjänsten har svarat mot projektdeltagarnas behov i majoriteten av fallen.
I deltagarenkät och i statistik ser vi att arbetsträning i ASF inte alltid leder till stegförflyttning, men att
det gör det i majoriteten av fallen. Här råder vissa skillnader mellan delprojekten, där HBS generellt
visar på större grad av måluppfyllelse (sett tills stegförflyttning) än Södertälje.
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Hur förhåller sig arbetsträning i ASF till arbetsträning i kommunal verksamhet och/eller hos
vanliga arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden?

Den statistiska bearbetningen visar att arbetsträning hos externa aktörer har en något större effekt än
arbetsträning i ASF. Dock bidrar båda positivt till stegförflyttning.


I vilken utsträckning har köpta arbetsträningsplatser bidragit till projektets mål och tänkta
resultat?

Projektet har som mål att nå minst 60% kvinnor. I både HBS och Södertälje har man hittills nått detta
mål – i båda delprojekten är 60% av deltagarna kvinnor. HBS har nästan nått projektmålet om att 25%
ska ha gått till arbete eller studier vid avslut i insatsen, medan Södertälje är längre ifrån målet med
enbart 11% som gått till arbete eller studier. Såväl HBS som Södertälje och hela MIA Vidare har (i
nuläget) nått projektmålet om att ytterligare 30% ska ha tagit steg närmare arbete/studier och vid
avslut deltar i en ordinarie arbetsmarknadsinriktad insats via Arbetsförmedlingen eller kommun. Som
redan nämnt visar den statistiska bearbetningen (regressionsanalysen) att arbetsträning hos externa
aktörer har en något större effekt än arbetsträning i ASF. Dock bidrar båda positivt till stegförflyttning
och till projektets mål och tänkta resultat.
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8. Bilaga 1 - Deltagarenkät
Enkäten har distribuerats till projektdeltagare inom MIA Vidare via projekthandeldare. 37 individer
har besvarat enkäten. Samtliga har arbetstränat i ASF men befinner sig olika långt in i insatsen (vissa
har precis börjat och andra har avslutat), varför enkätsvaren bör förstås i den kontexten.

Sammanlagd status

Är du

Hur länge har du fått ekonomiskt stöd (varit i offentlig försörjning)?
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Varifrån får du pengar varje månad (varifrån kommer din huvudsakliga
försörjning?)

Var har du arbetstränat?
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Vilket är ditt helhetsintryck av arbetsträningen?

Hur blev du bemött på arbetsträningsplatsen?
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Var det svårt eller lätt att förstå vad du skulle göra på arbetsträningen
(vad som förväntades av dig)?

Var det svårt eller lätt att arbetsträna?

Har du lärt dig nya saker under arbetsträningen?
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Skulle du orka arbetsträna mer än vad du gjort tidigare?

Behöver du fortsätta arbetsträna för att kunna få ett jobb i framtiden?
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Finns det någonting mer/annat du vill berätta om arbetsträningen?
nej
Tack till mina hanterare
Tack för alla som är där. De är för snälla och tänker på mig.
Nej inte vad jag kan komma på just nu
Nej
Nej
Nej
Jag var nöjd att jag fick arbetsträna. Det var första steg innan jag fick en annan arbetsträning på ett företag.
Jag tyckte mycket om Origo men min kropp orkade inte.
Jag tror det finns inte mycket att berätta om för tillfället.
Jag lärde mig saker för att de hjälper mig arbetet. De hjälper mig i alla fall detta är viktigt för att jag lärde mig jag
hoppas att tar jag ett jobb på Stadsmission
det ligger nära hem arbetet är inte svårt för tills nu är det lätt och jag vet inte i framtiden att bli bättre jag hoppas få
jobb där
Mvh
Golgin
Jag kände personligen att det var press på att behöva öka timmar och bli mer självständig, jag tror jag skulle ha
behövt gått framåt i en lugnare takt, men jag förstår att det är få platser på en arbetsplats som kan ges och behovet att
cirkulera nya deltagare är stor, så jag uppskattar min tid där och känner att jag har tagit erfarenhet av mid tid så
stadsmissionen.
Jag kan rekommendera Hela människan som arbetsträningsplats och Stuvsta butiken är ett väldigt trevligt och lugnt
ställe.
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Finns det någonting mer/annat du vill berätta om arbetsträningen?
Jag behöver även stöd från vården och från MIA projektet.
Jag arbetstränar på origo hagaberg i Södertälje
Jag arbetstränade på Folkuniversitetet Södertälje
Inget att tillägga
Inga kommentarer
Hej! Jag upplevde en del mycket possitiva och en del mycket negativa saker på arbetsträningen. Väljer att ta allt som
en erfarenhet. För erfarenhet går inte att köpa med pengar. Mvh
Folkuniversitetet
Det har varit jätte bra att jag har fått arbetsträna! Tack!!
Det finns fotografera. Beskrivning Annonser och packningar de är alla passar mig just nu jag har svarat alla dina
frågorna men jag vet inte jag är fel eller rätt på svenska jag ska fortsätta mig på svenska om när jag har fel säg mig
tack
Bra personal, förklarade bra vid olika arbetsuppgifter, personal var noga med att man tog mikropauser, helt enkelt en
bra arbetsträningsplats.
Arbetstränar på Origo - för mig som har varit borta länge från "arbetsmarknaden"/samhället, har tiden på Hagabergs
Folkhögskola varit Superbra och mkt nyttig.
Vill fortsätta på Skaparkursen om möjligt.
Arbesträning är bra att komma igång och få veta hur orkar man att arbetsträna, men om en deltagare har redan
arbetstränat och redo att jobba då fokuserar man bara att få deltagaren nå målet att få stöd att jobba. Deltagarens
önskemål ska vara i fokus tycker jag.
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9. Bilaga 1 – Kommentar angående
kvantitativa dataunderlag
Graferna i de delar av rapporten som baseras på kvantitativa data har framställts med hjälp av data
över MIA Vidares deltagare, inskrivna år 2020 och 2021. Datasetet innehåller 1016 observationer,
eller deltagare och inkluderar alla delprojekt. Av dessa är 149 i Södertälje och 160 i HBS.
För beskrivningar av projektresultat filtreras data för att endast innehålla deltagare som avslutat
projektet, vilket minskar antalet observationer. För hela MIA Vidare är totalt 434 deltagare markerade
som avslutade. I HBS har 78 avslutat projektet, och i Södertälje är det 56 personer.
I både Södertälje och HBS är nästan hälften (48%) inskrivna den första juni 2020, och sedan har det
gradvis fyllts på med deltagare. Det innebär att den data som är tillgänglig för analys är baserad på
observationer mellan den 2020-06-01 och 2021-05-26.
Datasetet har tillhandahållits utvärderarna av delprojekten HBS och Södertälje.
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