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Sammanfattning
Syftet med denna förstudie har varit att undersöka förutsättningarna att utveckla ett nytt
arbetssätt som underlättar för etablerade kommersiella företag som önskar anställa
långtidsarbetslösa. Fokus har legat på att ringa in arbetsgivares behov, farhågor och utmaningar
relaterade till frågan.

Totalt 28 personer har intervjuats, dessa är arbetsförmedlare och arbetsgivare. Inför
intervjuerna har vi hämtat information från tidigare studier/forskning inom kunskapsområdet
som berör arbetslöshet.

Många fruktbara åtgärdsområden har kommit fram utifrån det insamlade materialet. På en
övergripande nivå förespråkas preventiva stödinsatser i skolan, sammanhängande stödinsatser
för arbetslösa och långsiktiga ekonomiska ersättningsmodeller. Likaså efterfrågas mer
lättillgänglig information samt ett förenklat regelverk och rapporteringssystem.

Vad gäller insatser riktade mot långtidsarbetslösa individer, har både arbetsförmedlare och
arbetsgivare betonat vikten av att den arbetssökande förbereds ordentligt inför den ordinarie
arbetsmarknaden genom olika kompetenshöjande stödinsatser och i vissa fall även genom
arbetsträning utifrån egen arbetsförmåga på tex ett arbetsintegrerat socialt företag. Utförliga
läkarkontroller och diagnoser uteblir för många långtidsarbetslösa, vilket i sin tur innebär att de
inte får tillgång till insatser som krävs och som de har rätt till. Därför förespråkas också
grundliga hälsokontroller, individuella kartläggningar och uppföljningar, som en del i
matchningsarbetet.

Förstudien visar också att det behövs:

● Bättre samverkan mellan kommun och olika myndigheter så att de olika aktivitets-
stödåtgärdena blir mer sammanhängande, utan avbrott för deltagare och att lyckade,
effektiva projekt som är riktade till långtidsarbetslösa kan permanentas även när den
externa finansieringsperioden tar slut. Detta underlättar stegförlyttningen på
arbetsrehabiliteringstrappan för deltagarna som förberedelse till den ordinarie
arbetsmarknaden.

● Arbetsförmedlare som erbjuder en större avlastning genom ett fördjupat och mer
långsiktigt handledningsstöd för både deltagare och arbetsgivare, för att underlätta
övergången från praktik/arbetsträning till anställning.

● Uppdelning av arbetsuppgifterna för arbetsförmedlarna mellan de som har kontakt med
deltagarna och de som har kontaktytan och förståelse för arbetsgivarna/företagarnas
situation.

● Stöd i att kalkylera/beräkna den företagsekonomiska vinsten för arbetsgivare att ta emot
långtidsarbetslösa (lojala medarbetare/lägre personalomsättning, lojalare kunder/ökad
omsättning, mm).

● Stöd i att kommunicera ut nyttan internt i organisationen och externt till kunderna och
övriga intressenter av att anställa långtidsarbetslösa.
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● Möjlighet att ta del av andras goda exempel.

● Korta digitala utbildningar/kurser med syfte att höja kompetensen och förebygga
fördomar.

● Lättillgänglig information (tex genom en digital plattform likt verksamt.se).

1. Inledning

BAKGRUND
Sedan finanskrisen 1990-1994 har mellan 500 000-600 000 jobb försvunnit i Sverige. Därefter
har vi förskjutits in i ett nytt kunskapsorienterat samhälle med digitalisering, effektivisering och
globalisering som ledord. Den nya arbetsmarknaden har medfört två stora effekter. De
lågkvalificerade jobben har blivit färre och arbetsgivarna selekterar bort personer i allt högre
grad.som de betraktar som riskfyllda och lågpresterande,1 Det medför att allt fler individer
kastas ut från arbetsmarknaden när ekonomin kärvar och blir sedan kvar i ett ”verkligt
utanförskap”, också efter att konjunkturen har vänt. Trots en rad arbetsmarknadsåtgärder och en
ökning av antalet subventionerade anställningar under 2000-talet är det fortfarande ett stort
antal arbetsgivare som inte anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

I dag agerar arbetsmarknadsförvaltningarna som mäklare med uppdrag att hitta arbetsgivare
som kan ta emot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är dock många gånger en
utmaning att hitta denna typ av instegsjobb på den ordinarie arbetsmarknaden och likaså att
hitta arbetsgivare som är villiga att ta in en person som varit långtidsarbetslös eller sjukskriven.
Individerna löper därmed en stor risk att fastna i en ond cirkel då de, efter en
arbetsträningsinsats, många gånger återhänvisas till liknande insatser och därmed riskerar att
bli fortsatt utan sysselsättning. Det behövs och krävs helt enkelt fler alternativa vägar och
samarbeten med offentliga aktörer och civilsamhället för att det ska ske en stegförflyttning för
individen.

Det behövs också en fördjupad kunskap om de hinder och svårigheter men också incitament som
ligger till grund till arbetsgivares ovilja eller vilja att anställa långtidsarbetslösa. Det har gjorts
många undersökningar som berör de arbetslösas situation och effekten av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det saknas fortfarande tillräckligt med kunskap om
arbetsgivarnas/företagarnas drivkrafter till att inkludera långtidsarbetslösa och personer med
funktionsnedsättning i arbetslivet, utifrån en svensk kontext. Arbetsgivarnas engagemang bygger
mycket på frivillighet varför det är av största vikt att öka kunskapen om deras behov och
drivkrafter. Genom ökad kunskap skapas förutsättningar för att anpassa och utveckla samverkan
mellan myndigheter och arbetsgivare med ett arbetsgivarorienterat perspektiv.2

2 (Strindlund L & Ståhl C. Vägen till arbetsgivarna).

1 https://allastudier.se/tips-o-fakta/var-tredje-klarar-inte-av-gymnasiet-16620)
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Förstudien tar avstamp i detta och avsikten har varit att samla in underlag som kan ge oss en
ökad förståelse för frågor som; Vilka behov, hinder och utmaningar ser arbetsgivare idag när det
kommer till att ta emot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden? Vad kan öka
kommersiella företags benägenhet och förutsättningar att ta emot långtidsarbetslösa? Och hur
kan man bättre stödja och underlätta för företagen som önskar ta emot deltagare för att så
småningom kunna anställa dem?

Förstudien har också försökt besvara frågor utifrån arbetsförmedlarnas perspektiv; Vilka behov
ser man/svårigheter möts man av idag efter att en individ genomgått en arbetsträningsinsats?
Hur kan samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag (ASF),
arbetsmarknadsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och etablerade företag utvecklas för att
underlätta stegförlyttningen på arbetsrehabiliteringstrappan?

FÖRSTUDIENS SYFTE OCH MÅL
Coompanion Stockholms län fick mellan januari och juli 2021 i uppdrag av Europeiska
socialfonden att genomföra en förstudie vars syfte var att undersöka förutsättningarna att
etablera en ny processmodell som skapar arbetsträning och sysselsättningstillfällen hos
kommersiella företag för unga och vuxna som är långtidsarbetslösa. Målet var att processen ska
öka antalet kommersiella företags benägenhet och förutsättningar att ta emot arbetstränande
unga och vuxna, vilket följaktligen öppnar upp arbetsmarknaden för dem.

Det framkom under arbetets gång med förstudien att problemet inte enbart berörde
ovanstående process för att skapar arbetsträning och sysselsättningstillfällen för
långtidsarbetslösa, utan att det också handlade om bristande kunskap och förståelse om de
långsiktiga ekonomiska fördelarna för företagen med att anställa långtidsarbetslösa.

Fokus för förstudien låg dock fortfarande på att inhämta kunskap om vilka åtgärder som kan öka
kommersiella företags benägenhet och förutsättningar att ta emot långtidsarbetslösa. I samråd
med Europeiska socialfonden, omformulerades därför förstudiens syfte och mål i stället till
följande:

Syftet med förstudien:

● är att undersöka förutsättningarna för att underlätta för redan etablerade företag att ta
emot personer som är långtidsarbetslösa för arbetsträning, praktik och anställning.

Mål för förstudien:

● På kort sikt hoppas vi att denna rapport kan hjälpa beslutsfattare få en tydligare bild över
vad som kan vara intressant att studera vidare med vid planering och genomförande av
framtida studier och projekt.

● På lång sikt är förhoppningen att genom det som framkommer i rapporten kan leda till
att regelverk ändras och att nya strukturer och samverkansformer tar form, så att vi kan
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öka antalet befintliga företags benägenhet och förutsättningar att ta emot målgruppen.
På så sätt kan vi förbättra tillgången till sysselsättning för alla arbetssökande.

MATERIAL OCH METOD

Analysperspektiv
Stockholmsregionens utmaningar kopplat till de tematiska områdena: ekonomisk utsatthet,
etablering på arbetsmarknaden samt återinträde på arbetsmarknaden, har legat till grund för
rapportens problemanalys.

Implementering av de horisontella principerna
Förstudien har genomförts utifrån perspektiven jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering
samt ekologisk hållbarhet. Det har genomsyrat allt från projektbeslut till val av intervjudeltagare
i den mån vi kunnat.

Metod
Vår förstudie har genomgått följande arbetsprocess:

● Fas 1 - Inhämtning av information från tidigare studier/forskning. Vi påbörjade vår
förstudie med inhämtande av sekundär information, dvs information som redan är
insamlad, som finns tillgänglig och som är relevant referensdata till vår studie, som t ex
forsknings- och organisationsrapporter, magister- och kandidatuppsatser, böcker,
hemsidor, artiklar mm.

● Fas 2 - Intervjuer med de personer som vi i den här rapporten kallar för
arbetsförmedlare. Arbetsförmedlare används som en gemensam benämning för de
aktörer som arbetar med att matcha och rekrytera personer till den ordinarie
arbetsmarknaden inklusive ASF. Det vill säga Arbetsförmedlingen (AF),
Arbetsmarknadsenheten (AME), Jobbtorget, Bemanningsföretag, Samordningsförbund
etc.

● Fas 3 - Intervjuer med verksamhetsledare/HR-chef för arbetsintegrerande sociala företag
(ASF)/Sociala företag.

● Fas 4 - Intervjuer med plats-, personal- och HR-chefer för arbetsgivare för etablerade
företag.

Urval och målgrupp
Inom ramen för förstudien har semistrukturerade intervjuer av varierande längd genomförts
med totalt har 28 personer vid 26 intervjutillfällen, varav 11 var kvinnor och 17 var män. Cirka
48% av intervjupersonerna har annan etnisk bakgrund än svensk. Flertalet intervjuer
genomfördes digitalt vilket är till en fördel utifrån både miljöhänsyn och smittspridningsrisken
under pandemin.
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Denna förstudie har genomförts med aktörer både i Södertälje kommun och i övriga regionen. Vi
har i fas 2 och 3, intervjuat personer och organisationer inom vårt nätverk och som med sin
kompetens har passat in i denna förstudie. För intervjuer i fas 4 har vi använt oss utav den s.k.
snöbollsmetoden, dvs de personer som vi har intervjuat i fas 2 och 3 har hjälpt oss med att
rekommendera eller rekrytera arbetsgivare som har erfarenhet av att anställa personer som är
långt ifrån arbetsmarknaden. Urvalet ökar ju fler som tillfrågas, som en rullande snöboll. Vi har
därtill själva lagt till några andra arbetsgivare som vi vet sedan tidigare har stor erfarenhet av att
anställa långtidsarbetslösa.

Antal intervjuer/intervjutillfällen:

Målgrupp Intervjupersoner
Arbetsförmedlare 8
ASF företag 3
Arbetsgivare 17
Totalt 28

Bransch Antal
Dagligvaruhandeln 3
Restaurang/Fastfood 3
Livsmedelstillverkning 1
Biotech 1
Däck 1
Fordon 1
Idrott/Sport 1
Hotell 1
IT 1
Lager 1
Transport 1
Utbildning 1
Totalt - Företag 16

Storlek Antal anställda
Mindre än 100 anställda 9

Mer än 100 – mindre än 1000 2
Mer än 1000 anställda 5
Totalt - Företag 16

Frågeformulär
Frågeformulären har utformats utifrån de olika respondentgrupperna och har bestått av öppna
frågor eftersom de ger mer information än slutna då intervjupersonen får tid till att reflektera
över det som diskuteras. Intervjutiden har tagit ca 1 timma. Intervjuerna har genomförts både
via fysiska möten och digitalt via Zoom.
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Definition av begreppet långtidsarbetslösa
Vi har utgått ifrån AF:s definition, dvs de personer som har varit registrerade som arbetslösa i
över ett år.

Intervjupersonernas definition av långtidsarbetslösa:
Respondenterna har definierat långtidsarbetslöshet som allt ifrån att inte ha haft ett jobb på
minst 3 månader, till AF:s definition minst 12 månaders registrerat arbetslöshet, till att även
gälla flera år för personer som har gått på olika aktiviteter, praktik, subventionerad arbete för att
återigen bli arbetslös. Ett fåtal arbetsförmedlare som intervjuats har varit emot det kollektiva
begreppet långtidsarbetslös, då man anser att det har en negativ association.

Personer som är långtidsarbetslösa och praktiserar/arbetstränar på ett företag benämner vi i
denna förstudie för deltagare.

2. Resultatredovisning
I detta avsnitt redovisas det material som insamlats genom inhämtning av information från
tidigare studier/forskning samt genom intervjuer med Arbetsintegrerande sociala företag,
arbetsförmedlare och arbetsgivare.

Bakgrunden till dagens situation

Den ekonomiska kris som inleddes vid 1990-talets början utmärktes av jämförelsevis mycket
hög arbetslöshet, kraftigt fallande sysselsättning och relativt stora ekonomiska svårigheter för
befolkningen. På bara några år steg den öppna arbetslösheten från 1,5% till 8% av befolkningen i
arbetsför ålder. Den låg sedan kvar på̊ denna nivå under flera år till följd av kontinuerliga
nedskärningar i offentlig sektor. Därmed ”exponerades” en mycket större andel människor för
arbetslöshet under nittiotalet jämfört med tidigare.3

I samband med 1990-talskrisen kom den svenska ekonomin, i såväl den privata som den
offentliga sektorn, att utsättas för ett kraftigt rationaliserings- och effektiviseringstryck.
Prestationskraven på de anställda ökade. De ”reträttplatser” som funnits, tidigare förbehållna
gamla ”trotjänare” som inte längre orkade med ett högt arbetstempo, försvann praktiskt taget
helt och hållet i de större företagen. Organisationerna ”slimmades” och ”luften pressades ur
verksamheten”. Situationen ute på arbetsplatserna blev tuffare för den som ”inte längre hängde
med”. 

Krisen utsatte statsfinanserna för svåra påfrestningar. När de offentliga finanserna sanerades
kom en rad av de insatser som var riktade till de med arbetsoförmåga och i behov av
rehabilitering och arbetsanpassning att dras in. Även möjligheten att gå i delpension tog bort.
Samtidigt skärptes villkoren för att beviljas förtidspension. Möjligheten att förtidspensioneras
”av arbetsmarknadsskäl” togs exempelvis bort helt. 

3 (Källa: Arbetsmiljöverket. Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning
relaterade till ekonomisk nedgång (2011)
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Lite grovt uttryckt skulle man alltså kunna säga att de äldre ”trotjänare” som tidigare, när deras
arbetsförmåga började svikta, togs om hand av arbetsplatsens arbetsmiljö̈-, rehabiliterings- och
anpassningsarbete nu istället gjordes beroende av ersättning från sjukförsäkringen. Företagens
sociala ansvarstagande, rörande den arbetskraft som drabbats av ohälsa, har därför efter
1990-talskrisen i stor utsträckning avspjälkats och istället överförts till samhället (det allmänna
sjukförsäkringssystemet). 

En viktig faktor bakom denna utveckling är den globala ekonomins ökade krav på
riskminimering och hög produktivitet. Men också att den snabba
teknikutvecklingen/digitaliseringen spelar roll för hur löntagare upplever sitt eget arbete. Allt
fler känner av en ökad press på jobbet. Detta medför två stora effekter av denna nya
arbetsmarknad. De lågkvalificerade jobben har blivit färre och arbetsgivarna i allt högre grad
selekterar bort personer som de betraktar som riskfyllda och lågpresterande.4 

Det medför att allt fler individer kastas ut från arbetsmarknaden när ekonomin kärvar och blir
sedan kvar i ett ”verkligt utanförskap”, också efter att konjunkturen har vänt. Denna utveckling
genererar inte endast stora och långsiktiga samhällsekonomiska och sociala förluster, utan också
en rad personliga och mänskliga tragedier.5

TEMATISERING AV RESULTATET

Vad försämrar chanserna till att långtidsarbetslösa får tillgång till
sysselsättning?

Enligt Statskontorets rapport från 2013 är nedanstående grupper de som har det svårast att få
jobb och som står allra längst bort från arbetsmarknaden:

● Personer med fysisk och psykisk ohälsa som bara kan ta vissa jobb
(funktionsvariationer).

● Äldre personer som är nära pensionen.

● Yngre personer som inte har kommit in på arbetsmarknaden.

● Utrikes födda personer som inte har kommit in på arbetsmarknaden.

● Säsongsanställda och timvikarier som inte får fast jobb.

● Personer med en allmänt trasslig bakgrund.

5 (Källa Mörtvik R och Rautio K)

4 (Källa Mörtvik R och Rautio K)
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● Personer med goda förutsättningar som ändå har svårt att komma tillbaka in på
arbetsmarknaden.

Även de som vi har intervjuat identifierar hemlösa, individer med stort psykisk ohälsa,
drogberoende, f.d. kriminella och f.d. prostituerade som de grupper som står allra längst bort
från arbetsmarknaden. Andra grupper som också pekas ut är individer som är språksvaga i
svenska, unga som inte ännu har någon arbetserfarenhet, låg utbildningsnivå i kombination med
hög ålder, personer som har haft fysiskt jobb och därmed slitna kroppar, samt utrikes födda
kvinnor som saknar arbetserfarenhet och vars familjesituation gör att de inte kan eller vill jobba
på heltid.

Risken att bedömas som olämplig som anställd ökar också ju längre tid man har varit arbetslös.
Den viktigaste orsaken till den negativa bedömningen bland arbetsgivare, var enligt de
tillfrågade att långtidsarbetslösas yrkesförmåga antogs ha försämrats. Majoriteten av de
arbetsförmedlare som intervjuats menar att det största hindret för målgruppen att komma i
arbete är på grund av de inte kan det svenska språket, saknar utbildning och inte kan de svenska
koderna på arbetsmarknaden. Man menar också att det finns vissa som saknar drivkraften att
arbeta.

Vidare finns det också oro och tveksamheter hos företag att anställa långtidsarbetslösa pga. av
en komplex sjukdomsbakgrund. Eftersom det kan röra sig om människor som är multisjuka,
fysiskt och psykiskt, innebär det att de periodvis ofta bli sjuka och det kan vara svårt att få in
dem i företagens arbetsprocess. Många av dem bedöms inte heller vara arbetsföra fram till
pensionsåldern. Det är inte heller ovanligt att arbetsgivare tänker att det måste ”vara något fel”
på personen som har rätt till anställningsstöd. Det finns en viss rädsla att anställa
långtidsarbetslösa eftersom de undrar över varför ingen annan har anställd dem.

Ett kommersiellt företags främsta uppgift är att leverera ett värde till ägaren, det går därför inte
belasta ett företag med för många risker, menar en del arbetsgivare. Att anställa folk med
funktionsvariationer betyder större risk för företag som inte är vana med göra detta. Förändring
kommer när arbetsgivare anställer människor som är långtidsarbetslösa för att det skapar
affärsnytta. Om nyttan överstiger risken så kommer arbetsgivare att anställa
långtidsarbetslösa/folk med funktionsvariationer. Fördelarna måste överväga risken om de ska
anställa långtidsarbetslösa.

Att vara anställningsbar handlar inte bara om utbildning och arbetserfarenhet. Det kan också
handla om att till exempel ha rätt utseende, vara frisk, flexibel och kunna jobba övertid, att vara
snabb, resultatinriktad och socialt kompetent. Personer som inte motsvarar dessa krav eller som
behöver någon form av extra stöd har därför svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Segregation och isolering i socioekonomiskt utsatta områden lyfts också fram som ett hinder.

”Problemet med de som kommer hit till Sverige är att de får välja vart de ska bo de första åren.
Vilket medför att de inte kommer in riktigt i samhället pga att de väljer områden där det bor folk
med samma bakgrund som dem och som pratar samma språk. Det borde vara som i Tyskland där
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de placeras i orter där det finns behov av arbetskraft så att de lättare kommer in i samhället med
språket och kulturen. Efter några år så får de sedan välja vart de ska bo och arbeta.”

Vad avgör om en person är anställningsbar och vilka är framgångsfaktorerna?

Det finns ingen entydig bild om att det skulle finnas en viss målgrupp som arbetsgivarna ömmar
som särskild, utan det är en väldigt spridd skara som de önskar ta in som praktikanter eller på
arbetsträning Såsom t ex yngre, nyanlända, olika typer av funktionsvariationer, hemlösa,
flyktingar, ungdomar som hoppat av skolan mm. Men följande egenskaper och faktorer tenderar
dock att öka den långtidsarbetslösas möjligheter till en anställning:

Fysisk hälsa
Är jobbet fysiskt krävande så måste personen har tillräckligt bra fysik för att klara av jobbet i
längden, även om det så bara är ett halvtidsjobb. Enligt en del respondenter fungerar inte det
inte i längden om en långtidsarbetslös har permanenta hälsobesvär, som t ex problem med
ryggen eller knä som krånglar för fysiskt krävande arbete. I vissa fall så behöver deltagaren klara
av en miljö där det händer mycket och väldigt fort, där miljön inte är stressig men att tempot är
långt ifrån lugnt.

Språket
Medan vissa arbetsgivare uttrycker att deltagarna inte får vara språksvaga överhuvudtaget,
vilket skulle påverka säkerheten och kvalité på utfört arbete. Så menar andra arbetsgivare att de
varken behöver prata eller skriva perfekt svenska i början bara de vill lära sig. En av
intervjupersonerna menade att deltagarna inte ens behövde kunna svenska eller engelska i
början bara de förstod kroppsspråket.

Utbildning
De som har utbildning/minst gymnasium och som har jobbat tidigare har lättare att få jobb. För
vissa anställningar så kräver arbetsgivaren åtminstone godkänt gymnasiebetyg. Har man klarat
av att jobba en gång i tiden så visar det för arbetsgivaren att man kan jobba igen.

Körkort
Körkort nämns av flertalet respondenter som en viktig faktor. Enligt de arbetsförmedlare vi talat
med är det oproportionerligt många arbetsgivare som kräver att man har körkort, trots att
jobbet i sig inte kräver ett körkort. Detta tror de beror på två anledningar, dels för att det kan
göra en mer behjälplig på arbetsplatsen när detta behov behövs. Dels för att det funkar som ett
urvalskriterium. Att ha tagit sitt körkort kan sända en signal om att det rör sig om en driven
person som kan slutföra ett projekt vilket sänder en positiv signal.

Social kompetens
Att de ska klara av de sociala sammanhangen, kunna samarbeta och vara lyhörda lyfts också fram
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som en viktig framgångsfaktor. De ska kunna lära sig det sociala spelet/spelreglerna/koderna på
jobbet och förmågan att förändras om organisationen förändras. Om det blir problem så ska de
kunna lösa det eller kommunicera med andra om hur de ska lösa det. De måste förstå att de att
de måste bidra med någonting till företaget

Självinsikt
En viktig egenskap som deltagarna måste ha är en bra självinsikt, de ska veta vad de är
bra/dåliga på. Om de inte har självinsikt kan det uppstå konflikter för att alla andra behöver
anpassa sig efter dem. Det som gör det lättare för långtidsarbetslösa att få jobb är om de själva
förstår vad de klarar av respektive inte klarar av. Vilka möjligheter och begränsningar de har,
deras styrkor och svagheter. Vilket gör det mycket lättare för dem att i sin tur kommunicera detta
gentemot arbetsgivaren.

Motivation, disciplin och arbetsmoral
Att kunna komma i tid visar hur mycket personen brinner för jobbet. Om de kommer försent
eller inte alls så ska de återkoppla det till arbetsgivaren och ange orsaken till detta. Deltagaren
ska vara öppen och ärlig gentemot cheferna och förstå konsekvenserna för deras medarbetare
om de själva inte dyker upp på jobbet. De ska även ha den disciplinen att de kan klara av enkla
instruktioner och göra repetitiva uppgifter varje dag. Problemet med disciplin kan ha sin
ursprung att det har ställts för låga förväntningar under en längre tid för dessa personer i olika
aktivitetstödsåtgärder. Personerna utvecklas snabbare om man ställer tydliga krav väldigt tidigt
när de börjar jobba och återkopplar snabbt om det blir fel.

Majoriteten av respondenterna ser motivationen som en av de viktigaste faktorerna för att få
jobb. Motivationen kan betyda att personen vill och har sökt själv för att få jobba på ett företag.
Den mentala delen är mycket viktigt, som att ha bra attityd och inställning till jobbet, att de har
förmågan och viljan att lösa problem som uppstår och att de har ”bra energi”, ”lite jäklar anamma
när de börjar”. Det ska kännas att de är motiverade för att börja jobba och att de vill lära sig. Är
deltagarna hungriga för att få ett jobb eller får arbetsgivaren känslan av att de är dittvingade från
Arbetsförmedlingen eller kommunen, som en av arbetsgivarna i förstudien uttryckte det.

Här delar motivationsaspekten upp våra arbetsförmedlare i två olika grupperingar. Den ena
gruppen menar att motivationen är A-O om de arbetslösa ska komma ut i arbete. I deras möte
med arbetsgivaren måste det synas att de vill ha jobbet. Är de inte alls motiverade så kommer de
inte att få något jobb. Ett liknande problem är s.k. fluktuerande motivation, dvs att motivationen
förändras kraftigt från en tidpunkt till en annan.

Den andra gruppen menar däremot att alla kan få jobb, men alla kan inte jobba 100%. Men här
behövs det en samordnad individuell plan från alla myndigheter för att individen ska kunna ta
steget fullt ut.
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Vad skapar oro eller tveksamheter till att anställa långtidsarbetslösa bland
arbetsgivare?

Rädsla för det okända
Det insamlade materialet tyder på att det finns en rad olika orosmoln kopplat till att anställa
långtidsarbetslösa, Att det kan uppstå missförstånd och kulturkrockar om deltagarna är
språksvaga och/eller är utrikes födda, att deltagarna inte har den rätta inställningen och
motivationen för yrket i fråga, och att det därför kan uppkomma incidenter med kunder,
skadeärenden, klagomål, eller att de försover sig etc.

En del arbetsförmedlare menar att det helt enkelt handlar om fördomar mot “de andra” och att
det bottnar i en rädsla att anställa någon som inte påminner om en själv.

”Många arbetsgivare eller företagare lever i sin egen kostym och med sina fina vänner, vilket gör
att de tycker att det kan bli lite jobbigt att träffa andra ”konstiga” människor. Många

långtidsarbetslösa kanske har ett större känsloregister, vet inte vilka koder som gäller på
arbetsplatserna. De säger som de tycker. Många arbetsgivare har stor okunskap och ovana för

dessa människor”.

Matchning
De negativa erfarenheter som arbetsgivare framförallt tycks ha erfarit är matchnings-
problematiken. Det finns en oro över att matchningen inte kommer att fungera bra. Det kan tex
handla om att deltagaren inte har hälsan för att jobba, t ex ryggbesvär. En intervjuperson
uttryckte oro över att deltagare som lider av ohälsa kan “kämpa och hålla ut” trots fysiska besvär
under provanställningen, men att så fort de går över till en fast anställning så “slappnar de av”.
Dvs att deras hälsoproblem därefter blir mer påtagligt och att det därmed övergår till att bli
arbetsgivarnas problem som måste ansvara för rehabilitering. De menar därför att det är viktigt
att arbetsförmedlarna gör ordentliga kartläggningar över de arbetssökandes bakgrund och hälsa
och att de kontrollerar referenserna på tidigare arbetsgivare.

”Det vi var oroliga för var framförallt om att vi inte skulle få rätt personer till vårt företag. Att
arbetsförmedlarna har möjligheten eller tiden att lära känna kandidaterna tillräckligt vad gäller
de mjuka värdena som motivation, attityd, värderingar, samarbetsförmåga mm. Vi har tidigare

haft problem med detta eftersom arbetsförmedlarna inte har tid att lära känna kandidaterna och
enbart utgår ifrån deras egen databas”.

Det finns också en oro över att det kan uppstå problem när andra anställda tycker att vissa
deltagare inte jobbar tillräckligt mycket. Här ser man dock att det ligger ett stort ansvar på
chefer, att man tar den diskussionen och förklarar för personalen att deltagaren inte kan jobba
fullt ut. Man menar också att de anställda så småningom kommer att få erfarenhet av att jobba
med dessa deltagare så att de själva lär sig att hjälpa dem i början. Företagen måste snabbt
komma till en mognadsfas i detta som bygger på förståelse av dessa individer. Det finns också en
rädsla för om det kommer kriminella och/eller missbrukare.
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”Om vi redan har det så bra, varför ska vi då testa det här, det okända?”

Matchningsproblematiken eller felrekrytering kan vara vanligare i början när arbetsgivaren
önskar pröva att ta in deltagare, men att det blir betydligt mindre när arbetsgivaren “har lärt sig
av sina misstag i början”.

Några arbetsgivare uttryckte sig positivt om Samhalls stöd vid dessa sammanhang. Om det inte
skulle fungera för en deltagare på sin nya arbetsplats som hänvisats från Samhall, så återgår
deltagaren till Samhall. Vilket känslomässigt underlättar för arbetsgivaren då den ej behöver
oroa sig att deltagaren blir arbetslös.

Arbetsgivaransvar
Det tycks råda brist på kunskap om vilket ansvar som ligger på arbetsgivaren om det skulle
uppstå problem med deltagaren av någon anledning. Flertalet arbetsförmedlare har påpekat
detta och menar att det är viktigt att man är tydlig med att de finns där som stöd om t ex
deltagarna har sina maniska- eller depressiva perioder. När arbetsgivarna får veta att de inte
riskerar att bli ensamt ansvariga för deltagaren om det inte skulle fungera under
praktikperioden, så får det fler att öppna upp för att ta emot deltagare. Det tycks också vara
vanligt att arbetsgivare inte vet eller förstår att de kan avbryta en praktik och stödanställningar
om det inte skulle fungera. För många arbetsförmedlare är detta viktigt att förmedla detta till
arbetsgivare.

Tid & administration
Att det tar tid och ett extra engagemang att rekrytera och handleda personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden lyfts också fram som ett skäl till att man är motvillig till att öppna upp för dem.
Detta gäller särskilt i början av anställningen, men en farhåga om att det inte blir lättare med
tiden tycks råda. En annan aspekt som lyfts är att det tar mycket tid och pappersarbete om
deltagaren ska få lönesubvention från AF,  arbetstillstånd för nyanlända mm. Fördelen med
bemanningsföretagen är att de tar sig an dessa uppgifter mot att de får andel av lönesubvention
från AF. Arbetsgivare tycks ha svårt att uppskatta hur mycket administrations- och
handledningsarbete som krävs av dem.

Likaså nämns de långsamma handläggningsprocesserna som ett problem. Arbetsplatsanalyser
för de som söker lönebidragsanställning och handläggningstiden för potentiella deltagare att få
godkänt för arbetspraktik, kan ta upp till 3 månader. Den långsamma processen kan leda till att
arbetsgivare tappar intresset och därmed att de långtidsarbetslösa missar chansen att få ett jobb.

”När vi har bestämt oss för vilka som ska anställa så kan det ta 4-6 veckor innan vi kan ta in
personen som är kopplat till lönesubventioner och/eller arbetstillstånd”.

Detta kopplas till att logistiken inom AF går för långsamt samt att det är för dålig kunskap på AF
om arbetsgivarnas situation och hur de har det i en konkurrensutsatt marknad.
Omprövningsärenden kan också vara komplicerat och trög process.
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Att myndigheter såsom Försäkringskassan, AF, AME, Samordningsförbundet m fl dessutom inte
pratar samma språk eller saknar gemensamma kommunikationskanaler gör det svårare, ”Varje
enhet har olika kravspec. från politiker, vilket gör det svårt att synka”, som en arbetsförmedlarna
beskriver som ytterligare ett hinder för att öka långtidsarbetslösas övergång till arbetslivet. ”

Lönebidrag/Lönesubvention
De flesta arbetsgivare tycker att lönebidragens storlek är bra, men det skulle finnas större
trygghet för vissa personer att få bidragsdelen mer permanent, och inte som projekt, eftersom
vissa individer aldrig kommer bli 100% arbetsföriga. Den stora oron som många av
arbetsgivarna säger sig stå inför är att de inte vet hur länge de kommer att få bidragsdelen när de
anställer personer som får lönebidrag. Farhågan är att man luras in i ett system med lönebidrag,
men sedan avslutas det av AF för att ”de tycker att personen har jobbat där så pass länge att de
inte behöver bidragen längre”, trots att de pga permanenta funktionsvariationer inte kan arbeta
på heltid.

För en del deltagare får arbetsgivarna lönebidrag de första 6 månaderna för att sedan anställa
dem. Men för de deltagarna som har mer permanent funktionsvariation så är också
lönesubventionerna mer permanenta som förhandlas fram regelbundet. Arbetsgivaren får då
någon form av lönesubvention utifrån deras arbetsförmåga. Förhandlingen sker med AF
regelbundet med diskussion om deras utveckling och bidraget justeras därefter.

För många av arbetsgivarna har de i början av provperioden uppföljande möten med både
deltagaren och arbetsförmedlaren. De kan vara så att de får börja med 25% och sedan går de upp
i trappan så att de kan komma så nära 100% som möjligt. En arbetsgivare önskade att
handledarstödet även skulle kunna finnas kvar även när de blev anställda om det skulle uppstå
problem, som ett sätt att få arbetsgivare att våga gå vidare med anställning.

En av de arbetsgivare som vi intervjuade hade avtal på 1,2 och 3 år för olika deltagare, avtal som
omförhandlas varje gång när avtalsperioden har gått ut.

”Och då vill AF alltid förhandla ner subventionen, dvs dra ner stödet för deltagare. Men vi får
inget ersättning för att vi har lyckats få deltagaren att gå från t ex 25% arbetsförmåga till 50%. Vi
ska då betala mer för personen, trots att vi har lagt ner väldigt mycket tid för att få personen att
öka sin arbetsförmåga”. Om personen då inte får vara kvar pga att förhandlingen inte går så bra,

är det jättesvårt för vissa deltagare att få jobb pga att de har blivit specialister på vissa
arbetsuppgifter på det här jobbet, vilket kanske inte finns på andra arbetsplatser”.

En annan arbetsgivare önskade en längre bidragsplan som löper ut t ex vart 5 år för vidare
diskussion.

“Det är bättre både för oss och deltagaren om det finns en långsiktig plan som känns tryggt för
båda parter. Vi lägger ner väldigt mycket tid på dessa deltagare, så det behövs en långsiktig

bidragsplan på detta för att kunna se att det kommer att gå ihop även ekonomiskt.”

Den stora personalomsättningen på AF lyfts också fram som ett bekymmer.
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”Varje år så måste anställningsstödet omförhandlas och då har du troligtvis en annan
handläggare och flera handläggare för olika stödåtgärder. Det kan gälla arbetsplatsanalys, nivå på

anställningsstöd till arbetsgivaren. Väldigt mycket tid som vi måste lägga ned på detta. Du har
inte en person som kontaktperson utan du har flera personer. Du får aldrig reda på om en

handläggare har slutat så du måste börja från början varje år. Det gäller även för deltagarna. För
vart i processen är det slutliga beslutet för förnyat anställningsstöd och denna beslutsprocess är

fördelat på flera personer som vi måste gå igenom”.

Vilka företag tenderar (i större utsträckning) att rekrytera långtidsarbetslösa?

Vad gäller företagsstorlek tycker flera av de arbetsförmedlare som intervjuats, att det är
medelstora företag, dvs de företag som har mellan 25-100 anställda, som i större utsträckning är
intresserade av att anställa långtidsarbetslösa. Är det mindre företag så anser ägarna att risken
är för stor och att de inte har tid och resurser att ta emot personer. Är det större företag så måste
beslutet gå igenom många nivåer i företagshierarkin, vilket tar tid. Ju mindre organisationen är
desto större vikt att det blir en rätt rekrytering så att personen passar in i gruppen. Ekonomin är
också skörare i en mindre organisation så där är behovet av lönesubventioner och lönestöd
större.

Arbetsuppgifter som generellt kan utgöra inskolning till olika yrken för långtidsarbetslösa är tex
biträde till undersköterskor, varuplock i butik, värdinnor, transport, parkjobb,
restauranger/caféer/catering, hotell, jobba i affär, städ, biträde på sjukhus, vård & omsorg,
vaktmästare på fastighetsbolag, elevassistent på skolor, barnomsorg, äldreomsorg,
lagerhantering, paketering, hemtjänst, värdinna. Alla bristyrken som ej kräver för hög utbildning,
där det räcker med börja som lärling.

Arbetsgivarna bekräftar denna bild. För de flesta arbetsgivare som vi har intervjuat så är det
lättare instegsjobb som erbjuds som att plocka varor, stå i kassan, värdinna, receptionist,
lagerarbete, lättare kanslijobb, tvätt, städ, paketera, vaktmästare och däckmontör. Men också
mer avancerade arbetsuppgifter erbjuds som busschaufförer, bilmekaniker, programmerare. I
Hammars bok tar författaren exempel på jobb som inte kräver gymnasieutbildning/lång
utbildning som assistenter till vårdbiträden , undersköterskor, reklamutdelare, handpaketerare,
skogsplanterare, köksbiträden och vissa lokalvårdare. Det innebär inte att jobben i sig är lätta att
utföra utan att inträdeskraven är relativt låga.6

Fördelar med att anställa långtidsarbetslösa enligt arbetsgivare

Socialt ansvar
De arbetsgivare som intervjuats i denna studie, och som har tidigare eller nuvarande erfarenhet
av att rekrytera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, nämner flertalet fördelar med

6 Hammar P. Vägval matchning. Fem förslag för bättre integration (2018).
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att anställa långtidsarbarbetslösa. Att man vill ta ett socialt ansvar är en viktig anledning. Det är
stor skillnad jämfört med för 10 år sedan vad gäller företagarnas inställning att ta socialt ansvar.
De kan själva ha erfarenhet av ”att gå in i väggen” eller känner någon som har haft problem och
det är mer accepterat att prata om sina problem idag än tidigare.

“Detta sociala engagemang skapar en otrolig känsla för alla medarbetarna. Personalen känner att
de gör skillnad när deras arbete gör samhället till en bättre plats. Det skapar en snällare

samhälle. Att de anställda får en positiv känsla av att vi gör något mer för samhället än bara tjäna
pengar. Det skapar också en stolthet i företaget, ”vi räddar världen” känsla.

God företagskultur genom mångfald
Flertalet av de arbetsgivare som vi har intervjuat, ser många fördelar med ett arbetsteam som
kännetecknas av mångfald. Man menar att det skapar en god företagskultur, bättre kreativitet
och möjligheter till nytänkande. Vidare att det skapar mer intern tolerans, glädje, öppenhet och
starkare teamkänsla samt en omhändertagande personal.

”Vi får veta mycket om olika delar av världen eftersom vår personal kommer från alla delar av
världen. Vi har blivit bättre på konflikthantering eftersom det kan uppstå missförstånd med folk
från olika kulturer. Men vi har en lärande kultur där vi accepterar att det kan bli fel när vi har så
många personer med olika bakgrund. Det är en process där vi har förstått att det tar lite tid och
att vi lär oss när vi gör fel. Att göra fel är en del av utvecklingen och att vi lär oss av våra misstag.

Vi får en större acceptans av att vi är olika”.

Ekonomiska fördelar
Vi har under vårt arbete funnit ett fåtal forsknings- och organistionsstudier som har fokuserat på
arbetsgivarens synvikel på att ta emot långtidsarbetslösa. Flera arbetsgivare anser att det även
finns en ekonomisk vinning för dem att ta emot dessa deltagare, trots en längre startsträcka, och
att det inte enbart handlar om att ta ett samhällsansvar från deras sida. De ekonomiska
fördelarna ligger dels i att de får lojala arbetstagare som stannar kvar länge på
arbetsplatsen/lägre personalomsättning, dels att de knyter starkare lojalitetsband med sina
kunder som uppskattar företag som tar lokalt samhällsansvar. I vissa fall har man även sett att
svinnet/stölderna minskar pga att ”man stjäl inte från ett företag som tar sitt samhällsansvar”.

“Ekonomiskt är det en fördel för oss i det långa loppet, eftersom arbetsgivarna får in en väldigt
lojal medarbetare som stannar kvar på sin plats länge, eftersom det kostar mycket i tid och

pengar att lära upp ny personal hela tiden. Dessa personer byter inte jobb. Har de fått chansen så
stannar de.”

Att det är positivt och givande att se hur deltagare/medarbetare växer inom företaget samt hur
deras självförtroende och självtillit ökar, nämns också som en positiv aspekt. Att kunna följa en
medarbetares resa, från att ha dålig självkänsla till att “blomma upp” och utvecklas i sitt arbete,
skapar en stor glädje på arbetsplatsen, menar en del respondenter. Denna glädje är något som
man menar även kunder märker av.
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3. Sammanställning
I detta avsnitt presenteras en sammanställning över identifierade åtgärdsförslag, som delats in i
tre nivåer; stödinsatser riktade mot de långtidsarbetslösa, stöd riktat mot företagen samt på ett
arbetsmarknadspolitiskt plan.

1. Insatser på övergripande nivå

Förstudien har genom det insamlade materialet ringat in nedanstående arbetsmarknads-
politiska förbättringsförslag.

Skol- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Respondenterna menar att det krävs preventiva skol- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Samhället gör en stor investering på ett antal miljoner kronor för varje ungdom under
uppväxten, varav större delen rör förskola och skola. Men vi är inte speciellt bra på att vårda den
investeringen om vi inte lägger in några få tusenlappar extra på ungdomar som behöver extra
hjälp i skolan, som ger effekt. Vi slösar bort många av de här ungdomarna som har det svårt i
skolan. Och det är inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, sett ur mänsklig aspekt är det ännu
värre.7

Att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg eller om eleverna har hoppat av skolan gör det svårt
för personer att få jobb i ett senare skede. Vilket också tas upp i Kvist K & Palm D uppsats ”Från
Arbetslös till långtidsarbetslös”. Var fjärde gymnasieelev hoppar av skolan helt och hållet eller
lämnar den med stora luckor i betyget. Många av dem hade klarat studierna om skolan visat mer
engagemang. En tredjedel saknar slutbetyg efter tre år. En del av dem slutför skolan under ett
fjärde år. Men kvar finns en fjärdedel som aldrig fullföljer studierna. Antingen har de hoppat av
helt och hållet eller hängt kvar i skolan trots dåliga resultat. Skillnaderna mellan kommuner och
skolor är stora och har dessutom ökat, konstaterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ju längre arbetslöshet, desto svårare förutsättningar är det att komma ut på arbetsmarknaden. Ju
längre tid det går att vara arbetslös desto mer försämras den fysiska, psykiska och sociala hälsan
hos individen. Om de är utan fullständiga gymnasiebetyg och/eller körkort, är chanserna för
jobb betydligt svårare. Arbetslöshet måste åtgärdas så tidigt som möjligt, innan eleverna går ut i
skolan.

Sammanhängande aktivitetsstödsåtgärder
Ytterligare en förbättringsåtgärd är att de olika aktivitetsstödsåtgärder som är tillägnad till
personer som är långt ifrån arbetsmarknaden ska vara mer sammanhängande utan avbrott.
Detta för att dessa personer inte ska behöva vänta mellan olika aktiviteter eller falla mellan
stolarna. Det kan ta månader från det att en person avslutar en aktivitet, till att de får nytt

7 https://skolvarlden.se/artiklar/olika-pengapasar-bidrar-till-utanforskap
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aktivitetsstöd. Det är för stora tidsglapp mellan aktiviteterna och deltagarna tappar därmed
motivationen, vilket medför att arbetsförmedlarna ibland får börja om från början. Om
deltagaren fick se hela processen och vad som krävs i stegförflyttningen från t ex utbildning,
arbetsträning vidare till extratjänst och praktik för att slutligen få jobb på den ordinarie
arbetsmarknaden så skulle det höja den arbetssökandes motivation och därmed minska
arbetsbelastningen för arbetsförmedlarna.

Från projekt till permanenta insatser
Andra förbättringsåtgärder är att gå från kortsiktiga projekt som avslutas när pengarna tar slut
till mer långsiktiga projekt/permanenta arbeten med fokus på bättre integration och samverkan
i olika myndigheters gemensamma arbete. Det handlar om att välja de projekt som har visat sig
fungera och implementera detta arbete mer permanent. Nu när varje projekt avslutas när
finansieringen tar slut, försvinner mycket av kompetensen och lärdomen som ackumulerats
under projektperioden. De som verkligen behöver/behövde hjälp i projektet får det inte längre.

Riktad upphandling och långsiktigt ekonomiskt stöd
Den offentliga sektorn bör i större utsträckning öppna upp för civilsamhället, i det här fallet för
arbetsintegrerande sociala företag. Fler kommuner behöver rikta offentliga upphandlingar mot
ASF och övriga företag som anställer långtidsarbetslösa. Eftersom vi i Sverige saknar
lagstiftningar som stöder sociala företag inom det här området såsom tex i Frankrike och Italien
så är riktade offentliga upphandlingar som reserverade upphandlingar, direkt upphandling och
ideellt offentlig partnerskap (IOP) enda möjligheten.

Det finns också ett behov av mer permanenta lönebidrag för de individer som aldrig kan bli helt
100% arbetsföriga. Det skulle skapa mer trygghet och långsiktighet för arbetsgivare.

Övrigt
Övriga åtgärder som lyftes fram är att regelverk, rapporteringssystem och digitala processer bör
förenklas så att arbetsgivare lätt kan ansöka om anställningsstöd. Idag måste vissa arbetsgivare
dokumentera flera olika rapporter till olika organisationer som AF, MIA. OSA, AME osv, vilket
upplevs som krångligt av många.

Slutligen var det ett fåtal respondenter som nämnde att det behövs kompetensförsörjning genom
utbildning, dvs att det behöver startas fler industriskolor med olika typer av
verkstadskompetenser. Det är en enorm brist på folk inom många olika arbetsområden inom
mekanisk industri med allt från enklare arbetsuppgifter till högteknologiska och automatiserade
arbeten. Men det finns idag för få utbildningsplatser för att täcka upp det stora behovet som
finns inom svensk industri.
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2. Insatser riktade mot individer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Studien visar att arbetsgivare efterfrågar arbetstagare som har en baskunskap i det svenska
språket, om svenskt arbetsliv och företagskultur samt besitter social kompetens och hög
arbetsvilja. De förespråkar egenskaper som tyder på motivation, hög arbetsmoral och god
självinsikt. En grundutbildning, arbetserfarenhet och körkort är också ett plus. Utifrån
arbetsgivares perspektiv tycks det också vara viktigt att nyanlända får tillgång till en kort
grundutbildning/samhällsutbildning innan en matchning. Grundkunskaper i svenska, svensk
företagskultur, sociala koder, svensk historia, om civilsamhället/föreningskultur, digital kunskap,
välfärden, skattesystemet, lyfts som exempel. Det tror respondenterna skulle underlätta för både
arbetsgivaren och deltagaren när den sistnämnde ska påbörja ett arbete.  Att det viktigt att
matcha rätt personer till yrkesutbildningar för att minska antalet personer som hoppar av
utbildningen, lyfts också fram som viktigt. Rekryteringen skulle behövas vässas bättre så att fler
personer har motivation och grundläggande kunskap för att kunna klara av utbildningen.

Sammantaget ställs det höga krav på individer som har hamnat utanför arbetsmarknaden.
Förberedande insatser och i vissa fall arbetsträning utifrån deltagarens egna förmåga, innan de
matchas med arbetsgivare, är därför av stor vikt. Arbetsförmedlarna är överens om att det är
viktigt med en gedigen kartläggning av de arbetslösa situation så att det blir en bra
kvalitetssäkring gentemot arbetsgivarna och att de därmed får den arbetskraft som de är i behov
av. Annars är risken stor att arbetsgivarna inte får ett förtroende att jobba vidare med
arbetsförmedlarna.

För bästa matchning handlar det om att kontrollera hela den arbetssökandes bakgrund och inte
bara deras yrkesprofil, utan också deras arbetsförmåga, intresse, ambitioner, boendesituation,
ekonomi, barnomsorg, familjesituation mm. Att stötta dem och bygga upp deras självkänsla och
självförtroende. Detta är mycket viktigt för att kunna göra rätt matchning, dvs rätt deltagare till
rätt arbetsgivare speciellt om det är första gången som arbetsgivaren ska ta emot deltagare. Att
matcha rätt deltagare till rätt jobb är väsentligt, annars finns det en risk att arbetsförmedlaren
inte får en andra chans.

Vissa deltagare behöver också först vård inom psykiatrin eller en ordentlig hälsokontroll innan
de kommer till arbetsförmedlarna, men det är inte ovanligt att grundliga läkarundersökningar
och diagnoser uteblir av olika anledningar, såsom tex språkhinder eller diskriminering. Därför
får många långtidsarbetslösa inte tillgång till korrekta diagnoser och mediciner, vilket kan
innebära att även rätt stödinsatser uteblir. De som har sammansatt problematik behöver initialt
mer stöd. Studier visar att långtidsarbetslösa som tvingas ut i arbetslivet för att testa sin
arbetsförmåga, utan att denne får tillräckligt med stöd, riskerar att få exakt motsatt effekt. Detta
kan istället utöka den permanenta utslagningen från arbetsmarknaden.[1]

Detta bekräftades även av en del respondenter, som menade att det kan vara mentalt tufft för
individer som varit ifrån arbetslivet under en lång tid, att återgå till att jobba igen. Det är därför
viktigt att börja i en liten skala och sedan successivt öka antalet arbetstimmar i förhållande vad
de klarar av. Det gäller också att vara rak i kommunikationen om vad som krävs av dem i de olika
faserna. En lösning på detta är att de får möjlighet att arbetsträna på arbetsintegrerande sociala
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företag (ASF), som spelar en viktig roll i samhället genom att de skapar, rustar och förbereder
individen för den ordinarie arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlare
Att få hjälp av en skicklig arbetsförmedlare och att rätt metodik används, ökar arbetssökandes
chanser till anställning påtagligt.8 Det ställs höga krav på arbetsförmedlare och det är viktigt att
arbetsförmedlaren har rätt inställning till deltagare/arbetssökande. De måste vara väl
bevandrade i att möta människor och lyssna på dem. Det gäller att kunna se människan och
skapa en relation och tro på personen och inte döma. Därefter kommer metoderna. Det handlar
först om bemötande gentemot dessa personer därefter kan metoderna vara viktiga verktyg.

Arbetsförmedlaren måste också ha kunskaper om vad kommunen och olika myndigheter kan ge
för stöd och bidrag gentemot en relevant arbetsgivare. Viktigt att arbetsförmedlarna har
kompetensen, intresset och tiden för att kunna sätta sig in i företagets situation och förstå dess
behov, för att matcha rätt person till företaget och samtidigt vara tillgänglig om det uppstår
problem eller frågor. Hur det är att vara företagare i en konkurrensutsatt marknad. Att besöka
arbetsplatserna och förstå hur företaget fungerar.

Det krävs mycket för att vara en effektiv arbetsförmedlare med fokus på långtidsarbetslösa,
kanske för mycket. Det är tveksamt om det går att kräva av arbetsförmedlarna att de även ska ha
kompetens inom företagsekonomi. Det kanske är så att arbetsfördelningen ska delas upp i två
kategorier; de som tar hand om och utvecklar deltagarna och de som tar kontakt med
företagarna.

3. Stöd till företagarna

Vad kan öka antalet kommersiella företags benägenhet och förutsättningar att ta emot
långtidsarbetslösa? Vad skulle bidra till ett bättre stöd för företagen som önskar ta emot
deltagare för att så småningom kunna anställa dem? Nedan följer ett antal förslag.

Fördjupat handledningsstöd
Det insamlade materialet visar på att det råder en oro för att anställningar av långtidsarbetslösa
kan leda till en lång eller bestående arbetsbelastning i form av ett tungt arbetsgivaransvar,
administrations-och upplärningstid, kulturkrockar och på lång sikt även ekonomiska förluster.
Att hitta rätt kandidat för jobbet uttrycks också vara en svårighet. Det tyder på att
arbetsförmedlare spelar en mycket viktig roll som ”bryggor” mellan den arbetssökande och
arbetsgivare.

Arbetsgivare behöver ett stort stöd i början så att de vågar ta steget. Det handlar om
handledarstöd för båda parter, lönesubventioner och att arbetsgivaren inte behöver ta fullt

8 Cederlöf & Söderström & Vikström. Vad kännetecknar en framgångsrik arbetsförmedlare. (2021)
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arbetsgivaransvar i början utan att det är en testperiod. De arbetsgivare som vi har talat med
uttryckte en önskan om att arbetsförmedlare i större utsträckning ska hjälpa till initialt, dvs
innan deltagare påbörjar sin arbetsträning/praktik hos dem. Att de måste försöka sätta sig in
vilka personer som skulle kunna utvecklas på jobbet och att de väljer personer som passar rätt i
organisation och företagskultur. De måste vara lyhörda vad som behövs och kunskap om hur
näringslivet och hur företag fungerar.

De arbetsgivare som vi har talat med uttryckte en önskan om att både de och deltagare ska få
tillgång till handledare på minst 6 månader. En samordnad kontaktperson som interagerar med
deltagare, platschefer och HR-chefer, före, under och t om efter de har fått anställning. De ser ett
behov av en handledare som hjälper till vid introduktionen till jobbet och som sedan har
regelbundna avstämningsmöten för att gå igenom vad som har funkat bra och mindre bra och
hur deltagaren har utvecklats under denna period samt se över hela rekryteringsbehovet hos
arbetsgivaren. Det är också viktigt att arbetsförmedlaren hör av sig snabbt när arbetsgivaren har
en fråga eller problem som behöver lösas.

Det finns också ett behov av avlastning vad gäller administrationsarbetet kring
arbetstränings-och praktikplatser. Bemanningsföretagen gör redan detta och tar en del av
lönesubventionen som ersättning.

Information
För att minska problemen och oron är det viktigt att arbetsförmedlaren tidigt är tydlig för både
arbetsgivaren och deltagaren om vad de ska förvänta sig av personen i fråga. Detta för att
deltagaren ska känna sig trygg om vad som krävs och arbetsgivaren ska  känna sig trygg i att
denne får rätt matchning och rätt information om deltagaren, dvs vad de kan och inte kan göra,
vad de är bra på och vilka begränsningar de har, så att arbetsgivaren kan planera deras arbete
därefter.

Det finns ett behov av lättillgänglig information till arbetsgivare om vilka stöd det finns att få,
vilka arbetsuppgifter de kan få avlastning med, vad som gäller om en anställning inte skulle
fungera osv. Förslagsvis en digital plattform som sammanfattar all hjälp som företagare undrar
över vad gäller anställa långtidsarbetslösa. Något som påminner om hemsidan verksamt.se fast
för arbetsgivare som är intresserade av att anställa denna målgrupp. Att de på samma plattform
också får tillgång till digitala föreläsningar, seminarier och information om lönesubventioner. Vad
de ska tänka på när de tar emot långtidsarbetslösa samt ändringar av lagstiftning/regelverk
inom detta område mm.

Det finns mycket information inom området, men att denna information är spridd på olika
platser. All denna information ska inte finnas som faktablad, utan mer digitalt användarvänligt,
baserad på vilka stödåtgärder och resurser som finns att tillgå i de olika faserna som
arbetsgivare går igenom med deltagarna. Plattformen kan också innehålla information om vilka
andra organisationer som jobbar med att ta emot långtidsarbetslösa och om deras erfarenheter.
Likaså behövs det samlad information om vilka organisationer som hjälper till med rekrytering
och matchning av långtidsarbetslösa.
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Arbetsgivarna å andra sidan kan också bli bättre på att informera arbetsförmedlarna om vilken
befattningsbeskrivning och profilbeskrivning på de deltagare som de önskar få. Att de får
information om vilka kompetenser som krävs för att jobba i företaget, ”det krävs inte bara städa
eller servera frukost, utan också vilken attityd, värderingar och inställning det krävs det för att
klara jobbet”.

Kartläggning/behovsanalys av arbetsuppgifter
Många enkla jobb har försvunnit på arbetsplatserna de senaste 30 åren. Det handlar om service
till de anställda såsom internposthantering, hjälpa till med mötesbokningar, vattna blommor,
ordna med fika till större möten, städa på företagsparkeringen, baka det där lilla extra i
företagsköket, städa lite grann när det behövs osv. Inom industrin behövs det dock support där
de skulle kunna hjälpa till med, allt i allo. Om det finns sjukfrånvaro i ett företag så kan de t ex
hoppa in på kort varsel och hjälp till som t ex inom hemtjänsten.

Utifrån arbetsgivarnas perspektiv är det viktigt att arbetsförmedlare är bra på att ”sälja in”
arbetssökanden och att få igång nya processer och tankesätt kring att hitta/frigöra
arbetsuppgifter, stötta arbetsgivaren i denna dialog och hjälpa till vid eventuella frågetecken.
Arbetsförmedlare behöver informera om hur de personligt kommer att stödja deltagarna och
arbetsgivaren, vad arbetsträningen/praktiken betyder för personen som de anställer och vilken
företags- och samhällsvinst det innebär. Arbetsgivarna behöver också få utökad och tydligare
information om vilka bidrag och stöd det finns att få via AF/kommunen. Arbetsförmedlaren
måste också vara snabb och flexibel gentemot arbetsgivaren om det skulle uppstå problem med
deltagaren.

Synliggör nyttan med socialt ansvar
Studien visar att flertalet arbetsgivare ser en ekonomisk vinning med att ta ett socialt ansvar.
Ekonomiskt är det en fördel för arbetsgivarna i det långa loppet eftersom de får in en väldigt lojal
deltagare som stannar kvar på sin plats länge, eftersom det kostar mycket i tid och pengar att
lära upp ny personal. Dessa personer byter inte jobb, utan har de fått chansen så stannar de kvar
i företaget. Det innebär att rekryteringen av långtidsarbetslösa kan bli en form av en långsiktig
investering trots en längre startsträcka. Företagen tycks även tjäna pengar på denna insats
genom att de knyter starkare lojalitetsband med sina kunder som stöder företag som tar lokalt
ansvar och i vissa fall så minskar svinnet/stölderna pga. att ”man stjäl inte från ett företag som
tar sitt samhällsansvar".

Många arbetsgivare ser också fördelar med ett arbetsteam som kännetecknas av mångfald. Det
skapar bättre kreativitet och möjligheter till nytänkande. Med mångfald får företagen in personer
som tänker i olika banor och ser problem utifrån olika perspektiv, vilket visar sig hur företaget
löser problem för kunden. Med långtidsarbetslösa deltagare i företaget tenderar allas anställdas
åkommor att bli mer accepterade och det skapar mer intern tolerans, vilket gör att personalen
kan vara som de är. Företaget får in också olika infallsvinklar, olika sätt att se på hur företaget
kan lösa problem och frågor som uppstår. Mångfald speglar hur samhället ser ut och skapar
igenkännande för kunden. Det är därför av stor vikt att verka för att fler företag ska få ökad
förståelse för att detta i slutändan medför företagsekonomiska fördelar.
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Fler företag som har erfarenhet av att rekrytera långtidsanställda bör i större grad

kommunicera ut att de är ett företag som  tagit ett socialt ansvar. Om de marknadsför det bättre
så kommer de få fler lojala kunder. Samtidigt visar de för andra företag att detta kan ge både
större företagsvinster och samhällsvinster, dvs en “winwinwin” effekt, bra för företaget, för de
anställda och för samhället. Likaså kan företagen bli bättre på att inom organisationen synliggöra
för varandra positiva erfarenheter av att anställa långtidsarbetslösa. Dvs. att chefer inom
organisationen berättar för varandra vad det tillför och överföra kunskap om sina erfarenheter
så att fler känner sig mer beredda och trygga när de tar emot långtidsarbetslösa.

Utbildning
Arbetsgivare behöver utbildas för att bli mindre fördomsfulla och mer medvetna om fördelarna
med att anställa långtidsarbetslösa. Att det sker strukturell arbetsdiskriminering i samband med
rekryteringsprocesser finns det relativt mycket forskning om. Okunskap och rädsla är en stor
anledning till att många arbetsgivare inte vågar ge chansen till långtidsarbetslösa. Arbetsgivare
föredrar oftast att anställa personer med en viss egenskap eller bakgrund eftersom de har
negativa föreställningar om vissa andra grupper/kategorier. Detta leder till negativ
särbehandling.

En annan aspekt handlar om att de inte litar på sin egen förmåga att våga välja dessa deltagare
och att de inte vill ta ansvar om det blir fel. Det är också en anledning till att så många företag
väljer att använda sig av rekryteringsföretag. Dessa rekryteringsföretag använder sig av
personlighetstester som många gånger utesluter grupper som “avviker” från normen på
arbetsmarknaden. De har också krav på perfekta CV:n och ansökningshandlingar vilket
sammantaget utesluter långtidsarbetslösa.

Näringslivet är därför i behov av att integrera perspektiv på icke-diskriminering och lika
möjligheter på arbetsplatsen genom tex utbildning. Liksom att arbetsgivare får ökad kunskap om
den målgrupp som ska börja jobba hos dem. Vad betyder det att anställa långtidsarbetslösa och
vilka stödstrukturer finns det för arbetsgivare och deltagare? Denna information ska ske direkt
till dem via handledare och/eller korta digitala kurser, eftersom arbetsgivare sällan har tid för
långa utbildningar.

Däremot kan det finnas korta digitala föreläsningar riktat till företag om hur det är att anställa
personer med funktionshinder som t ex asperger, autism och ADHD. Vad det tillför företaget,
samhället osv. Vilka positiva saker det kan innebära att anställa dessa personer. All forskning
pekar på att företagskultur som bygger på mångfald är effektivare, skapar högre värde och ger
bättre möjligheter till nytänkande. Det är därför av stor vikt att arbetsgivare får tillgång till
kunskap och verktyg som ökar chansen till att man vågar rekrytera utanför sin
bekvämlighetszon. Likaså att det skapas en företagskultur som är tillåtande och där det är helt
okej att testa och göra fel och lära sig av sina misstag.
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4. Rekommendationer
Många av våra respondenter upplever att arbetsgivare generellt har tveksamheter inför
långtidsarbetslösa som grundar sig i en oro för att det t ex ska ske kulturkrockar på
arbetsplatsen, att det innebär en belastning i tid och pengar, skapar mer konflikter, ett tungt
arbetsgivaransvar om praktik/arbetsträningen/anställningen inte skulle fungera. Tyvärr saknar
de också kunskap om vilka möjligheter detta kan leda till i form av bättre företagskultur och
företagsekonomisk vinst.

Den målgrupp som skulle vara lättast att bearbeta för arbetsförmedlare är framförallt
medelstora företag (företag som har mellan 25-100 anställda). För att öka företagens
benägenhet och förutsättningar att ta emot arbetstränande unga och vuxna, rekommenderas
tillgång till en processmodell bestående av nedanstående tre delar.

Arbetsgivare behöver:

1. Få ett fördjupat och långsiktigt handledningsstöd av arbetsförmedlare
● Kvalificerad matchning av deltagare som inte enbart är baserad på deras yrkeserfarenhet

utan även inkluderar deras livssituation i stort.

● Uppdelning av arbetsfördelningen för arbetsförmedlare mellan de som har utbildning
och kompetens inom SE/IPS och därför har bästa förutsättningarna att ta hand om och
utveckla deltagarna och de som säljer in deltagarna hos arbetsgivarna med sin kunskap
och kompetens inom företagsekonomi.

2. Rådgivning och forskning
● Information, inspiration och verktyg om hur företaget kan kombinera socialt ansvar med

ökad lönsamhet för denna samhällsinsats (bättre företagskultur, lojala
medarbetare/lägre personalomsättning, lojalare kunder/ökad omsättning, minskat svinn
etc). Här finns utmaningen att studera vidare vilka modeller/metoder det finns för att
beräkna den företagsekonomiska vinsten som företagen gör när de tar emot
långtidsarbetslösa, sk effektmätning.

3. Utbildning och information
● Digitala korta utbildningar med syfte att höja kompetensen och minska fördomarna inom

detta område.

● Samlad lättillgänglig information på en gemensam digital plattform, med inspiration av
verksamt.se.

● Stöd i att kommunicera ut nyttan internt i organisationen och externt gentemot sina
kunder samt ta del av andras goda exempel.
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Bilaga 1. Arbetsförmedlarnas metoder

Supported Employment

Arbetslivsinriktad rehabilitering genomgår en förändring mot ett starkare fokus på arbetsliv och
arbetsgivare där Supported Employment (SE) successivt har fått utökat utrymme som metod för
arbetsmarknadsintegrering enligt våra intervjuer och vad vi har läst från organisations- och
forskarrapporter. SE är en metod som syftar till att ge stöd till personer med funktionsvariation
för att finna, få och behålla arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Stödet är ett individuellt
stöd men till skillnad från rent individorienterade stödinsatser riktas stödet också till
arbetsplatsen, kollegorna och arbetsgivaren (Strindlund L & Ståhl C).

SE innebär att en person får stöd för att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Oftast
innebär detta att en arbetskonsulent försöker stödja genom att skapa tillit och förtroende genom
dialog, visserligen tar man hänsyn till individens bakgrundshistoria, men utgår först och främst
på  individens styrka och lägger inte tonvikten på dess svagheter, men tar också hänsyn till
personens önskemål och behov.

Det gäller att jobba med deltagarna med fokus på deras resurser, intresse och drömmar och inte
på deras funktionsvariationer. Utgå från deras önskemål som kan gälla allt från specifika
arbetsuppgifter, önskemål om en snäll chef, antal anställda på en arbetsplats mm.

Metodens huvudtanke är att alla människor är arbetsdugliga oavsett anledning till
långtidsarbetslösheten. Det är viktigt att personen så snabbt som möjligt kommer från
träningsfasen till en riktig anställning (Nilsson, L) .

En organisation som vi intervjuade menade att SE metoden är att följa deltagarna steg för steg i
deras utveckling. Att ta bort “bubblorna”, dvs försöka ta bort trygghetspassiviteten. Att de ska
våga komma ut ur bubblan och lära sig svenska, ta sig till andra platser än där man bor, att klara
sig utan försörjningsstöd mm. Detta kan stödjas av “Storytelling”, dvs berättelser om hur andra
har kommit vidare i sina liv som har haft samma problem som deltagarna.

Arbetsförmedlarna börjar med att bedöma deras arbetshälsa. Om de t ex är ovana att jobba så
kan de få ont i kroppen i början. Men då gäller det att peppa dem att fortsätta jobba och motivera
dem till detta. ”Vi jobbar med att synliggöra dem, att bekräfta dem. Detta bygger upp deras
självförtroende att klara av ett arbete”. Till hjälp har de en sk arbetshälsomodul som bygger på
10 veckors insats. Där får deltagarna kunskap om goda kostvanor, hälsa,
rörelse/träningsförmåga, psykologi, alkohol- och tobaksinformation mm. Därefter är de redo att
börja på en praktikplats.

Då gäller det att få dem att hitta motivation i jobbsökande och hitta sina styrkor som de har. “Vi
kan få personer som är väldigt besvikna för att de inte får sjukersättning eller
förtidspensionering. Då gäller det att vända deras negativa attityder till att bli mer positiva”.
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För en annan organisation som vi intervjuade menade att SE-metoden bygger mycket på
matchning, dvs att hitta rätt arbetsplats och rätt arbete till deltagare och tillvarata deltagarens
motivation och starka sidor. Det handlar således inte om att omforma personen till en bra
arbetstagare genom omfattande arbetsträning och succesiv utslussning i arbetslivet. Istället ska
den enskildes förmåga och färdigheter tillvaratas och utvecklas. Självkänslan stärks om personen
betraktar sig själv som en medborgare som aktivt medverkar i samhällets utveckling.

Individual Placement Support
Individual Placement Support som förkortas till IPS, är en annan metod som de vi intervjuade
nämner och som bygger på samma principer som SE men är mer anpassad till personer med
psykiska funktionsvariationer.

En av personerna som vi intervjuade tyckte att IPS metoden är bra för att den är
återhämtningsinriktat. dvs att de utgår ifrån deltagarnas resurser och inte vilka problem de har.
Metoden bygger också på att samverka med andra myndigheter/hela vårdapparaten.

Metoden stärker deras självförtroende. Metodiken utgår från deltagaren själv, deras behov och
intresse, där deras deltagare i större utsträckning får arbete utan lönesubvention.

En annan som vi intervjuade ansåg att IPS är bra pga fokuset på samverkan och integrering med
olika enheter för att hjälpa deltagarna (ej trappstegsmetoden). Förutom detta  så gjorde de
mycket företagsbesök. De utgår från personens intresse och hur denna person vill lägga upp
processen från att söka jobb till anställning.

IPS modellen för dem bygger på att de ska vara ute i samhället, bland arbetsgivarna med bl a
studiebesök. Vilket är bra då en del av deras deltagare ibland inte några referenser om vad det
innebär att ha ett jobb och hur ett företag ser ut inifrån.

IPS handlar också mycket om att skapa en tydlig struktur och plan som är individuellt anpassat.
Att utgå ifrån delmål och checklistor, plockar ut det som är relevant för individen i fråga. Och
detta kan delas in i två delar.

Den första delen kallar de för den rustande delen som först och främst består av en kartläggning.
Att först ta reda på vad individen behöver som kan öka attraktiviteten bland arbetsgivare. vad
behöver personen utifrån sin ålder, intressen, bakgrund etc? Här handlar det mycket om
stöttande inslag som kan bygga upp individens självkänsla. Att ta reda på vilka andra branscher
som individen skulle kunna jobba med. Att få personen att framstå som så attraktiv som möjligt
för arbetsgivare? Därefter skräddarsys insatsen som t ex utbildning, träna på arbetsintervju,
framtagning av bra ansökningshandlingar och CV. Målet är att slutligen blir redo för att söka, få
och behålla ett arbete.

Den andra delen består i att matcha individen med en arbetsgivare. “Här sköter vi coacher större
delen av arbetet. Vi tar kontakt med arbetsgivare, matchar och säljer in individen genom
paketering. Här lägger vi stort fokus på individens tillgångar”.
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Det krävs en speciell kompetens för SE och IPS, då arbetsförmedlarna ska kunna ta hand om
personer med olika bakgrundsproblematik och samtidigt kunna söka upp och diskutera med
företagare/arbetsgivare om vilka jobb som skulle kunna utföras av dessa deltagare och då gäller
det att förstå hur näringslivet och branschen fungerar samt företagens konkurrentutsatta
situation.

Arbetsförmedlaren ska då ha bra säljande förmåga gentemot företagen och samtidigt tro på
individen på riktigt, som känner individen väl och fokusera på individens styrka och tillgångar.
Att se det hela som ett säljuppdrag.

Det gäller här att kunna förstå företagens behov. Hur de jobbar. Då gäller det att vara bra på att
matcha rätt personer med rätt jobb, alternativt som en intervjuperson kallade det - jobbcarving,
dvs försöka hitta arbetsuppgifter som ingen annan gör på företaget pga tidsbrist eller ointresse.
Det kan vara enkla arbetsuppgifter som bara behöver 2 timmar/dag, eller enbart vissa dagar. Att
försöka erbjuda praktikplats och/eller arbetsuppgifter som är helt anpassad utifrån hur länge de
orkar jobba.

Arbetsförmedlaren måste också ha kunskaper om vad Arbetsförmedlingen (AF) kan ge för stöd
och bidrag gentemot en relevant arbetsgivare.

Professionell Coaching
Professionell Coaching (PC) är en samtalsmetodik som hjälper individer och grupper att nå sina
mål som används ofta tillsammans med SE metodiken.

Det handlar i grunden om att jobba utifrån deltagarens egna förutsättningar. ”Vi måste vara väl
bevandrad att möta människor och lyssna på dem. Det gäller att kunna se människan och skapa
en relation och tro på personen och inte döma dem. Därefter så kommer metodiken. Det handlar
först om bemötande gentemot dessa personer, sedan kan man ta metoderna som viktiga verktyg
för ens arbete”.

PC bedömer inte. Det enda kriteriet är att de vill jobba. ”Vi gör en arbetsprofil så att vi får reda på
så mycket som möjligt om personen ifråga. Hur och när de kan jobba. Som bygger på vad man är
intresserad och vad de tyckte var roligt i tidigare jobb. Det handlar om att  bygga upp en god
relation, vilket tar tid”.

Salutogen
En annan respondent kallade deras arbetssätt för Salutogen förhållningssätt. Vilket betyder att
man fokuserar på deras styrkor och inte svagheter. Att lägga tonvikten på hälsobringande
faktorer, Börja med det lilla de kan göra - i liten skala. Vilka utmaningar funkar och funkar inte,
skapa kontinuerlig checksamtal med dem och utveckla dem vidare.

Motivational Interviewing
Det handlar om att se dem och bry sig om deltagarna. Ge dem beröm och bekräfta dem. Om de
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inte vågar ta klivet, vad är det då som behövs, Här används Motiverande samtal (MI, Motivational
Interviewing), vilket är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå
ökad motivation till beteendeförändring som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak,
sex, droger, spel, kost, aktivitet mm).

Case Management
Case Management (CM) är ett samlingsnamn för ett flera olika stödinsatser som ska samordna
vården för personer med psykisk funktionshinder för att kunna leva ett bra och självständigt liv
som möjligt.
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Bilaga 2. Exempel på lyckade projekt i Södertälje enligt
intervjupersonerna

Samspråk
Samspråk var ett projekt som var riktat till nyanlända kvinnor som ännu inte har etablerat sig i
Sverige och fått jobb. Denna grupp hade bristande svenskkunskaper, brist på nätverk och låg
arbetslivserfarenhet eller utbildningsnivå. Vilket gjorde det svårt för dem att få jobb. Projektet
delfinansierades av Tillväxtverket och Samordningsförbundet, utfördes av Arbetsförmedlingen
tillsammans med Vuxenutbildningen. Kvinnorna fick bl a arbetsträning, mentorskapsprogram,
språkutbildning, inspirationsträffar som att lära sig cykla och simma, fick träffa olika
yrkesgrupper, träffas på språkcafeér, åka buss/pendeltåg till Stockholm som de aldrig hade
besökt mm.

MAP 2020
MAP 2020 som var Södertälje kommuns arbetsmarknadsprojekt i samarbete med arbetsgivare
som var riktad till arbetslösa personer i Södertälje som tog emot försörjningsstöd. Aktiviteterna
syftade till att förbättra dessa människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Språkutvecklingsarbete för svenska i arbetslivet var en viktig inslag i projektets alla aktiviteter.

Projekt Ung i Tälje
Projekt Ung i Tälje samverkade flera av Södertälje kommuns kontor med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Regionen/länet och Samordningsförbundet för att få ut Södertäljebor mellan
16 och 29 år, som varken jobbar eller pluggar, i sysselsättning och egen försörjning.

Projekt Alis
Projekt Alis som fortgår riktar sig till ungdomar (18-25 år) som har hoppat av gymnasiet eller
grundskolan. Insatsen erbjuder dem vägledning och stöd med hjälp av en mentor. De kommer
långt bara genom att mentorerna uppmuntra dem i samtal och diskussioner. De får testa på
praktikplatser och jobb. De fick även direkt stöd under sin arbetsperiod.

Projektet ESF/MIA Södertälje
ESF/MIA Södertälje projektet som fortfarande fortgår riktar sig till de som av någon anledning
inte har jobbat på ett tag. Det här projektet har gått bra enligt arbetsförmedlaren pga bra team
och att MIA är ett känt varumärke för alla berörda parter, såväl inom försäkringskassan, AF och
inom kommun. MIA finns i 21 av 26 kommuner i Stockholm, vilket gör att det är känt överallt och
att det finns möjligheten att lära sig av varandras misslyckande och framgångar.
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Carlberg M, Munter J D, Rasmussen F. Bestämningsfaktorer för långvarig ungdomsarbetslöshet
på områdes-, familje- och individnivå (2016). Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins
rapporter.

Carlsson L & Goldkuhl M. Det blir värre med åren, En sociologisk analys av långtidsarbetslösas
situation (2004). Examensarbete 15 hp, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.

Ek S, Hammarstedt M, Skedinger P. Enkla jobb och kunskaper i Svenska - Nycklar till
integrationen.

Eriksson S, Hensvik L & Nordström Skans O, Den svenska arbetsmarknaden och dess utmaningar
(2017). IFAU.

Falk A. Slutrapport Arbetsmetoder i sociala arbetskooperativ - förstudie (2012). Skoopi.

Hallström A & Törnqvist M. Att Stödja långtidsarbetslösa, konsten att mäkla
anställningsrelationer (2019). Examensarbete 15 hp, Malmö Universitet.

Hammar P. Vägval matchning. Fem förslag för bättre integration (2018). Almega.

Mörtvik R & Rautio K. Jakten på Superarbetskraften III (2009). TCO

Hedin U-C, Herlitz U, Kuosmanen J, Laurelii E. Arbetsintegrerande sociala företag - organisation,
ledarskap och delaktighet (2015).

Hobbins J. Samhälle, individ och ansvar. En studie om synen på arbetslöshet (2016).
Doktorsavhandling. Fakuliteten för humaniora och samällsvetenskap. Karlstad Universitet.

30

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AUlla-Carin%20Hedin
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AUrban%20Herlitz
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AJari%20Kuosmanen
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AEva%20Laurelii
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Bilaga 4. Intervjuer

Fas 2

Arbetsförmedlingen i Södertälje. Person 1

Arbetsförmedlingen i Södertälje. Person 2

Arbetsmarknadsenheten i Södertälje, Arbete & Försörjning. (2 personer).

Couchgruppen AB

Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje

Jobbtorg Stockholm/Farsta/Skärholmen

Samordningsförbundet i Södertälje

Fas 3

Hela Människan i Botkyrka

PMU Botkyrka

Telge Tillväxt

Fas 4

Anocca AB

ICA Kvantum i Sollefteå

ICA Kvantumi Piteå

ICA Maxi i Södertälje

FUB

McDonalds på Moraberg och Mariekäll i Södertälje

Max Burgers AB

Nobina Sverige AB (2 personer)

NSP Holding AB (Burger King, KFC mm)

Scandic Hotel i Södertälje och i Skogshöjden/Södertälje
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Scania i Södertälje

Svensk Lantchips

Södertälje Bollhall

Unicus Sverige AB

Vianor AB

Vida Logistics AB
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