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EVA – Ett EU-finansierat samverkansprojekt
• Arbetsmarknadsprogram i integrationssyfte.
• Samverkan: Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen Angered och
Arbetsförmedlingen Gamlestaden samt Eductus
• Projektägare: Eductus
• April 2012 – Juni 2014
• 200 deltagarplatser
• Heltid deltagande i projektets olika aktiviteter.
• Mål: Att få utrikesföda långtidsarbetslösa närmare
arbetsmarknaden.

Från idé till verkstad…
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MÅLGRUPP
• Långtidsarbetslösa utrikesfödda personer inskrivna på
Arbetsförmedlingen och/eller Social tjänsten.
• Svag förankring på arbetsmarknaden pga: låg språknivå i
svenska, inga eller begränsade
yrkeskunskaper/yrkeserfarenhet, inga eller begränsade
kontakter på arbetsmarknaden.
• Utanförskap p g a arbetslöshet, begränsade/inga kunskaper
om det svenska samhället, svag geografisk kännedom utanför
sin hemomgivning, segregation.
• Målgruppens utanförskap medför att deltagarna i de flesta fall
rör sig mellan försörjningssystemen på kommunen och
Arbetsförmedlingen.

UTGÅNGSPUNKTER
• ”... På lång sikt kommer efterfrågan på personer med
gymnasial eller eftergymnasial utbildning bli allt större. År 2030
beräknas 40 procent av efterfrågan på arbetskraft gälla
personer med eftergymnasial utbildning, över hälften av
efterfrågan avser gymnasieutbildade (SCB – Trender och
prognoser).
• ”Arbetsgivarnas jakt på ny personal kommer att bedrivas både
bland gymnasieutbildade och högskoleutbildade, men i mycket
låg utsträckning bland dem som inte fullgjort sina tre år på
gymnasiet. Sett ur arbetstagarnas perspektiv har det aldrig
varit lika viktigt som nu att skaffa sig en bra utbildning.
(Arbetsförmedlingens analysavdelning)

• ”… att prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden och
att bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt”
(Arbetsförmedlingens uppdrag från Riksdag och Regering).
• Vägledning på Arbetsförmedlingen ska bidra till: ”… att underlätta återoch nyinträdet på arbetsmarknaden, ge underlag till att hitta andra
lämpliga sysselsättningsmöjligheter, främja livslångt lärande och
utveckla rutiner som motverkar utanförskap, bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden och förbättra utrikes föddas ställning på
arbetsmarknaden. (Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet).
• Mer än 40% procent av de arbetssökande inskrivna på
Arbetsförmedlingen Angered 2012 har förgymnasial utbildning 9-10 år
eller kortare. (AF egen uppgift)
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METOD
• TEORETISK GRUND:
-

Konstruktivistisk vägledning

-

KASAM

-

Lösningsfokus

-

Problembaserad inlärning

- Coachning

METOD forts.
• PRAKTISK GRUND:
- Integrerat innehåll
- Personaltäthet
- Tid
- Samverkan
- Arbetsmarknadsinriktning

INNEHÅLL
Personlig
utveckling
Arbete och
utbildning

Data

Körkort –
Teori

Svenska

Praktik

Samhällsinformation
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FRAMGÅNGSFAKTORER
• Holistiskt perspektiv: ett integrerat arbetssätt där man beaktar
personens hela situation.
• Tidigt kunna identifiera behoven och erbjuda relevant
planering.
• Arbetsmetoden och det vägledande förhållningssättet.
• Målgruppsanpassat innehåll samt individuell och flexibel
planering för varje deltagare.
• Tid.

FRAMGÅNGSFAKTORER forts.
• Samverkan.
• Arbetsförmedlingens närvaro.
• Personaltäthet.
• Personal med relevant språk- och kultur kompetens
• Rätt yrkeskompetens för arbetet med målgruppen.

RESULTAT
• Sammanlagt 725 avslutade.
• Total: 49%
- 29% studier
- 20% anställning
• Ca. 50% tillbaka till AF eller annan myndighet (ett flertal efter
att ha gjort praktik för första gången överhuvudtaget eller efter
långtidsarbetslöshet).
- Sjukskrivning
- Utredning av arbetsförmåga
- Social utredning
- Sysselsättning
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SVÅRIGHETER
• Kommunikationen mellan myndigheter är starkt
sekretesskyddad.
• Personalomsättning
• Kultur/Etnicitet/Okunskap
• Komplexa livssituationer

LÄRDOMAR
• Många…
• Samverkan med Vuxenutbildningen
• Långsiktighet
• Omvänd matchning
• ”Hur ska jag tycka om något jag inte känner till?”
• ESF-projekt ”Göteborg Tillsammans” med start 160901
och Arbetsförmedlingen som projektägare.
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