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Idé och bakgrund

▪ Inspiration till samverkansinsatsen Campus Slussen hämtades från 
Göteborgs stad som drivit ett liknande projekt mot just denna målgrupp 
med goda resultat. 

▪ Styrgrupp med representanter från samverkanspartners som träffas 
kontinuerligt.

▪ Utvärdering i samarbete med Forskning och utveckling inom Region 
Sörmland. 



Syfte och mål

• Syfte

att göra en individuell insats för personer som står långt från 

arbetsmarknaden, har varit länge i sfi-studier samt uppbär 

försörjningsstöd.

• Mål

att fler individer ska ha en hållbar plan för att närma sig 

egenförsörjning samt ta första steget in på arbetsmarknaden.



För vem?

▪ Personer med kort eller ingen studiebakgrund från hemlandet.

▪ Personer som har studerat sfi under mycket lång tid med 
mycket liten eller ingen progression.

▪ Personer som inte varit ute på praktik eller sett en arbetsplats 
från insidan.



Deltagare i insatsen

• 31 unika deltagare samt 3 förlängda

• 17 kvinnor

• 14 män



Vad har vi gjort?

• Kartlagt deltagares kunskaper, förutsättningar och behov

• Gjort en hållbar planering för varje deltagare hur närma sig 

egenförsörjning

• Stöttat och jobbat med att få varje deltagare att se sig som en 

arbetande individ

• Tema hälsa, arbetsliv, svenska samhället, svenska välfärden och 

vardagsspråket



Deltagarnas målsättning
Stegförflyttning

Jag kan…

Jag vill vara en god förebild…

Jag vill ha semester…

Jag vill klara mig själv…

Min roll…

Familjen i fokus…

Jag är för gammal…

Jag har det bra nu…

Jag är framme…



Deltagares resa i insatsen

Kvinna född 1977. Har efter lång tid nått till SFI nivå B. Förlitar 

sig på sin man när det gäller kontakt med kommunen och 

Arbetsförmedlingen. Tar hjälp med aktivitetsrapportering. 

Söker inte arbete. Låg digital nivå. Tydliga kognitiva 

utmaningar. Svårt för klockan och att räkna. Tycker att 

insatsens nivå är för hög och att det är en utmaning att kunna 

tänka abstrakt. Tiden förlängs med ytterligare tre månader. 

Förstår inte begreppet handlingsplan och har inte (vad vi kan 

se) förmågan att ta egna initiativ i riktningen att komma 

närmare egenförsörjning. Vi väntar fortsatt på kontakt med 

Arbetsförmedlingen gällande arbetsträning som kan leda till 

att hon får den hjälp hon behöver,  då hon inte har förmågan 

att tillgodogöra sig SFI-undervisning. Önskar att hennes man 

ska försörja henne och familjen. Längtar efter sin vardag i 

hemlandet där hon tog hand om hemarbetet och barnen. Har 

svårt att se framåt och hon ställer oss frågan om varför det är 

så svårt att leva i Sverige?

Man född 1973. Har nått till SFI nivå D. Har svårt att ändra 

dygnsrytm och komma i tid på morgonen. Hälsan gör att han 

endast kan utföra arbete utan tunga lyft. Har körkort men 

söker inte arbete. Största önskan är att få arbeta på Samhall. 

Med både beröm och tydliga krav lyckas han förändra sin 

dygnsrytm och blir en god kraft i gruppen. Får mer anpassade 

uppgifter och språkträning då arbetslivserfarenhet och 

språknivå ligger över den samlade gruppens. Tar på egen 

hand upp tidigare kontakt med handläggare på 

Arbetsförmedlingen och meddelar att han efter avslutad 

insats direkt kommer att påbörja sommararbete på Samhall.



För deltagarna

Framgångsfaktorer

- Små grupper
- Individuellt stöd och samtal
- Repetition
- Vara lite jobbiga…

Utmaningar

- Heltidsnärvaro
- Hälsan
- Motivation
- Kulturella skillnader
- Omvärldskunskap
- Självständighet



För insatsen

• Framgångsfaktorer

Olika kompetenser

Resurstätt

Engagemang och tålamod

Samverkan

• Utmaningar

Pandemi

Omorganisationer inom Nyköpings 

kommun och Arbetsförmedlingen

Samverkan

Informationsutbyte



Lärdomar

• 3 månader är kort tid i sammanhanget

• Trygghet i fungerande försörjning (försörjningsstöd, AF)



Hur har det gått?

Mål

• Fullföljer insatsen 60%
• Har en individuell plan 90%
• Deltar i aktivitet vid avslut 75%
• Har tillräckliga språkkunskaper för 

att delta i aktivitet 75%
• Samtliga uttrycker stärkt självbild
• Samtliga uttrycker ökad 

motivation till egenförsörjning

Måluppfyllelse

• Uppfyllt 84%
• Ej uppfyllt 84%
• Ej uppfyllt 68%
• Ej uppfyllt 52%

• Ej uppfyllt
• Ej uppfyllt



Tack till Vedad Begovic, Victor Eriksson Gonzalez, 
Birgitta Falkeborn, Cristina Forssander och Jesper 
Schönbeck för god samverkan i styrgruppen!

Tack till Karin Lundgren, Katarina Svärd och Anna 
Hilli Andersson för ett värdefullt arbete i insatsen!

Petra Widecrantz

petra.widecrantz@nykoping.se

0155-24 87 89

mailto:petra.widecrantz@nykoping.se

