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Sammanfattning 
Från september 2021 till juni 2022 har Centrum för arbetsmarknadsanställningar 
(CFA) på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad 
genomfört projektet Startsträckan. I projektet utformades en insats för unga vuxna 
som är folkbokförda i Göteborg och har fått en funktionshinderkod av 
Arbetsförmedlingen som berättigar dem till en kommunal 
arbetsmarknadsanställning. 

Insatsen utformades för att CFA upplevde att befintligt stöd var otillräckligt för att 
ungdomarna skulle klara av en anställning. Deltagarna i Startsträckan har därför 
erbjudits mer omfattande stöd, med målet att de skulle påbörja, och få stärkta 
förutsättningar att behålla, en kommunal arbetsmarknadsanställning. 

Följeforskarna i projektet hade till uppgift att besvara frågor om hur Startsträckans 
personal arbetar för att möta målgruppens behov, hur deltagare och handledare 
uppfattar stödet, vilka förutsättningar som är viktiga för att stödet ska fungera, hur 
stödet skiljer sig från det ordinarie stödet till målgruppen samt om deltagarna får en 
kommunal arbetsmarknadsanställning. 

Kärnan i det stöd som ungdomarna fått är (i) ett löpande individuellt stöd av 
anställningssamordnare, studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut, (ii) 
matchning mot en praktikplats där deltagaren kan få en kommunal 
arbetsmarknadsanställning och (iii) gemensamma träffar där ungdomarna får 
kunskapspåfyllnad i grupp (så kallade kompetenspass). 

Stödet skiljer sig från ordinarie stöd från CFA på två huvudsakliga sätt. Dels har 
personalen möjlighet att lägga mer tid på varje individ, vilket skapar bättre 
förutsättningar för att vara tillgänglig och individanpassa stödet. Dels samlas 
ungdomarna i grupp, där de kan träffa andra unga som befinner sig i en liknande fas i 
livet och får lära sig saker som CFA bedömer är nödvändiga för att få och behålla ett 
arbete. 

Det allmänna intrycket utifrån följeforskningen är att både deltagare och handledare 
är mycket nöjda med det stöd de fått. Det indikerar att personalen har gjort ett gott 
arbete, fungerat som ett stöd för många av ungdomarna och att insatsen har mött ett 
faktiskt behov. Av de ursprungliga 28 deltagarna är det elva personer (två kvinnor 
och nio män) som stannat kvar under den tio månader långa projektperioden och 
som efter en inledande praktikperiod fått en arbetsmarknadsanställning. 

Följeforskarnas rekommendationer till Startsträckan är att fortsätta anpassa formen 
för kompetenspassen utifrån deltagarnas behov och förutsättningar, att fortsätta följa 
upp insatsen på individnivå och arbeta med ständiga förbättringar samt att ha en 
löpande kritisk reflektion kring i vilken grad man kan och bör stärka individens 
funktionsförmåga och i vilken grad det går att anpassa förutsättningarna på 
arbetsplatserna för att de ska fungera för fler, oavsett funktionsförmåga.  
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Introduktion 
Om Startsträckan 
Under september 2021 till juni 2022 har Centrum för arbetsmarknadsanställningar 
(CFA) på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad 
genomfört projektet Startsträckan. I projektet utformades en insats för unga vuxna 
(18–29 år) som är folkbokförda i Göteborg och har en funktionsnedsättning (psykisk, 
neuropsykiatrisk eller intellektuell). Bakgrunden till insatsen är att befintligt stöd 
uppfattades vara otillräckligt för unga med en funktionshinderkod som ger dem rätt 
till en kommunal arbetsmarknadsanställning. Dessa ungdomar uppfattades inte alltid 
ha tillräckliga förutsättningar att klara av anställningen eller tillräckliga kunskaper 
om vilka krav de förväntas möta på arbetsplatserna. 

För att skapa bättre förutsättningar för dessa ungdomar har Startsträckan erbjudit 
sina deltagare kunskapspåfyllnad och löpande stöd. Målet med insatsen var att 
deltagarna skulle påbörja en anpassad kommunal arbetsmarknadsanställning och ha 
bättre förutsättningar att behålla sin anställning. 

Startsträckans personal bestod av en heltidsanställd projektledare, två personer med 
titeln anställningssamordnare som båda arbetat heltid i projektet, en arbetsterapeut 
som arbetat halvtid i projektet samt en studie- och yrkesvägledare som haft en 
fjärdedel av sin arbetstid i projektet. 

Startsträckans deltagare är inskrivna på Arbetsförmedlingen via Samstart, ett EU-
finansierat projekt som drivs av Arbetsförmedlingen i samarbete med sju kommuner. 
Projektet pågår 2019–2023 och är tänkt att förbättra övergången från skola till 
arbetsliv för unga med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
(Arbetsförmedlingen odaterad c). 

Följeforskningen av Startsträckan 
I juni 2021 fick Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst 
uppdraget av enhetschefen på CFA att följa Startsträckan under insatsens första år. 
Syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt har utformats i dialog mellan 
uppdragsgivare och uppdragstagare. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med följeforskningen var att beskriva vilket stöd deltagarna har fått genom 
Startsträckan och hur det uppfattas av deltagare respektive handledare på 
arbetsplatserna. Syftet var också att främja lärande och utveckling under 
projektperioden, dels genom att bistå projektledaren och övrig personal med kritiska 
men konstruktiva reflektioner om arbetssättet, dels genom att stötta en systematisk 
uppföljning och dokumentation av arbetssätt och resultat. Följeforskningen är tänkt 
att fungera som del av ett underlag för CFA när beslut ska fattas om arbetssättet ska 
implementeras i ordinarie verksamhet. 
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Följande frågeställningar besvaras i denna rapport: 
1. Hur arbetar Startsträckans personal för att möta målgruppens behov? 
2. Hur uppfattar deltagarna stödet? 
3. Hur uppfattar handledarna stödet? 
4. Vilka förutsättningar är viktiga för att stödet ska fungera? 
5. Hur skiljer sig detta arbetssätt från det ordinarie stödet till målgruppen? 
6. Får deltagarna en kommunal arbetsmarknadsanställning under 

projektperioden? 

Följeforskarna har även uppdraget att besvara ytterligare en fråga: Vilken 
anställningsform har deltagarna sex månader efter att projektet avslutats? Svaret på 
denna fråga redovisas inte i föreliggande rapport, utan återrapporteras separat till 
CFA hösten 2022. 

Metod för informationsinsamling 
För att besvara följeforskningens frågeställningar har flera metoder använts. Nedan 
beskrivs var och en av dessa. 

Beskrivande statistik om deltagargruppen 
För att kunna ge en bild av de ungdomar som deltagit i projektet ombads 
projektledaren att sammanställa information om deltagarna på individnivå. 
Följeforskarna har fått tillgång till en Excelfil som redovisar ålder, kön, tid utan 
arbete innan insats, vilken funktionshinderkod som deltagarna fått av 
Arbetsförmedlingen, deltagarnas skolbakgrund, ansvarig anställningssamordnare, 
praktikplats(er), arbetsplats(er), anställningsdatum, anställningsform samt 
anställningens omfattning. I Excelfilen anges också avslutsdatum och orsak till avslut 
för de ungdomar som inte stannat kvar i projektet. Informationen är i vissa fall 
ofullständig, framför allt när det gäller funktionshinderkod och skolbakgrund. Detta 
beror enligt projektledaren på att Arbetsförmedlingen inte kunnat redovisa all 
information om deltagarna.  

Deltagande observation 
För att kunna beskriva insatsens innehåll har följeforskarna deltagit vid tre tillfällen 
då ungdomarna samlades i grupp i det som kallas kompetenspass. Att delta vid dessa 
tillfällen möjliggjorde för följeforskarna att få inblick i hur kompetenspassen var 
upplagda när det gäller form och innehåll och gav kunskap om hur deltagarna och 
personalen interagerade med varandra. Observationerna dokumenterades genom 
mötesanteckningar av det som sades och vad som hände i rummet under passen. 
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Tabell 1: Observationstillfällen 

Tillfälle När i processen Tema vid tillfället 

1 Första dagen för deltagarna Introduktionspass för nya deltagare. 

2 3 månader efter projektstart Privatekonomi, budget- och skuldrådgivare från 
Konsument och medborgarservice. 

3 5 månader efter projektstart Vilket stöd finns i samhället? Information om 
socialtjänsten, Försäkringskassan och samtalsstöd. 

Intervjuer med deltagare 
En av frågeställningarna var hur deltagarna själva uppfattade insatsen. Därför har 
följeforskarna intervjuat sju av Startsträckans deltagare vid två olika tillfällen under 
projektperioden (december 2021 och mars 2022). Urvalet av deltagare gjordes genom 
att projektledaren samlade in intresseanmälningar vid ett av höstens kompetenspass 
och lämnade över kontaktuppgifter (förnamn och telefonnummer) till följeforskarna. 
En av de intervjuade deltagarna var kvinna, fem var män och en var osäker på sin 
könstillhörighet. 

Tabell 2: Intervjuer med deltagare 

Tillfälle När i processen Antal deltagare 

1 3 månader efter projektstart 3 
2 7 månader efter projektstart 4 

Sex av de sju intervjuerna genomfördes i CFA:s lokaler i Göteborg, eftersom det var 
en plats som deltagarna kände till och lätt kunde hitta till. En av intervjuerna 
genomfördes i form av ett videomöte, utifrån deltagarens önskemål.  

Intervjuerna med deltagarna var semistrukturerade. Som stöd i intervjuerna 
användes en intervjuguide (se bilaga 1) för att säkerställa att alla deltagare fick 
samma frågor. Frågorna vid intervjutillfället fick dock anpassas utifrån hur samtalet 
flöt på: I vissa fall fick frågorna förenklas, i vissa fall kunde de kompletteras med en 
följdfråga på högre abstraktionsnivå. I vissa fall flöt samtalet på och deltagaren 
svarade spontant på frågor som inte hunnit ställas, i vissa fall var svaren väldigt 
kortfattade och fick kompletteras med flera följdfrågor. Samtliga intervjuer 
dokumenterades genom ljudinspelning och det inspelade materialet transkriberades i 
sin helhet. Citat som används från dessa intervjuer är ordagranna återgivelser av vad 
som sades vid intervjutillfället. 

Workshoppar och intervjuer med Startsträckans personal 
Under våren 2021, alltså innan projektet började ta emot ungdomar, ledde en av 
följeforskarna två workshoppar med projektledaren samt två chefer och två 
analytiker från CFA. Under dessa träffar förtydligades projektets resurser, vad 
insatsen skulle bestå av och de tänkta effekterna för målgruppen på kort respektive 
lång sikt. Detta genomfördes för att följeforskarna skulle få en grundläggande 
förståelse för insatsens logiska uppbyggnad och för att styra den fortsatta 
insamlingen av information. 
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När projektet hade pågått i fem månader (januari 2022) genomfördes en 
fokusgruppsintervju med all personal som arbetat med ungdomarna i Startsträckan. 
Projektledaren, de två anställningssamordnarna, en arbetsterapeut, en person som 
arbetar som coach samt en praktikant från arbetsterapeutprogrammet deltog i 
fokusgruppen. Studie- och yrkesvägledaren kunde inte närvara. Denna 
fokusgruppsintervju syftade till att fördjupa följeforskarnas förståelse för insatsen 
och fånga upp de lärdomar som personalen dragit så långt i projektet. Fokusgruppen 
dokumenterades både genom mötesanteckningar och ljudinspelning. I analysen har 
endast mötesanteckningarna använts. Citat från denna intervju är därmed inte 
nödvändigtvis lika ordagranna som intervjuerna med deltagare. 

Sju månader efter projektstart (april 2022) genomfördes ytterligare en workshop, 
denna gång tillsammans med enhetschefen för CFA, projektledaren och en av 
anställningssamordnarna samt en analytiker från CFA. Syftet var att ytterligare 
förtydliga Startsträckans logiska uppbyggnad och att fånga upp de lärdomar som 
personalgruppen dragit om hur insatsen är tänkt att fungera. Resultatet av denna 
workshop dokumenterades i en bild som redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

Följeforskarna har också löpande haft mejl- och telefonkontakt med Startsträckan, 
framför allt med projektledaren, i syfte att stämma av hur projektet utvecklat sig och 
diskuterat genomförandet av följeforskningen. 

Intervjuer med arbetsplatserna 
Slutligen har telefonintervjuer genomförts med handledare på arbetsplatser som tagit 
emot ungdomar från Startsträckan. Följeforskarna fick av projektledaren en lista med 
kontaktuppgifter till sex handledare som kunde tänka sig att ställa upp på intervju. 
Samtliga kontaktades varav fyra gick att boka in för en telefonintervju. Vid 
intervjutillfällena användes en strukturerad intervjuguide (se bilaga 3) och svaren 
nedtecknades löpande under intervjuerna. Inte heller citat som används från dessa 
intervjuer är nödvändigtvis lika ordagranna som intervjuerna med deltagare. 
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Områdesöversikt 
I detta avsnitt presenteras Startsträckans målgrupp och vilket stöd de kan 
få av Arbetsförmedlingen och kommunen. I avsnittet presenteras också 
Startsträckans metodmässiga influenser. Avsnittet är tänkt som en 
bakgrund för att sätta insatsen i ett sammanhang. 

Startsträckans målgrupp är unga med en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning, som nyligen lämnat skolan och som bedöms behöva särskilt 
stöd för att få och behålla ett arbete. 

Att få ett arbete efter skoltiden är för många ett viktigt steg mot vuxenlivet. Ett arbete 
ger möjlighet till självständighet och egen försörjning. Att ha ett arbete kan även 
bidra till ökad social status, fler sociala relationer och stärkt självkänsla. Personer 
som inte får ett arbete direkt efter skoltiden löper en ökad risk för framtida långvarig 
arbetslöshet. Att vara arbetslös redan i unga år kan även ha långsiktiga negativa 
effekter på den fysiska såväl som den psykiska hälsan (Arvidsson, 2019). 

Unga som vill etablera sig på arbetsmarknaden idag har andra förutsättningar än 
tidigare generationer. Det finns inte lika många arbeten utan krav på utbildning och 
många arbeten är tillfälliga och osäkra (Arvidsson, 2019). Detta påverkar inte bara 
unga med funktionsnedsättning, utan alla unga som ännu inte etablerat sig på 
arbetsmarknaden. För unga med funktionsnedsättning verkar dock trösklarna vara 
extra höga: Bland dessa är andelen som varken arbetar eller studerar nästan dubbelt 
så stor som bland andra unga (Statskontoret, 2019). 

Arbetsförmedlingens samordningsansvar och 
funktionshinderkodning 
För ungdomar med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har 
Arbetsförmedlingen ett särskilt ansvar. Det handlar dels om att tillhandahålla 
arbetslivsinriktad rehabilitering, dels om att samla, stödja och driva på i förhållande 
till andra berörda parter (Lundh, Vinell & Wigren, 2021). 

För att få ta del av Arbetsförmedlingens stöd behöver ungdomen skriva in sig som 
arbetssökande. Ungefär en tredjedel av unga med funktionsnedsättning skriver in sig 
själva digitalt via Arbetsförmedlingens webbplats, resten får kontakt på andra sätt. 
Många ingår i skolsamverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen, där 
arbetsförmedlare skriver in ungdomarna vid ett besök i skolan. En del kan också 
komma från Försäkringskassan, där arbetsförmedlaren skriver in personen efter 
gemensam kartläggning eller omställningsmöte1. När personen fått kontakt med 
Arbetsförmedlingen identifierar och registrerar arbetsförmedlaren om personen har 
en funktionsnedsättning, för att personen ska få rätt stöd, kunna anvisas till rätt 

 
1 Omställningsmöten infördes i juni 2018, och erbjuds till individer som inte längre har rätt till 
sjukpenning eller som får avslag på ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning. På mötet 
beskriver Arbetsförmedlingen vilket stöd som kan erbjudas för individen ska kunna få arbete eller börja 
studera (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, 2020). 
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insatser och vid behov kunna få tillgång till de insatser som är reserverade för 
personer med funktionsnedsättning (Lundh, Vinell & Wigren, 2021). 

Arbetsförmedlingens registrering av funktionsnedsättning sker utifrån elva olika 
funktionshinderkoder. Funktionshinderkodningen är inte ett objektivt mått, att ha en 
”funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga” är flytande och ger visst 
utrymme för godtycklighet. För arbetssökande kan en funktionshinderkod ge fördelar 
genom att den skapar tillgång till särskilda stödinsatser – samtidigt som den kan 
upplevas stigmatiserande (Angelov och Eliasson, 2014b). 

Arbetsförmedlingens förändrade förutsättningar 
Arbetsförmedlingens stöd till unga med funktionsnedsättning har förändrats de 
senaste åren. Under 2019 minskades Arbetsförmedlingens budget och därmed även 
antalet medarbetare och kontor kraftigt. Personal omfördelades från lokala kontor till 
service på distans och i stället för att träffa en enskild handläggare arbetar flera 
handläggare med samma ärende. När antalet arbetssökande ökade under 2020 drog 
myndigheten ner på planerat resurskrävande arbete som exempelvis 
arbetslivsinriktad rehabilitering (Lundh, Vinell & Wigren, 2021). 

Under 2013–2020 minskade antalet förstagångsinskrivna unga med 
funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen från cirka 3 100 till knappt 800 
personer. Lundh, Vinell & Wigren (2021) tror att minskade anslag, färre 
medarbetare, digitalisering, distansmöten och coronapandemin har försämrat 
Arbetsförmedlingens förmåga att identifiera och registrera funktionsnedsättning. Vid 
den digitala självinskrivningen finns idag ingen möjlighet att ange att man har en 
funktionsnedsättning. I det första planeringssamtalet (ofta på distans) ställs inte 
rutinmässigt frågor om funktionsnedsättning och det kan vara svårare att upptäcka 
vissa funktionsnedsättningar i distansmöten (Lundh, Vinell & Wigren, 2021). 

Kommunala arbetsmarknadsanställningar 
Arbetsmarknadspolitiken har traditionellt varit en statlig fråga, men efter den 
ekonomiska krisen och den ökade arbetslösheten under 1990-talet har antalet 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder ökat. Utöver detta har kraven för att kvalificera 
sig för arbetslöshetsersättning och ersättning från socialförsäkringen skärpts och det 
har införts bortre gränser för statlig ekonomisk ersättning. Till följd av detta har allt 
fler medborgare hamnat utanför både arbetsmarknad och statliga välfärdssystem. 
Kostnaderna flyttas då från statlig arbetslöshets- eller sjukförsäkring till 
kommunernas försörjningsstödsenheter. Det innebär i sin tur att kommunerna tar ett 
allt större ansvar för att arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden, genom olika 
typer av åtgärdsprogram och aktiveringsinsatser (Nygren m.fl., 2022). 

Idag finns kommunala arbetsmarknadsanställningar i de flesta av landets 
kommuner. Det saknas en fastställd definition av vad kommunala 
arbetsmarknadsanställningar är, men i Kolada2 beskrivs de som ”tidsbegränsade 
anställningar som skapats för att mildra verkningarna av arbetslöshet”. Syftet med 

 
2 Kolada är en öppen databas för kommuner och regioner (kolada.se). 
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dessa anställningar är att öka förutsättningarna för arbetslösa att närma sig 
arbetsmarknaden (IAF 2021). 

Startsträckan ger deltagarna stöd på väg till en kommunal 
arbetsmarknadsanställning i form av ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 
(OSA) eller lönebidrag för utveckling i anställning (LFU). Båda är riktade 
arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionsnedsättning. Nedan 
beskrivs de två stödformerna. 

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA) är ett anpassat arbete hos 
en offentlig arbetsgivare. Anställningsformen är till för personer som har en kognitiv 
funktionsnedsättning, rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till 
funktionshindrade (LSS), missbruksproblematik eller inte arbetat tidigare på grund 
av svår psykisk sjukdom. Anställningen är tidsbegränsad (upp till 12 månader) men 
kan förlängas om Arbetsförmedlingen bedömer att individen behöver fortsatt stöd. 
Om individen beviljas OSA bedömer Arbetsförmedlingen tillsammans med individen 
och arbetsgivaren om arbetsplatsen är lämplig, vilka arbetsuppgifter som passar och 
skriver en överenskommelse om arbetsuppgifter och vilket stöd och handledning 
individen behöver. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen och är 
ett stöd för individen och arbetsgivaren (Arbetsförmedlingen, odaterad a). OSA 
skiljer sig från lönebidrag exempelvis genom att arbetstagaren inte omfattas av lagen 
om anställningsskydd (LAS). I övrigt gäller lönesubventioner enligt samma princip 
som vid lönebidrag (Angelov och Eliasson, 2014a). 

Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som betalas ut som 
kompensation för att arbetsgivaren anpassar arbetet och arbetsplatsen utifrån 
förutsättningarna hos en person med funktionsnedsättning. Lönebidraget kan betalas 
ut till både privata och offentliga arbetsgivare. Om individen beviljas en anställning 
med lönebidrag ser processen motsvarande ut som för OSA: Arbetsförmedlingen 
bedömer tillsammans med individen och arbetsgivaren om arbetsplatsen är lämplig 
och om arbetsuppgifterna passar, och skriver sedan en överenskommelse som 
beskriver individens arbetsuppgifter och eventuellt annat stöd. Arbetsförmedlingen 
gör även en plan för hur individen kan öka sin arbetsförmåga och hur arbetsgivaren 
på sikt inte ska behöva något lönebidrag för anställningen. Precis som vid en OSA 
följer Arbetsförmedlingen regelbundet upp anställningen och är ett stöd för individen 
och arbetsgivaren (Arbetsförmedlingen, odaterad b). Det finns tre typer av 
lönebidrag3, varav ett är aktuellt för målgruppen i Startsträckan: Lönebidrag för 
utveckling i anställning (LFU). Bidragets syfte är att utveckla personens 
kompetens och arbetsförmåga så att hen lättare kan få jobb eller börja studera i 
framtiden. Ett första beslut om lönebidrag omfattar högst 12 månader, men det kan 
förlängas om Arbetsförmedlingen bedömer att individen behöver anpassning under 
längre tid (upp till 24 månader). Målet är att anställningen övergår till en anställning 
utan ekonomiskt stöd till arbetsgivaren (Arbetsförmedlingen, odaterad b). 

 
3 De andra två formerna är lönebidrag för anställning, för att öka möjligheterna att få och behålla ett jobb 
som passar individens kompetens och färdigheter samt lönebidrag för trygghet i anställning, för individer 
med behov av långvarigt stöd för att få och behålla ett jobb (Arbetsförmedlingen, odaterad b). 
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Kommunala arbetsmarknadsanställningar via CFA 
Personer som tillhör Startsträckans målgrupp har även tidigare kunnat få en 
kommunal arbetsmarknadsanställning via Centrum för arbetsmarknadsanställningar 
(CFA). Nedan beskrivs hur ordinarie arbetsmarknadsanställningar hos CFA fungerar. 

En kommunal arbetsmarknadsanställning via CFA innebär att personen anställs 
inom någon av Göteborgs stads verksamheter. Under anställningen har personen 
tillgång till en anställningssamordnare som kan svara på frågor om anställning, 
semester, ledighet eller utbildning. Personen har även möjlighet att få stöd av andra 
resurser, som kurator, jobbmäklare, arbetsterapeut och löneadministratör. Efter ett 
år utvärderas anställningen: Kan personen gå ut på den öppna arbetsmarknaden, 
eller behöver hen arbeta ett år till på CFA? (Göteborgs stad, odaterad). Samtliga 
anställningar är tidsbegränsade. En anställning med LFU kan pågå i högst två år 
medan en OSA kan pågå i högst tre år. 

Personer som har en funktionsnedsättning kan få vad CFA kallar för en anpassad 
kommunal arbetsmarknadsanställning. Det innebär att personen (utöver det stöd 
som anges ovan) får en anställning där arbetsuppgifter, handledning, schema med 
mera är anpassat efter varje individs förmågor. 

Arbetslivets basala krav 
I det ordinarie stödet från CFA ingår något som kallas för arbetslivets basala krav 
som deltagare får samtycka till genom att skriva under en särskild blankett. Dessa 
krav har man även använt inom Startsträckan, där målet är att deltagarna ska förstå 
kraven och hitta fungerande strategier för att möta dem. Blanketten inleds med 
följande information: 

För att klara ett arbete hos Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) finns det 
några gemensamma, grundläggande krav. Om du har svårt att uppfylla dem har du 
svårt att klara ett arbete hos CFA. De krav som beskrivs nedan handlar om de 
grundläggande kraven i arbetslivet. Dessa krav måste du följa för att behålla din 
anställning. 

De grundläggande krav som specificeras handlar exempelvis om att deltagaren måste 
göra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren bestämt att hen ska göra, oavsett om hen 
tycker om dem eller inte. Deltagaren ska klara av att samarbeta med andra. 
Deltagaren måste besvara samtal, sms och e-post, eller ringa upp om hen missat ett 
samtal och får bara använda telefonen under raster. Deltagaren behöver också passa 
tider och meddela eventuell frånvaro innan arbetspasset börjar.  

Startsträckans metodmässiga influenser 
Startsträckan arbetar inte i enlighet med en särskild metod men har två huvudsakliga 
metodmässiga influenser: dels Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), dels 
Individual Placement and Support (IPS) som är en form av Supported Employment 
(SE). Båda beskrivs i korthet nedan. 
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Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)  
Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är ett danskt samarbetsprojekt mellan 
forskare och tio jobbcenter i Danmark. Projektet har undersökt vad som gör att 
individer med komplexa problem (begränsat deltagande på arbetsmarknaden, 
fysisk/psykisk ohälsa, sociala utmaningar, missbruk etc.) söker jobb, får ett jobb eller 
börjar studera. Projektet utvecklade elva indikatorer för anställningsbarhet, som 
under 2013–2016 testades på 4000 arbetslösa personer. De elva indikatorerna är: 

• Jobbsökningsbeteende 
• Kunskap om arbetsmarknaden 
• Koncentrationsförmåga, instruktionsförståelse 
• Individens tro på att få jobb 
• Handläggarens tro på att individen får jobb 
• Målmedvetenhet 
• Förmåga att skapa kontakt 
• Samarbetsförmåga 
• Stöd från nätverk 
• Hantering av vardagen 
• Hälsa och hantering av hälsan (Væksthusets Forskningscenter, 2020). 

Målgruppen för BIP skilde sig från målgruppen för Startsträckan genom att endast en 
mindre andel (10%) av deltagarna i BIP var under 30 år. I BIP var slutmålet för 
individer över 30 år att få ett arbete. Slutmålet för individer under 30 år var att börja 
studera, och deltagare under 30 år ingick därmed inte i analysen av vilka faktorer 
som påverkar sannolikheten att få ett jobb (Væksthusets Forskningscenter, 2020). 

Supported Employment/Individual Placement and Support 
Supported Employment (SE) har förekommit i Sverige sedan 1990-talet. SE handlar 
om att betona individuellt anpassade insatser där man tidigt ger situationsspecifikt 
stöd på en faktisk arbetsplats (place-then-train), att jämföra med rehabiliterande 
insatser i en skyddad miljö (train-then-place). Individual Placement and Support 
(IPS) är en manualbaserad version av SE som har utformats särskilt för personer med 
allvarlig psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Utöver den allmänna 
ansatsen för SE integrerar den stöd till arbete med psykiatrisk behandling. IPS bygger 
på ett antal principer: 

1. Fokus är att ge stöd till ett permanent arbete 
2. Individens önskan att komma i arbete avgör om hen får delta i programmet 

(ingen exkludering utifrån exempelvis symtom, diagnos, tidigare historia, 
droganvändning etc.) 

3. Tidigt sökande efter arbete (inga långdragna perioder av bedömning, 
arbetsträning och rådgivning) 

4. Nära samarbete mellan psykiatriskt behandlingsteam och den 
arbetsspecialist som ansvarar för IPS-insatserna 

5. Arbetssökande ska vara grundat i individens önskemål och val, och stödet ska 
fokusera på individens styrkor, preferenser och tidigare arbetserfarenheter 
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6. Kontinuerligt individanpassat stöd utan tidsbegränsning – vid behov även 
långt efter att individen fått arbete 

7. Tidigt erbjudande om rådgivning om bidragsformer och ekonomiska 
ställningstaganden 

8. Arbetsspecialisten ska parallellt med stödet till individer arbeta systematiskt 
med arbetsgivarengagemang vid rekrytering av arbetsplatser (Lövgren et al, 
2014). 

Flera systematiska översikter har visat att IPS-metodiken är effektiv, och arbetet med 
SE har alltmer kommit att formaliseras i form av IPS. De olika principerna i IPS har 
olika stark forskningsevidens, där princip 1–3 har starkast evidens. Några studier 
menar att graden av framgång för programmet till stor del avgörs av hur väl man 
följer modellens principer, snarare än hur mycket programmet anpassas till lokala 
förhållanden (Lövgren et al, 2014).  

Startsträckan följer framför allt IPS-principerna 5, 7 och 8: Arbetssökandet grundas i 
individens önskemål och val och stödet fokuserar på individens styrkor och 
preferenser. Deltagarna får tidigt rådgivning om bland annat ekonomi (genom 
kompetenspassen), och anställningssamordnarna arbetar systematiskt med att 
engagera arbetsgivare. 

Startsträckan gör dock flera avsteg från IPS-principerna. Samtliga anställningar är 
tidsbegränsade (avsteg från princip 1) och det individanpassade stödet har också en 
tidsbegränsning (avsteg från princip 6). Det är inte heller deltagarens önskan som 
avgör om hen får delta i insatsen, då det finns flera kriterier för exkludering: 
deltagaren behöver vara mellan 18 och 29 år, ha en funktionshinderkod via 
Arbetsförmedlingen, vara inskriven i Samstart och ha förmåga att delta och ta till sig 
insatsens kompetenspass (avsteg från princip 2). Startsträckans deltagare kommer 
relativt tidigt in i praktik, men insatsen inleds med en månads kompetenspass (delvis 
avsteg från princip 3). Det finns inte heller något samarbete med psykiatriskt 
specialistteam (avsteg från princip 4), men Startsträckans personal ser att detta 
skulle kunna vara en möjlig del av insatsen om individen sedan innan haft kontakt 
med psykiatriskt specialistteam och önskar en sådan samverkan.  
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Resultat 
I det som följer redovisas resultatet av följeforskningen. Först redovisas 
en sammanställning av statistik över Startsträckans deltagare. Därefter 
redovisas hur deltagarna respektive handledarna uppfattar insatsen. 

Om deltagarna i Startsträckan  
I projektets inledande fas var 28 personer aktuella att gå in i Startsträckan, 12 
kvinnor och 16 män. Den yngsta deltagaren var 18 och den äldsta 22 (medelålder 
19,5). Vid projektets start hade ingen deltagare varit arbetslös i mer än sex månader. 

Det finns ingen generell information om hur deltagarna fick kännedom om 
Startsträckan, men i intervjuer med sju av deltagarna framgick att det vanligaste var 
att de fått information av någon professionell som de mött (exempelvis lärare eller 
handläggare på Arbetsförmedlingen) eller av en förälder (mamma lyfts fram av flera). 

Informationen om skolbakgrund är något osäker i underlaget. För nio ungdomar 
saknas information om skolbakgrund helt. För resterande anges att sex personer 
saknar fullständig gymnasieutbildning, sex personer har gått i gymnasiesärskola, fyra 
har en gymnasieutbildning, två personer har gått två år på ett introduktionsprogram i 
gymnasiet och en person har en yrkesexamen.  

Även information om funktionshinderkod är osäker. Sju av ungdomarna saknar en 
funktionshinderkod i underlaget. De resterande deltagarna har i huvudsak två olika 
funktionshinderkoder från Arbetsförmedlingen, där varje deltagare har en eller två 
koder. Elva deltagare har klassificerats som ”92”, sex deltagare som ”71”, fyra 
deltagare har både ”92” och ”71” – varav en har ytterligare en funktionshinderkod 
som rör allergier (”91”). De två vanligaste koderna är: 

• Generella inlärningssvårigheter (71) – en kod som kan tilldelas 
personer med en lätt utvecklingsstörning samt särskoleutbildning och 
personer som fullföljt grundskolan men på grund av svag begåvning haft svårt 
att fullfölja gymnasiet. Koden innebär att personen har svårt att minnas, 
förstå och följa instruktioner, utföra intellektuellt krävande arbetsuppgifter, 
klara av krav på flexibilitet, att arbeta under tidspress och att komma överens 
med andra anställda (Angelov och Eliason, 2014b). 

• Dyslexi och specifika inlärningssvårigheter (92) – en kod som 
beskriver ett antal inlärningssvårigheter hos personer med en i övrigt normal 
begåvning, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, språkstörningar, 
icke-språkliga inlärningssvårigheter samt uppmärksamhets- och 
koncentrationssvårigheter. Personer med språkstörningar kan ha svårt att 
förstå instruktioner och göra sig förstådda, medan de med uppmärksamhets- 
och koncentrationssvårigheter kan ha svårt att påbörja arbetsuppgifter samt 
att planera och genomföra arbetsuppgifter (Angelov och Eliason, 2014b). 
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Deltagarnas väg genom Startsträckan 
I figur 1 nedan beskrivs deltagarnas väg genom Startsträckan. Elva av de ursprungliga 
28 deltagarna avslutade sitt deltagande i insatsen innan projektstart eller under 
projektets första månad. Fyra personer avslutades för att de skulle studera, tre 
personer eftersom insatsen inte kändes rätt, två för att de i stället fick 
aktivitetsersättning, en person på grund av arbete utan anställningsstöd och en 
person på grund av ”familjeangelägenheter”. 

Under perioden november till januari avslutades ytterligare fyra personer, varav tre 
eftersom de bedömdes ha behov av annan insats och en person eftersom hen fick 
arbete utan anställningsstöd. Under perioden april till maj avslutades ytterligare två 
personer för annan planering via Arbetsförmedlingen (AF). 

I maj 2022 hade sammanlagt elva personer, två kvinnor och nio män, fått en LFU-
anställning med 100 procent anställningsgrad. 
 

 

  

Figur 1: Deltagarnas väg genom Startsträckan 

28 personer
11 personer avslutas innan projektstart eller under 
projektets första månad med följande avslutsorsaker:
• ”Studier” (4 personer), 
• ”Kändes inte rätt” (3 personer), 
• ”Fick aktivitetsersättning” (2 personer), 
• ”Arbete” (1 person) 
• ”Familjeangelägenhet” (1 person)

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021

Januari 2022

Februari 2022

Mars 2022

April 2022

Maj 2022

17 personer

13 personer

11 personer får en 
LFU-anställning

4 personer avslutas med följande avslutsorsaker:
• Behov av annan insats (3 personer)
• Arbete utan anställningsstöd (1 person)

2 personer avslutas med följande avslutsorsak:
• Annan planering på AF (2 personer)
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Om Startsträckans arbetssätt 
Startsträckan består på övergripande nivå av tre delar: Löpande individanpassat stöd 
från personalen i Startsträckan, kompetenspass i grupp och matchning mot 
arbetsplats för praktik som är tänkt att leda till anställning. 

Insatsen inleds med att deltagarna får ta del av kompetenspass i grupp under fyra 
veckor. Under kompetenspassen har inbjudna föreläsare eller Startsträckans 
personal gått igenom områden som personalen tror att målgruppen behöver mer 
kunskap om. Kompetenspassen har fortsatt under hela projektperioden, men då 
endast en halvdag i veckan. 

Deltagarna har sedan matchats mot en arbetsplats inom kommunen där de har fått 
möjlighet att göra praktik och där det varit klart redan från start att personen kan 
komma att få en anställning. Om praktikplatsen inte har fungerat har deltagarna 
kunnat byta arbetsplats. När deltagarna har klarat av att arbeta på en arbetsplats i två 
månader har de kunnat få en arbetsmarknadsanställning. 

Varje deltagare har fått löpande stöd från personalen, framför allt genom sin 
tilldelade anställningssamordnare. Anställningssamordnaren har besökt 
arbetsplatsen och haft löpande kontakt med deltagaren för att ge ett flexibelt och 
individanpassat stöd. Utöver anställningssamordnaren har deltagarna också kunnat 
få stöd från en arbetsterapeut inom projektets ram samt en studie- och 
yrkesvägledare inom ramen för det ordinarie stödet på CFA.  

Vad uppfattar deltagarna att insatsen handlar om? 
Under intervjuerna fick ungdomarna frågan om hur de skulle beskriva Startsträckan 
för någon som inte vet vad insatsen handlar om. Alla har en tydlig 
arbetsmarknadskoppling i sina svar, exempelvis att insatsen lär deltagarna om hur 
arbetslivet fungerar, bidrar med arbetslivserfarenhet och ger möjlighet att bli 
anställningsbar. En av deltagarna lyfter också att insatsen leder till ett faktiskt arbete: 
”den som sköter sig får anställning” (IP3). 

Det handlar väl om att man ska bli anställningsbar, kan man säga i korthet, att man ska 
bli mer… högre chanser att arbetsgivaren ska anställa en trots att man har diagnos. Att 
man ska kunna bevisa att jag har ändå gjort det här. Det kanske räcker för en 
anställning trots de här svårigheterna. (IP6) 

Fyra personer (IP1, IP4, IP6, IP7) beskriver att Startsträckan handlar om att få nya 
kunskaper. En person beskriver insatsen som ”en skola för arbetslivet” (IP7). Ett par 
personer trycker särskilt på att insatsen är till för att ge unga vuxna 
arbetslivserfarenhet: 

Jag skulle ha beskrivit det som ett program som hjälper unga vuxna som har kommit ut 
från gymnasiet och vet inte riktigt vad de ska göra. De vet att de bara vill jobba 
någonstans, men de kan inte hitta jobb på vanligt sätt. De har inte exakt erfarenheten 
på jobb så inget jobb accepterar dem. (IP5) 
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Vad uppfattar handledarna att insatsen handlar om? 
Även handledarna på de arbetsplatser där ungdomarna haft sin praktik och 
anställning har fått frågan om de kan beskriva vad Startsträckan handlar om och vem 
projektet är till för. Samtliga intervjuade handledare har uppfattat att Startsträckan 
är en insats för unga med en funktionsnedsättning som står långt från 
arbetsmarknaden, men med olika tyngdpunkt på vilket av kriterierna de uppfattat 
som viktigast. 

Det är ett projekt som handlar om att unga med en funktionsnedsättning, med olika 
typer av diagnoser, som har haft det svårt att få ett arbete tidigare, att dom ska få en 
chans att komma ut i arbetslivet. (H1) 

Det är för personer som är extra långt från arbetsmarknaden. (…) Och kanske som är i 
riskzonen för att aldrig kunna etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. (H2) 

En av handledarna konstaterar att en arbetsmarknadsanställning kräver att man är 
”redo att arbeta”, och att praktikperioden inom Startsträckan innebär att deltagarna 
får längre tid på sig. 

Deltagarna kan testa om de klarar av en arbetsmarknadsanställning, det är vägen dit 
liksom. Bra med en sån här längre praktik innan arbetsmarknadsanställning, då måste 
man ju vara redo att arbeta. Genom Startsträckan får deltagarna längre tid på sig att 
komma in på arbetsmarknaden. (H3) 

Kompetenspassen 
Kompetenspassens teman har inspirerats av elva indikatorer för anställningsbarhet i 
det danska projektet BIP (Aarhus Universitet och Vaeksthus, 2020). De övergripande 
temana handlar exempelvis om hur man söker jobb, kunskap om arbetsmarknaden, 
målmedvetenhet, samarbetsförmåga, hantering av vardagen och hantering av hälsan. 
Utifrån dessa övergripande teman har kompetenspassen exempelvis tagit upp hur 
man söker jobb, intervjuträning, arbetslivets basala krav, semesteransökan och 
sjukdom, arbetsrätt, självkännedom, motivation, kärlek/relationer/sex, 
minnesstrategier, privatekonomi, samhällets stöd, fysisk och psykisk hälsa, 
sömn/alkohol/tobak, lära-känna-övningar och tipspromenader. 

Kompetenspassen har även haft innehåll som Startsträckans personal inte kunnat 
kategorisera under något av dessa teman, exempelvis mänskliga rättigheter, hjärt- 
och lungräddning och brandskydd. 

De första fyra veckorna av projektet bestod endast av kompetenspass i grupp utifrån 
ett antal förberedda teman. När deltagarna började på sina praktikplatser (sedermera 
arbetsplatser) träffades de varje fredag förmiddag för kompetenspass. Fredagarnas 
kompetenspass har inletts med en runda där alla deltagare har fått berätta och dela 
med sig av erfarenheter från sin praktik- eller arbetsplats, och där Startsträckans 
personal har ställt frågor om teman som kommit upp. Samtalen under 
kompetenspassen kan illustreras med följande anteckning (Fältanteckning från 
deltagandeobservation, februari 2022): 

Personal: Kan du ändå hålla dig trevlig fastän kunden är lite tjatig? 

Deltagare 1: Nej. 
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Personal: Det får man träna lite på, att vara trevlig. Det finns ett uttryck om kunden, 
känner ni till det? Kunden har alltid rätt. Vad tror ni att man menar med det? 

Deltagare 2: Jag tror att det är halva meningen. 

Personal: Är det någon annan som har någon teori – varför säger man så? Det är ju 
inte så. 

Deltagare 3: Om kunden säger att den vill ha en blå jacka kan man inte sälja den en 
röd jacka eller en blå kjol. 

Deltagarnas tankar om kompetenspassen 
Deltagarna är över lag positiva till kompetenspassen och deras innehåll och tycker att 
det har varit lärorikt att ta del av dem. Några deltagare beskriver det som att passen 
har innehållit användbar kunskap som man inte lär sig i skolan. Deltagarna tar 
spontant upp att de exempelvis lärt sig hur Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen fungerar, hur man beter sig på en arbetsintervju, hur man 
skriver ett CV, hur det fungerar med a-kassa och hur man betalar räkningar. 

Startsträckan är jättebra, sa jag till en kompis. Där lär du dig jättemycket, de lär dig om 
ekonomi, de lär hur man förhandlar, jobb… jag vet inte, man lär sig skriva personligt 
brev och CV och man lär sig hur man fixar med Arbetsförmedlingen och vad de gör. Du 
får en jättestor bra bit av… en grund hur jobbliv funkar. (IP4) 

Ett par av deltagarna lyfter särskilt kompetenspassen om hjärt- och lungräddning och 
brandskydd som användbara, och uppskattade att de var praktiska och interaktiva. 

IP5: Brandkåren kom också och visade oss hur elden sprids enkelt. […] han gjorde så 
att vi förstod att risken är… ingen har förklarat för mig att röken var farlig som kommer 
från brand och det kan omedelbart göra att du blir… 

Följeforskaren: …medvetslös? 

IP5: …omedelbart, ett par sekunder. (IP5) 

Deltagarnas förslag till utveckling av kompetenspassen 
Den kritik som deltagarna lyfter fram har handlat om att man hade velat ha fler 
interaktiva moment (IP2, IP5), att passen har varit för enkla eller repetitiva (IP 6, 
IP7) eller att man inte uppskattat vissa typer av innehåll (IP4, IP7). 

Om jag skulle ändra något så kan det vara små detaljer som att vissa föredrag kanske 
inte har varit så interaktiva, mest att vi har suttit och lyssnat snarare än pratat. Folk 
gillar att prata… det är något som hjälper att ta del av information. (IP2) 

Ibland snackar de om samma sak två gånger fast i olika sammanhang… jag vet inte, det 
är kanske för upprepning. Vi ska repetera så det kanske har ett syfte. (IP6) 

En av deltagarna (IP3) hade önskat att Startsträckan innehöll studiebesök på 
arbetsplatser. En annan deltagare (IP6) hade önskat att Startsträckan innehöll 
kompetenspass om sociala koder eftersom det är något hen har svårt för: 

IP6: Man får lära sig om arbetslivet och strukturer… inte så mycket om sociala koder. 
Det är lite konstigt, men är kanske svårt att lära sig det? 

Följeforskaren: Jag vet inte, men det är en intressant idé. Tänker du att man hade 
kunnat ha det som en del av det här projektet? 
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IP6: Jag tror att det hade hjälpt, det är inte det lättaste. Jag måste lära mig allt själv nu, 
hur man läser av andra människor. Jag tror att det skulle hjälpa om man hade med det 
lite mer. Det gäller att kunna avkoda en viss situation och veta hur man ska göra och 
bete sig. Det är inte lätt. Man får lära sig det när man är ute och jobbar, men man 
kanske skulle snacka lite mer om det. 

Följeforskaren: Just det, om du hade gjort en sådan lektion, hur hade du lagt upp 
det? Vad hade varit ett smart upplägg för att lära sig sociala koder? 

IP6: Man kan kolla på filmer, det vet jag funkar ganska bra för oss som har diagnoser 
för då brukar man oftast koncentrera sig mer än när de bara står och pratar om det. 
(IP6) 

Förutsättningar att ta till sig av kompetenspassens innehåll 
Några av deltagarna tar upp att Startsträckans deltagare har olika svårt att ta till sig 
av kompetenspassens innehåll. Det handlar både om funktionsförmåga och vilka 
förkunskaper man hade innan man påbörjade insatsen. 

IP7 föreslår att Startsträckan inledningsvis hade kunnat delas upp i två grupper, 
beroende på hur mycket tid som deltagarna behöver. Däremot tycker hen att 
fredagspassen varit relevanta för alla, eftersom de utgått från gruppens behov. 

En deltagare (IP6) konstaterar att vissa deltagare har svårt att sitta stilla. Det 
fungerar, men innebär att alla behöver ta gemensam rast. Hen får då frågan om det 
vore bättre om deltagarna varit mer lika. IP6 menar att det kanske hade varit bättre, 
men tror att det är en ekonomisk fråga: 

Jag vet inte, det hade kanske varit bättre, men samtidigt… kostat mer. Jag tänker så. De 
vill väl spara in på pengar, det är väl därför de gör så, antar jag. Budget hela tiden. (IP6) 

Under kompetenspassen har Startsträckans personal försökt hålla på vissa regler, 
exempelvis att deltagarna inte ska titta i sin mobiltelefon under föreläsningarna. En 
av deltagarna (IP4) lyfter att hen inte tycker att projektet kan ställa sådana krav när 
deltagarna har diagnoser: 

Vissa kanske sitter med mobiler, men ta det med en nypa salt (…) Jag tänker inte på att 
de sitter med mobiltelefoner. Det är ett sätt för dem att koncentrera sig. Det är inte… nu 
tittar jag för att jag vill titta… det är deras strategi, så tänker jag i huvudet. Jag tittar 
mer ut i fönstret, det är kul också, jag gillar det. (IP4) 

En annan deltagare (IP7) lyfter tvärtom att Startsträckans personal borde ha varit 
”lite hårdare på mobilen” under kompetenspassen. 

Praktik och arbete 
Under projektet har deltagarna matchats mot ett arbete inom Göteborgs stad. 15 
deltagare har tilldelats praktikplats och fyra av dessa har varit på två olika 
praktikplatser. De kortaste praktikplatserna varade i en dag och den längsta varade i 
217 dagar. I genomsnitt varade praktikplatserna i 86 dagar. Sex av platserna har varit 
inom vård- och omsorgsboenden, fem av platserna inom förskola, tre inom 
köksverksamheter, tre inom park- och naturförvaltningen och en har varit lokalvård. 
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Deltagarna har fått önska och rangordna vilken typ av arbetsplats de har velat göra 
praktik på. Anställningssamordnaren har sedan försökt tillmötesgå önskemålet och 
om möjligt även försökt hitta en arbetsplats som ligger nära deltagarens bostad. 
Startsträckan har i så hög grad som möjligt velat tillmötesgå deltagarnas önskemål, 
där de hellre får testa, misslyckas och göra ett nytt val än att få nej utifrån projektets 
bedömning. Om praktikplatsen har fungerat för deltagaren har hen successivt ökat 
sin arbetstid till heltid. När hen klarat av att arbeta heltid i två månader har hen 
erbjudits en arbetsmarknadsanställning på den arbetsplats där hen har gjort praktik. 
Om praktikplatsen inte har fungerat har arbetsmarknadssamordnaren hittat en ny 
arbetsplats där deltagaren fått göra praktik med målet att få en anställning. 

Under praktiken har deltagaren haft en utsedd handledare på arbetsplatsen. 
Göteborgs stad har kunnat erbjuda handledarutbildning till alla utsedda handledare, 
men endast ett fåtal har tagit del av utbildningarna. I en fokusgruppsintervju med 
personalen i Startsträckan i januari 2022 konstaterar de att erbjudandet om 
utbildning kom lite för sent, eftersom utbildningsanordnarna återkopplade sent. Om 
verksamheterna deltar i en utbildning erbjuder Startsträckan ersättning för 
eventuella vikariekostnader. Trots detta har ”intresset inte varit särskilt tipptopp från 
arbetsplatserna”, som en i personalen uttryckte det. ”Vi erbjuder mer stöd än vad som 
utnyttjas” tillade en annan. 

Deltagarna har haft löpande kontakt med anställningssamordnare under praktik och 
anställning. I början av praktiken besöker anställningssamordnaren arbetsplatsen 
varje vecka, sedan med längre intervall. Anställningssamordnaren har också löpande 
kontakt med deltagaren via telefon, sms och när de ses under fredagarnas 
kompetenspass. 

Valet av arbetsplats 
Flera deltagare beskriver hur de fått en lista på arbetsplatser inom Göteborgs stad 
och hur de getts möjlighet att rangordna dessa utifrån intresse. 

När jag skrev på papperna och fixade in mig i projektet fick man en lista med olika… 
alla platser är en del av Göteborgs stad. Inga… privata verksamheter. Då finns det skola, 
förskola, äldrevård, kök… lokalvård och… utomhusvård och så fick man rangordna vilka 
man vill ha mest och vilka man vill ha minst och baserat på det… kunde de kolla 
alternativ, välja och försöka baserat på deras kunskaper om jag själv väljer plats och om 
man fick en plats som man inte gillar så kan man ganska snabbt byta. (IP2) 

En av deltagarna har inte uppfattat att hen varit delaktig i att välja sin praktikplats. 
Det skulle kunna handla om att hen inte sett sambandet mellan intresseanmälan och 
arbetsplats, eller att hen inte förstått vad ordet i listan innebar: 

Följeforskaren: Hur hamnade du där, fick du välja…  

IP2: Nä, Leif fixade bara. Vi gick dit och han frågade, vill du vara där och jag sa okej. 
(IP3) 

En deltagare (IP4) önskade att det skulle finnas fler arbetsplatser att välja mellan, då 
ingen av arbetsplatserna på listan matchade hens intressen. 
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Jag sa att jag skulle gärna vilja ha något med [deltagarens intresse], men det fanns inte. 
Det var därför jag tog [en typ av arbete] först och sen fanns det inget och sen gick jag till 
[en annan typ av arbete]. (1P4) 

Övergången från praktik till arbete 
Vid tillfällena för intervjuerna gjorde några deltagare praktik medan andra redan 
hade fått en anställning. Alla deltagare visste att projektet innebar en möjlighet att få 
anställning, men hade en varierande förståelse för hur övergången gick till och vad 
som krävdes för att få en anställning. En av deltagarna (IP2) hade en detaljerad 
beskrivning av kriterier för att övergå till en anställning: 

I ett par månader, jag tror att det är max tre månader, så kan man jobba hur många 
timmar på dygnet man känner för. Just nu jobbar jag sjuttiofem procent för det känns 
bra, men för att praktiken ska leda till en anställning måste man göra en… två månaders 
testperiod på hundra procent, minst två månader. När det är över, om det har funkat 
bra, kan man få en anställning och om det inte går bra… då blir det väl en ny plats. Jag 
tror att det är så det funkar. (IP2) 

En annan deltagare visste (i samma fas av projektperioden) inte riktigt hur 
övergången skulle komma att gå till: 

Följeforskaren: Kan du beskriva hur det funkar att gå från praktik till anställning i 
det här projektet? 

IP3: Jag vet inte, jag får se. 

Följeforskaren: Det märker du? 

IP3: De säger att det är samma sak man gör även om man är anställd. 

Följeforskaren: Du vet inte när det skulle vara?  

IP3: Nä.  

Upplevelse av matchning med arbetsplatsen 
För några deltagare blev matchningen med arbetsplatserna rätt vid första försöket 
(IP2, IP5, IP6) och de har stannat kvar på samma arbetsplats under hela perioden. 

Jag är anställd på ett jobb som jag faktiskt gillar. Inte som att jag är passionerad, men 
jag har ett jobb som jag gillar att jobba… helt okej, jag kan jobba full tid med det här 
utan att behöva bli arg eller bitter för att det är tråkigt. (IP5) 

Andra deltagare har fått byta arbetsplats för att arbetsuppgifterna varit för fysiskt 
tunga eller för att arbetsmiljön inte fungerat av psykiska skäl. 

Jag hade en praktikplats tidigare som min kropp inte klarade av, det var inget med 
praktikplatsen utan det var bara att min kropp kollapsade. (IP7) 

Vad gör deltagarna på sina arbetsplatser? 
Bland de intervjuade beskrev två personer att de var i butiksmiljöer och arbetade med 
att ställa i ordning lokaler samt ha kundkontakt. En person var på park- och 
naturförvaltningen och beskrev att arbetsuppgifterna handlade om renhållning, 
beskärning och vägunderhåll. Fyra personer var på äldreboenden där de hjälpt till 
med att göra i ordning och servera måltider, ta hand om disk och städ samt delta i 
samtal och aktiviteter med de äldre.  
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Jag är på ett äldreboende och hjälper de äldre i aktiviteter huvudsakligen, bingo… 
hjälper till att servera frukost, ser till att det flyter på bra för undersköterskorna så att 
de får en lättare dag. Rent ut sagt en av de bättre tjänsterna man kan ge folk just nu som 
behöver en fot i arbetslivet för det är inte jättenödvändigt, men samtidigt behövs vi där. 
(IP7) 

Kontakten med kollegor och handledare 
Med ett undantag beskriver de intervjuade deltagarna att de haft en utsedd 
handledare på arbetsplatsen. I flera fall beskrivs att handledaren varit viktigast under 
den första tiden och att kollegor i stället kunnat fungera som stöd därefter. 

Introduktion på arbetsplatsen 
Deltagarna beskriver i de flesta fall att introduktionen på arbetsplatsen har fungerat 
bra, att de fått börja lugnt med mer generella arbetsuppgifter och trappat upp sina 
arbetsuppgifter över tid. 

Jag frågade och de svarade och de var väldigt bra på att svara, de visade mig omkring 
och sa vad jag skulle göra och inte göra och de tog det försiktigt. Först lärde de mig de 
lättaste bitarna och nu ska jag kanske börja lära mig att beställa grejer, jag vet inte… jag 
tog upp allt väldigt fort. Första veckan kunde jag redan göra hälften av jobbet där, 
men… det är en väldigt bra arbetsplats skulle jag säga. (IP1) 

Stöd av handledare och kollegor 
Över lag verkar kollegorna vara det viktigaste stödet på arbetsplatsen. Handledaren 
beskrivs som en person som varit mest närvarande i början av praktikperioden och 
senare framför allt funnits i bakgrunden. I ett fall beskriver en deltagare konflikter 
med övriga anställda på arbetsplatsen, men de flesta deltagare beskriver sina kollegor 
i positiva ordalag och ger uttryck för samarbete och vi-känsla. 

Jag trivs bra med kamrater… väldigt snälla. Jag kan skämta med dem, vi är alla vänliga 
med varandra och vi hjälper varandra. Jag har inga problem med någon, cheferna är 
helt okej. (IP5) 

En av deltagarna beskriver att hens handledare blivit sjuk och att det gjorde det 
svårare att lära sig sina arbetsuppgifter. Tack vare stöd från övriga kollegor gick det 
ändå att sätta sig in i arbetet. 

En deltagare (IP7) har tilldelats en handledare som också haft en 
arbetsmarknadsanställning. Hen ser väldigt positivt på detta, och har som 
utvecklingsförslag att deltagare från Startsträckan skulle kunna fungera som 
handledare för kommande deltagare. Hen tror att en handledare som haft en 
arbetsmarknadsanställning lättare kan förstå deltagarnas förutsättningar, ge stöd och 
förklara för övrig personal hur anställningen fungerar. 

Förståelse och möjlighet till anpassningar 
Ett par deltagare (IP1, IP7) beskriver att det har varit möjligt att göra anpassningar av 
arbetsplatsen utifrån deras funktionsförmåga, och beskriver det som en nyckel till att 
arbetet har fungerat för dem. 



   

25 (46) 

Startsträckan – en väg till arbete för unga med funktionsnedsättning 

När jag beskrev vad jag kan och inte kan göra så var det inte bara att de försökte förstå, 
eller att de sa att det var okej, utan de verkligen förstod vad det var för problem, och jag 
har inte behövt förklara någonting för dem. Det var ett bra bemötande. Jag fick 
arbetsplatsen där för att det var den som jag inte behövde tunga lyft eller väldigt strikta 
tider för jag är väldigt dålig med att komma i tid. (IP1) 

Vi upptäckte ganska fort att under lunch specifikt, där den serveras fungerar det inte 
med mig. Jag blev för stressad. Då flyttade vi om lite så jag fick gå och städa i stället 
under lunchtiden, sen går jag och tar hand om disken efteråt. Kommunikationen är där, 
de lyssnar och hjälper så mycket de kan på det här stället. (IP7) 

Stödet från Startsträckans personal 
Inom ramen för Startsträckan har deltagarna kunnat få stöd av tre olika yrkesroller: 
anställningssamordnare, arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare. Deltagare 
har vid behov också kunnat få stöd av projektets projektledare. 

Stödet från anställningssamordnaren 
Varje deltagare har tilldelats en anställningssamordnare och haft löpande kontakt 
med denne under projektperioden4. Anställningssamordnaren har haft kontakt med 
deltagaren via telefon, sms och när de setts under kompetenspassen samt har 
regelbundet besökt deltagarens arbetsplats. Deltagaren har kunnat få stöd i frågor om 
praktik och arbete, men även med frågor som inte direkt rör arbetet, som kontakt 
med myndigheter och stödverksamheter. Tanken är att stödet ska vara flexibelt och 
individanpassat. 

Samtliga deltagare beskriver i intervjuerna att de har haft löpande kontakt med sin 
anställningssamordnare, och att anställningssamordnaren till en början besökte 
deras praktikplats varje eller varannan vecka.  

Det är väldigt oregelbundet, men ibland… jo, förresten, varje eller varannan vecka har 
han kommit på besök för att han kollar med mig hur läget är, kollar med chefen, med 
min handledare hur läget är och sen… om jag har några frågor som kan relatera till… 
inte till platsen för då frågar jag mina kollegor, men till projektet eller saker som de inte 
kan svara, då frågar jag honom. (IP2) 

En del i stödet från anställningssamordnarna handlar om praktiska frågor, som att 
ansöka om ledighet eller att få hjälp att fylla i blanketter. En deltagare (IP1) beskriver 
att hen har fått hjälp att minnas viktiga tider genom att anställningssamordnaren 
skickar sms och påminner om kompetenspass eller andra bokade tider. 

En lika viktig del i stödet från anställningssamordnaren har handlat om socialt stöd 
och vägledning: att hjälpa deltagare att tolka och hantera sociala situationer på 
arbetsplatsen, eller att medla mellan deltagaren och andra på arbetsplatsen. 

Han har hjälpt till att kommunicera med handledaren på min förra praktikplats, om 
varför saker inte fungerar som det ska för mig. Det är inte alltid man förstår sig på det, 
speciellt för oss som har någon typ av funktionsnedsättning eller psykiska problem. 
(IP7) 

 
4 Våren 2022 slutade en av anställningssamordnarna, och den andra fick då ta över dennes deltagare. 
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En av deltagarna (IP4) beskriver en situation där handledarens officiella regler för 
arbetsplatsen hade krockat med kollegornas inofficiella regler: Handledaren hade 
förklarat att det var förbjudet att äta av maten på äldreboendet medan kollegorna 
hade hävdat motsatsen. Där sökte deltagaren stöd hos sin anställningssamordnare: 

Jag tycker att Therese stöttade mig mycket i det. Hon sa att du gjorde ingenting fel. Det 
var kollegorna som försökte… inte göra mig fel, men det är de som försökte pracka på 
dig saker som du inte vill göra, men de gör det ändå. Handledaren försökte göra rätt, 
men jag vet inte själv för vissa maträtter var jättegott så jag önskar att jag kunde ha ätit 
också, men jag höll mig till reglerna. (IP4) 

Stöd från arbetsterapeut 
Inom ramen för Startsträckan har deltagarna kunnat få stöd av en arbetsterapeut. 
Arbetsterapeuten har ansvarat för kompetenspass om exempelvis ergonomi, men 
också besökt deltagarna på deras arbetsplatser för att hitta lösningar och 
anpassningar som fungerar för dem. 

Hon ser hur jag gör, om jag behöver hjälp, hon pratar med mig om scheman… hur det 
funkar med arbetstider och hon visade mig hur jag ska göra, ergonomi och så. (IP3) 

Britta kom in ibland och hjälpte mig att hitta lugna rum, problemet var att de rummen 
öppnas tjugofem gånger och stängde för det är deras… ombytesrum, där man har 
grejer, men det är inte att man byter om. (IP4) 

Stöd från studie- och yrkesvägledare 
Startsträckan har också haft en studie- och yrkesvägledare, som exempelvis hållit i 
kompetenspass om olika yrken, att skriva CV och personliga brev. Två av deltagarna 
återberättar i intervjuerna att de fått individuellt stöd av studie- och yrkesvägledaren. 
Stödet handlade om att hitta en utbildning att söka när Startsträckan avslutats: 

Just nu har jag lite kontakt med Joel, han som har studie- och yrkesvägledning för en 
eventuell tillbakagång till skolan som jag siktar på. Inte nu till hösten, men hösten efter 
förhoppningsvis. Jag ska kolla upp lite mer om… det hjälper oss att hitta vägen ut i 
yrken som vi är ute efter i andra hand, efter den här… OSA-anställningen. (IP7) 

Joel var mest, vad ska jag göra sen efter anställningen. Att bolla idéer… ska jag göra det 
eller det, den utbildningen… fortsätta i park- och natur, vad krävs för utbildning då? 
(IP6) 

Skattningsskalan 
Under praktikperioden har anställningssamordnarna bland annat använt ett verktyg 
som tagits fram inom ramen för Startsträckan, en skattningsskala som bland annat 
inspirerats av de tidigare nämnda BIP-indikatorerna för anställningsbarhet. Tanken 
med skattningsskalan var att visa på förändring och att hitta och motivera till 
förändring. 

Deltagaren och handledaren har oberoende av varandra fått skatta deltagaren utifrån 
kriterierna på skalan, och anställningssamordnaren har sedan träffat deltagare och 
handledare för att jämföra och diskutera resultatet. Startsträckans ursprungliga 
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hypotes var att om skattningen görs regelbundet, exempelvis en gång i månaden, kan 
man få syn på utveckling genom att jämföra tidigare skattningar med varandra5. 

Skattningsskalan inleds med en instruktionstext som förklarar att vissa indikatorer 
ökar människors möjlighet att få anställning, och att genom att följa upp dessa kan 
man tillsammans hitta områden att utveckla för att öka chanserna till en anställning. 
Deltagaren får sedan värdera sig själv på en skala från 1 till 10, där 0 betyder att 
deltagaren tycker att hen ”helt saknar förmåga” och 10 betyder att ”förmågan är på 
topp, kan inte bli bättre”. Frågorna i skalan handlar exempelvis om hur lätt man har 
för att passa tider, kommunicera, be om hjälp och förstå olika typer av information. 
De tar också upp deltagarens motivation, uthållighet, arbetstakt, noggrannhet, 
koncentrationsförmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Deltagaren får även 
svara på om hen får det stöd hen behöver, känner sig lyssnad på och trivs. 

I praktiken verkar skattningsskalan inte ha använts lika regelbundet som 
Startsträckan planerat. En deltagare har inte använt skattningsskalan alls, de andra 
verkar ha använt den vid ett eller två tillfällen. Deltagarna har inte alltid fått ta del av 
handledarens svar i sin helhet. Eller som en av anställningssamordnarna uttryckte 
det vid en intervju: ”Jag har inte konkret sagt att du har satt 10 och handledaren 2. 
Man kanske kan känna sig nedtryckt om man får det konkret siffermässigt”. Både 
deltagare och handledare har skickat sina svar till anställningssamordnaren som 
sedan hållit i ett samtal om var de är överens och var svaren skiljer sig åt. 

En effekt av skattningsskalan verkar ha varit att deltagarna har fått ett stärkt 
självförtroende, i de fall där handledaren har skattat deras förmågor högre än de 
skattat sig själva. För deltagarna verkar skattningsskalan i hög grad ha handlat om att 
synka sina svar med handledarens svar, att hitta rätt svar eller försöka lista ut vilken 
nivå som är rätt. 

Två personer (IP2, IP5) beskriver att de har använt handledarens svar vid det första 
skattningstillfället för att försöka lista ut vad som är ”rätt svar”. IP2 fick ”alla tior” vid 
det första skattningstillfället, och kände sig därefter manad att svara likadant: 

IP5: Jag hade för det mesta lite lägre… chefen kom och satt alla tior.  [---] Jag gjorde en 
till igen… så kryssade jag lite högre poäng för mig själv. (…) Jag vill inte se mig själv 
som att jag är den bästa, att alla tior för mig, men jag var tvungen att lägga tior på allt…  

Följeforskaren: Just det, för att det skulle matcha bättre? 

IP5: För att det ska matcha bättre för hur det är, och Leif var tvungen att fråga mig vad 
jag tänkte. (IP5) 

IP2 har deltagit i mötena om skattningsskalan med ingången att handledarens svar är 
rätt svar, där hen velat ta reda på om hens svar ”har stämt”: 

IP2: När jag har skrivit, när jag har fyllt i den, jag har inte hundra procent kunnat veta 
om det har stämt när vi sen har följt upp med chef och min handledare. Då har de 
kunnat korrigera om jag har sagt något fel, det är snarare den biten som är hjälpsam.  

 
5 Mejlväxling med projektledare, juli 2021. 
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Följeforskaren: Kan du berätta lite, vad tänker du när du hör vad de har skrivit? Vad 
har du dragit för slutsatser när ni har suttit med den tillsammans?  

IP2: Till exempel… jag… satte mig själv på ganska högt upp i skalan på de flesta 
frågorna baserat på deras kommentarer så har jag haft rätt, känner jag. (IP2) 

IP7 har uppfattat skalan som att deltagare och handledare var för sig behöver 
bedöma hur arbetssituationen fungerar. Hen har dragit slutsatsen att den 
eftersträvansvärda nivån är ”sju i allt”, där en sjua motsvarar att ”du gör nytta och 
inte bara är i vägen”. 

Du behöver inte ha högsta i allt utan det räcker att ha över sju i allt, uppfattar jag det 
som. Både från dig och din handledare, men det räcker att ha runt sju i allt. De 
förväntar sig inte perfektion, det ska det inte vara för att få en anställning, har de gått ut 
och sagt. Men det ska flyta på ett sätt där du gör nytta och du inte bara är i vägen. (IP7) 

Insikter av skattningsskalan 
Flera av deltagarna beskriver förvåning över hur högt handledarna skattat deras 
förmågor. Det har varit en positiv överraskning och i vissa fall stärkt deltagarens 
självförtroende och motivation. 

Det har hjälpt mig lite att ge motivation att fortsätta med det för när jag såg chefens var 
jag helt förvånad att han gav mig så höga poäng och jag var fortfarande ny. Inte så 
många månader och jag har knappast gått över till åtta timmar, det förvånade mig och 
gjorde mig lite gladare att fortsätta jobba… praktisera tills jag får jobbet. (IP5)  

Två av deltagarna (IP1, IP7) beskriver att skattningsskalan lett till mer konkreta 
insikter inom specifika områden. Den ena har fått syn på sina förmågor, medan den 
andra upplever att den kan använda skalan för att utveckla sina förmågor.  

Det enda som har hänt är att jag har kommit fram till att jag kan passa tider till en viss 
nivå och att jag kan ha ansvar till en viss nivå, det beror på miljön och arbetsmiljön och 
att skolan inte var så speciellt bra skala för mina färdigheter överhuvudtaget. (IP1) 

--- 

IP 7: Jag tittar tillbaka på hur det fungerar för mig och vad jag tycker att jag har behövt 
jobba på, till exempel kommunikation, att sms:a saker, saker jag har lite lägre i för jag 
vet att jag är dålig med det. (…) Det är saker jag jobbar på, håller koll på, att jag har 
kontaktat alla jag behöver kontakta när jag är sjuk, se till att inget har gått fel (…)  

Följeforskaren: Känner du att den här skalan har hjälpt dig att bli bättre på de här 
sakerna?  

IP7: Ja, det har den för det har hjälpt mig att se vad jag har behövt jobba på. Den är 
ganska användbar. 

En person (IP6) tror att skattningsskalan inte har varit användbar i nuläget, men tror 
att den hade varit till hjälp om det fanns något som hen hade behövt utveckla. 

Arbetsplatsernas uppfattning av stödet 
En viktig del av Startsträckan är att det finns arbetsplatser som tar emot 
ungdomarna. I intervjuer med handledare har frågor ställts om hur de upplevt rollen 
som handledare, kontakten med Startsträckans personal och hur de har upplevt att 
det har varit att ha en deltagare från Startsträckan på arbetsplatsen. 
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Rollen som handledare 
Samtliga intervjuade handledare har tidigare erfarenhet av handledarrollen. De 
beskriver erfarenheter av att handleda personer som arbetstränar, feriearbetare, 
ungdomar som sommarjobbar, personer med utvecklingsanställning och 
praktikanter. En av personerna (H2) hade tillfrågats av sin chef om att vara 
handledare inom Startsträckan eftersom hen var ”duktig på det”. 

När handledarna får frågan om de kan beskriva vad som är viktigt i handledarrollen 
handlar svaren om lyssnande och lyhördhet såväl som tydlighet och ledarskap. 

Att ha ett bra bemötande. Att låta dem arbete i sitt eget tempo, inte stressa, anpassa 
arbetsuppgifter. Att inte vara negativ, att ge mycket beröm. Det tycker jag är viktigt. 
(H4)  

Att vara klar och tydlig med regler och rutiner, vad som gäller på arbetsplatsen. Så att 
de vet vad de har att förhålla sig till. Det är kanske extra viktigt när det handlar om 
personer som inte varit ute i arbetslivet tidigare, att visa vad som gäller och vad det 
finns för förväntningar. (H1)  

Kopplat till frågan om handledarrollen lyfter H1 även vikten av att tidigt 
kommunicera förutsättningarna för praktik och anställning, att insatsen inte kommer 
att leda till en ”riktig anställning”: 

Jag försöker också vara tydlig med att arbetsträningen inte kommer leda till någon 
anställning. Om man är tydlig från början blir det bra. Annars kan det uppstå 
förväntningar, om personen sköter sig bra och trivs, att den tänker att den kommer få 
en riktig anställning här. Men det är inte syftet med arbetsträningen, utan att personer 
ska få en chans att lära sig och känna på hur det är att vara på en arbetsplats. (H1) 

Värt att notera är att denna handledares beskrivning bryter mot Startsträckans 
grundläggande idé, nämligen att praktikplatsen inte innebär en ”arbetsträning” utan 
handlar om en förberedelse inför en anställning, om än i form av en tidsbegränsad 
kommunal arbetsmarknadsanställning. 

Handledarutbildning 
Bara en av de fyra handledarna har gått en handledarutbildning genom 
Startsträckan. En handledare (H1) hade erbjudits handledarutbildning men tackat 
nej med hänvisning till att hen ”inte behövde det”. Två av handledarna (H2, H4) 
uppger att de inte har erbjudits någon handledarutbildning via Startsträckan. Båda 
antar att det beror på att Startsträckan utgick från att de inte behövde någon 
utbildning. H2 hade tidigare gått andra handledarutbildningar, H4 hade ”gått lite 
annat sånt genom livet”.  

Den handledare som både erbjudits och accepterat handledarutbildning via 
Startsträckan uppfattar utbildningen som lärorik och saknade inget i utbildningen. 

Det var lärorikt (…)  Att få lära sig mer om hur man ger stöd och möter deras behov. 
Hur man kan göra det bättre. Hur man ska lägga upp arbetet. Hur man bemöter dem. 
Till exempel om någon sitter mycket med mobilen, hur man kan motivera den personen 
utan att säga till för hårt. Det var kul. Vissa personer kan vara lite mer självständiga, 
vissa behöver extra stöd. (H3).   
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Kontakten med Startsträckans personal 
Handledarna ser positivt på kontakten med personalen i Startsträckan. Tre av 
handledarna (H1, H2, H4) upplever att de har haft kontakt med Startsträckans 
personal mycket eller ofta under projektperioden. Den tredje handledaren (H3) har 
haft kontakt med Startsträckans personal ”ibland”, men konstaterar att hen alltid kan 
ringa vid behov: 

Jag kan alltid ringa om det är något. (…) Om något blir fel, om något är jobbigt för 
honom. Om han blir arg eller ledsen. (H3) 

H2 ser positivt på att arbetsmarknadssamordnaren har kommit på regelbundna 
besök på arbetsplatsen och konstaterar att detta är något som ofta glöms bort. Hen 
menar också att det är ”viktigt att handläggaren har höjd i sin tidsplanering för besök 
som detta”. 

Ja, mycket kontakt. Det har varit den stora fördelen med detta program, att vi har haft 
så mycket kontakt med deras handläggare. Det har varit en del av framgången. Bra med 
den här typen av avstämningar mellan deltagare, mig och handläggare, för att komma 
vidare. (…) Det har varit många bra besök, handläggaren kommer på besök på 
arbetsplatsen. Glöms av ibland från handläggarsidan. (H2) 

Ingen handledare upplever att de hade behövt något ytterligare stöd från 
Startsträckans personal. 

Skattningsskalan som verktyg 
Tre av de intervjuade handledarna har använt projektets skattningsskala, medan den 
fjärde varken har hört talas om eller använt verktyget. Två av de handledare som 
använt skalan såg positivt på verktyget och tyckte att det var intressant eller roligt: 

Det var intressant, att diskutera igenom och för att se vad deltagarna tycker. Inget var 
någon större förvåning, inga större skillnader mellan skattningarna. Nu använder vi 
inte dem så ofta längre. (H1) 

Ja, Therese kom ut en gång efter några veckor och så gjorde vi den. Det var roligt, det 
stämde till hundra procent vad jag fyllde i och vad [deltagaren] fyllde i. Kan vara bra 
med utvärdering, men jag har jobbat mest privat och då tänker man inte så. (H4)  

En av handledarna hade använts skattningsskalan en gång, men tryckte på att den 
inte borde användas för tidigt i praktikperioden:  

Tycker inte man ska göra det för tidigt. Tre veckor, det är för tidigt. Då har personen 
inte hunnit komma in i arbetet ordentligt, så det blir lite konstigt. Känns som att man 
kan kryssa fel då, man vet inte hur det kommer bli. Tycker jag. Man ser inte så mycket 
efter bara tre veckor. (H3) 

Upplevelser av att ha en person från Startsträckan på arbetsplatsen 
Samtliga handledare upplever över lag att det har fungerat bra att ta emot deltagare 
från Startsträckan. De positiva argumenten handlar exempelvis om att det är bra att 
samhället tar ansvar och skapar möjligheter för individer att närma sig 
arbetsmarknaden (H1), att det är roligt att se framsteg (H3) eller att man uppskattar 
den specifika deltagaren som person. (H4). 

Det funkar bra. Kul, eller ja, inte så men viktigt. Att hjälpas åt, att hitta arbetsplatser för 
de här ungdomarna som inte haft samma chans att hitta ut i arbetslivet. De ratas ju ofta 
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tidigt i andra rekryteringsprocesser, på grund av sin diagnos. De berättar en del om sina 
tidigare erfarenheter. Eller så har de hamnat på fel arbetsplatser, där det ställts väldigt 
mycket krav på dem. Finns ställen som utnyttjar de som arbetstränar. Använder dem 
för att ersätta annan arbetskraft. Det är fel fokus. De är här för att lära sig. (H1) 

De utmaningarna som handledarna lyfter är exempelvis att hitta arbetsuppgifter som 
fungerar för personen (H1) eller att deltagaren har haft svårt att passa tider (H2). En 
av handledarna hade önskat att hen kunde erbjuda bättre anpassade lokaler till 
deltagaren (H4) och den sista handledaren kan inte komma på några utmaningar 
med att handleda en person från Startsträckan. 

Viktiga förutsättningar när stödet ges 

I detta avsnitt analyseras personalen i Startsträckans antaganden om 
viktiga förutsättningar för att insatsen ska rusta ungdomarna.   

Startsträckans grundidé är att ungdomarna genom insatsen ska bli bättre rustade att 
klara av en arbetsmarknadsanställning. Insatsen ska ge ungdomarna en ökad 
förståelse för arbetslivets krav och samhällets resurser samt ge dem möjlighet att 
pröva och utveckla sina förmågor praktiskt (se bilaga 2 för en utförlig beskrivning). 

Följeforskarna har tydliggjort personalens antaganden om vilka förutsättningar som 
är viktiga för att insatsen ska hjälpa ungdomarna. Nedan redogörs för vilket stöd för 
dessa antaganden som kommit fram i intervjuer med deltagare, handledare och 
personalen i Startsträckan. 

Det individuella stödet 
När det kommer till det individuella stödet ser Startsträckans personal flera faktorer 
som viktiga för att stödet ska fungera som tänkt. Det handlar både om personalens 
arbetssätt, kunskaper, förmågor och attityder till deltagarna. Personalen behöver: 

• tro på att deltagarna klarar att arbeta, 
• ha tillräckligt med tid att stötta deltagarna, 
• förmå ta tillvara individens förmågor och resurser, 
• ha kunskap om olika slags (kognitiva) funktionsnedsättningar, 
• klara att stötta ungdomen i kontakten med andra samhällsinstanser och 
• vara flexibel i förhållande till sitt uppdrag och tillgängliga för ungdomarna på 

deras villkor. 

Utifrån punkterna ovan kan vi se att Startsträckans personal menar att det 
individuella stödet behöver vara brett och flexibelt. I praktiken handlar det inte bara 
om stöd i relation till arbete, utan ett bredare stöd i ungdomens vuxenblivande. Det 
handlar om att vara flexibel och kunna anpassa sitt arbetssätt utifrån deltagarnas 
behov, vilket ibland kräver arbete utanför ordinarie arbetstid, eller att välja 
kommunikationsformer som fungerar för deltagaren. En anställningssamordnare 
beskriver att ”en kille sms:ar mig varje dag, eller ringer om det är något på jobbet han 
vill bolla”. Den andra anställningssamordnaren beskriver hur hen åkt hem till en 
deltagare och sagt ”kom, nu går vi”. 



   

32 (46) 

Startsträckan – en väg till arbete för unga med funktionsnedsättning 

Om de inte hade fått så mycket individuellt stöd är jag osäker på hur många som hade 
fått arbete. Det handlar om att tolka signaler, skapa en relation så att de tar emot mitt 
stöd, utan att frånta dem sin egen styrka. Men diket behöver inte alltid vara så djupt för 
att de ska snubbla. (fokusgrupp med personal) 

Startsträckan vill undvika att deltagarna drabbas av ”one strike, and you’re out”. 
Genom det individuella stödet ska deltagarna få möjligheten att försöka igen: 

I andra projekt är det svartvitt och katastrof: jag missade en grej, nu går jag under 
jorden och avslutar allt. I Startsträckan är det ”Vi fixar det här, det är inte hela världen”. 
(fokusgrupp med personal) 

Personalen beskriver hur de, till skillnad från många andra stöd, försöker ta ett 
helhetsgrepp i stödet till ungdomarna. Att konkret och handfast arbeta både 
uppsökande och hjälpa dem vidare till annat stöd från samhället. 

Att arbeta uppsökande skiljer sig från det stöd som individer vanligtvis får av 
Arbetsförmedlingen. I den kontakten behöver deltagare själva vara aktiva och 
formulera sina behov, inget händer automatiskt: 

De [Arbetsförmedlingen] har inget uppsökande ansvar. Det finns så många fallgropar. 
Om jag inte är aktiv faller jag ur systemet. De bor hemma, föräldrarna köper mat, de 
kan gå under radarn i ganska många år… och sen hamnar man hos soc. Man måste söka 
varje del, inget händer automatiskt. (fokusgrupp med personal) 

Idén att stötta i kontakten med andra samhällsinstanser är något som ibland har 
fungerat bra och andra gånger har varit svårare. Det fungerade exempelvis bra när 
personalen stöttade en deltagare att ringa ungdomsmottagningen och hjälpte till att 
ta fram stödord inför samtalet. Däremot har det varit svårare att samverka med 
socialtjänsten. En anställningssamordnare beskriver att hen kontaktat boendestöd å 
en deltagares vägnar men att socialtjänsten inte återkopplat: ”Det ingår väl inte i 
deras uppdrag att samverka med mig”, konstaterar hen. Sekretessen mellan 
myndigheter hindrar ibland samverkan kring områden som är viktiga för individen. 

Deltagarnas upplevelser av det individuella stödet 
I intervjuer med deltagare framstår det som att personalen varit tillgängliga när de 
behövt stöd med något, något som underlättats genom att flera olika personer varit 
tillgängliga: deras personliga anställningssamordnare, projektledare, arbetsterapeut 
och studie- och yrkesvägledare. Deltagarna har träffat dessa på flera (om inte alla) 
kompetenspass och har någon form av relation till samtliga, även om relationen till 
anställningssamordnaren har varit närmast. 

Deltagarna beskriver att arbetsterapeuten exempelvis har kunnat ge stöd i frågor om 
scheman, ergonomi, att kommunicera kring lämpliga arbetsuppgifter eller att hitta 
lugna rum. De deltagare som fått stöd av studie- och yrkesvägledare har kunnat 
diskutera möjliga studievägar för den bransch där de nu har sin praktik/anställning 
eller ett annat yrke efter insatsens slut. Anställningssamordnaren har funnits som 
löpande kontakt under hela projektet och kunnat ge praktiskt stöd och stöd i att 
hantera sociala situationer på arbetsplatsen. Deltagarna lyfter som positivt att en 
utomstående person kunnat komma till arbetsplatsen och reda ut konflikter och 
missförstånd med handledare och övrig personal: 
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Han har gett mig mycket stöd, att jag har missuppfattat situationen… att inte ta åt mig 
från andras fel har han hjälpt mig mycket med. (IP6) 

Deltagarna upplever att de snabbt kunnat få hjälp att komma vidare med sina frågor, 
oavsett vad de handlat om.  

Kompetenspassen 
I fråga om kompetenspassen har personalen ett par övergripande antaganden om 
vilken form och innehåll kompetenspassen behöver ha för att fylla sitt syfte: 

• Innehållet i kompetenspassen bör vara relevant för insatsens syfte. 
• Mötes- och kommunikationsformer bör vara anpassade utifrån deltagarnas 

olika funktionsnedsättningar. 

Personalen i Startsträckan har också ett antal antaganden om vad som händer genom 
att unga i liknande livssituationer möts i grupp: 

• Att deltagarna träffar andra ungdomar i grupp stärker deras motivation, 
närvaro och därmed förmåga att tillgodogöra sig stödet. 

• Att deltagarna skapar egna relationer genom att möta andra ungdomar i 
grupp gör att de bygger egna nätverk. 

• Att möta andra ungdomar i grupp ger möjligheter att lära av andras 
erfarenheter från arbetsplatser. 

Kompetenspassens innehåll och form 
Startsträckans personal ser det som viktigt att innehållet i kompetenspassen är 
relevant för insatsens syfte. Utifrån Startsträckans holistiska ingång till deltagarstöd 
innebär det att många olika typer av innehåll kan anses vara relevant för deltagarna. 

Personalen i Startsträckan konstaterar att den målgrupp som deltar i Startsträckan 
saknar kunskap om både arbetsmarknaden och vuxenlivet i stort. Varför det ser ut så 
är olika för olika individer. Det kan handla om att man gått i särskola och haft lägre 
kunskapskrav än andra. Det kan handla om att man kommer från en familj som inte 
kunnat lära ut den kunskapen. Det kan handla om att man varit ensam och saknat 
vänner att dela kunskap med. Utöver detta kan det handla om allmän förmåga att 
uppfatta information och/eller att informationen inte kändes relevant första gången 
man hörde den. 

En högpresterande gymnasieklass har lite hum, men våra deltagare har lägre än 
genomsnittet. (fokusgrupp med personal) 

Konkret arbete är en motivation, för att det känns mer relevant att lära sig då. Det går 
att jämföra med att få pensionsinformation vid 25 och att få pensionsinformation vid 
60. (fokusgrupp med personal) 

Detta innebär att Startsträckan genom kompetenspassen försöker fylla luckor som 
många andra i vuxenvärlden skapat: såväl skolsystem som familj. 

Som vi såg i intervjuerna med deltagarna ovan är de generellt positiva till 
kompetenspassens innehåll och upplever att de har lärt sig mycket. Någon enstaka 
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person önskar att kompetenspassen hade haft mer fokus på arbete, medan andra 
specifikt lyfter och uppskattar de delar som inte direkt relaterar till arbete (som 
brandskydd eller att träffa ungdomsmottagningen). 

Startsträckans personal ser det som viktigt att kompetenspassen anpassas utifrån 
deltagarnas funktionsnedsättningar. Formfrågan har i praktiken varit en utmaning, 
av flera anledningar. En anledning har varit att personalen ibland har tagit in externa 
föreläsare som saknat vana att föreläsa för målgruppen och därför exempelvis inte 
gjort passen tillräckligt interaktiva eller inte tagit tillräckligt med pauser. Föreläsarna 
har visserligen på förhand fått information om gruppen, deras förutsättningar och 
tips om hur de kan lägga upp sina föreläsningar, men alla har inte kunnat omvandla 
detta praktiskt på ett bra sätt: 

Alla har fått samma information om gruppen, men vilken erfarenhet har de av gruppen, 
vad kan de göra med informationen? Vissa har haft sitt program och kört det. […] Olika 
föreläsare är olika bra. Så uppfylld av sitt ämne att man inte tänker på att involvera. 
(fokusgrupp med personal)  

Startsträckans personal konstaterar att de kanske borde stötta upp externa föreläsare 
ännu mer. Samtidigt konstaterar de att arbetslivet ibland innebär att ”lyssna på saker 
man inte är intresserad av, men för god ton får man ändå lyssna”. 

En annan anledning till att det har varit svårt att anpassa kompetenspassen utifrån 
deltagarnas funktionsnedsättningar är att deltagarna har väldigt olika förutsättningar 
och behov. I intervjuerna med deltagare framgår att vissa deltagare haft svårt att sitta 
stilla, andra inte. En deltagare ville att deltagarna skulle få använda mobiltelefon 
under passen, medan en annan ville att det skulle förbjudas. Ett par deltagare hade 
önskat mer interaktiva moment, två andra tyckte att passen var för enkla. En 
deltagare hade önskat att passen innehöll mer social träning, eftersom sociala 
situationer är något hen har svårt för. 

Startsträckans grundläggande tanke om individanpassning blir därför en utmaning 
när det kommer till kompetenspass i grupp. Detta är relevant att löpande följa upp 
och analysera. Hur ska kompetenspassen läggas upp för att på bästa sätt kompensera 
för ungdomarnas olika funktionsnedsättningar och ibland skilda behov? 

Gruppens betydelse 
Startsträckans personal har ett antal antaganden om att träffarna i grupp är viktiga 
och leder till positiva effekter för deltagarna: stärkt motivation, stärkta relationer och 
möjlighet att lära sig av andra. Möjligheten att lära sig av andra är ett ”lärarstyrt” 
moment under kompetenspassen. Resten förväntas hända genom att deltagarna får 
möjlighet att träffas och umgås, exempelvis genom teambuilding och tipsrundor. 

Personalen i Startsträckan tar upp att några av deltagarna umgås på fritiden och att 
några tog en after work när de fick sina första pengar. I intervjuerna med deltagare 
ställdes inga specifika frågor om hur deltagarna upplevde gruppen, men i samtal om 
kompetenspassen framgår att deltagarna verkar ha haft olika svårt att komma in i 
gruppen och se värdet av att tillhöra en grupp. 

Alla är unga, det var ingen vuxen. Jag kände att jag var välkommen in i det. (Ip5) 
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Jag var väldigt utanför för alla… det var ett spelgäng och det var ett fotbollsgäng och 
nattklubbsgäng… de pratade jättemycket om andra saker och jag pratar inte om sånt. 
Jag stötte ut mig själv i det. (IP4) 

För en individ som haft svårt att skapa relationer och bygga nätverk skulle 
Startsträckan kunna vara en ny möjlighet att skaffa vänner – eller som i fallet med 
IP4 ovan snarare bli en upprepning av tidigare mönster. Detta kan tänkas tyda på att 
det krävs något mer för att alla deltagare ska kunna uppleva positiva effekter av att 
delta i kompetenspass i grupp. 

Hur viktig gruppen har varit för att ta till sig Startsträckans innehåll är svårt att 
värdera utifrån intervjumaterialet. Det är dock en intressant fråga att undersöka i 
kommande uppföljning och utvärdering av Startsträckan. 

Praktik- och arbetsplatserna 
För att deltagarnas praktik och arbete ska fungera som tänkt har Startsträckan ett 
antal antaganden som handlar om arbetsplatsernas förutsättningar: 

• Det måste finnas arbetsplatser med bra handledar- och ledarskap. 
• Arbetsplatserna bör ha tillräckliga förutsättningar att kunna ta emot 

deltagarna (tid, ledarskap, förhållningssätt, att det finns arbetsuppgifter). 
• Handledarna på arbetsplatserna bör ha rätt utbildning (särskilt kunskap om 

målgruppens behov, förhållningssätt och bemötande). 

Startsträckan har också antaganden om hur anställningssamordnaren behöver sköta 
sitt uppdrag för att praktik och arbete ska fungera på ett bra sätt: 

• Matchningen bör utgå från deltagarens hela livssituation och behov.  
• Arbetsplatserna bör känna att anställningssamordnarna är tillgängliga. 

Arbetsplatsernas förutsättningar 
Utifrån intervjuerna med deltagare verkar arbetsplatserna ha haft varierande 
förutsättningar att ta emot dem. De flesta upplever dock att de har fått ett bra 
kollegialt stöd och hamnat i ett bra sammanhang, även i de fall då handledaren inte 
kunnat vara så närvarande som hen kanske hade behövt. Deltagarna beskriver att de 
har fått stöd att sätta sig in i sina arbetsuppgifter, och arbetsplatserna verkar ha 
kunnat göra anpassningar i arbetsuppgifterna utifrån deltagarnas förutsättningar – 
ibland efter ingripanden från Startsträckas personal. 

När det kommer till utbildning uppger endast två av fyra intervjuade handledare att 
de erbjudits en handledarutbildning via Startsträckan, varav en tackat ja. Personalen 
i Startsträckan uppger att de har erbjudit utbildning till samtliga arbetsplatser men 
upplever att intresset har varit lågt. I vissa fall har chefen på arbetsplatsen tackat nej 
å handledarens vägnar. Om handledarna över lag har rätt utbildning är därför svårt 
att avgöra. Samtliga handledare uppgav någon form av tidigare erfarenhet av 
handledarskap, men det var inte nödvändigtvis kopplat till målgruppen unga med 
psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Det kan dock ändå tänkas vara ett 
bra handledar- och ledarskap. 
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I intervjuerna med handledare på arbetsplatserna uppger samtliga att de upplevt att 
anställningssamordnarna varit tillgängliga. En av handledarna upplever att detta är 
unikt för Startsträckan, att det är något som annars brukar glömmas bort. 

Matchning och löpande stöd till arbetsplatsen 
En viktig idé i Startsträckan är att deltagaren ska matchas med en arbetsplats som är 
rätt utifrån hens individuella förutsättningar. Utifrån intervjuer med deltagarna 
verkar detta ha fungerat olika bra. 

Som vi såg i tidigare avsnitt beskriver tre av deltagarna att matchningen blev helt rätt 
vid första försöket. För andra har matchningen fungerat sämre, exempelvis för att 
man har fysiska besvär som innebär att man inte kan göra tunga lyft eller att man 
inte klarar av den sociala situationen på arbetsplatsen. En styrka i projektet är då att 
deltagare kan byta arbetsplats om den första inte fungerar. 

Projektet har i hög grad velat tillmötesgå deltagarnas önskemål, men i något fall 
verkar detta ha lett till smärta och skador när arbetsuppgifterna inte gick att anpassa 
utifrån deltagarens fysiska förutsättningar: en deltagare uttrycker det som att ”min 
kropp kollapsade”. En begränsning i matchningen har handlat om att projektet haft 
tillgång till ett begränsat antal arbetsplatser, även om anställningssamordnarna har 
arbetat för att hitta nya arbetsplatser vid behov. Någon deltagare lyfter att ingen av 
arbetsplatserna på listan matchade hens intressen. 

Övriga viktiga förutsättningar 
Övriga viktiga förutsättningar som Startsträckans personal tar upp är att: 

• Stödfunktioner på förvaltningen bör ge förutsättningar och vara flexibla för 
nya och förändrade arbetssätt och behov (exempelvis dator, lokal, mikro). 

• Det är viktigt med stabilitet i arbetsgruppen. 

När det kommer till att vara flexibla för nya och förändrade arbetssätt har personalen 
i Startsträckan ibland upplevt att förvaltningens strukturer varit tröga. Det har inte 
alltid varit möjligt att arbeta ”utanför boxen” i en etablerad förvaltningsstruktur, och 
erbjuda deltagarna andra typer av resurser än man vanligtvis gör. 

Arbetsgruppen har inte heller varit så stabil som personalen önskat. En av två 
anställningssamordnare avslutade sin anställning under våren 2022 vilket innebär att 
den andra anställningssamordnaren fick ta över hens deltagare. Konsekvenserna 
verkar dock inte ha blivit så stora för deltagarna då hela personalgruppen redan 
sedan tidigare hade en relation till gruppen. De deltagare som har fått byta 
anställningssamordnare beskriver detta som ett neutralt faktum under intervjuerna. 
Det är dock värt att notera att ingen ny personal har introducerats under 
projektperioden – det är tänkbart att en sådan förändring hade haft en större effekt 
på deltagarna. 
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Slutsatser och rekommendationer 
Ovan har Startsträckans stöd till sin målgrupp beskrivits och det har 
redogjorts för hur insatsen uppfattas. Personalens antaganden om viktiga 
förutsättningar har också analyserats. I detta sista kapitel tydliggörs vilka 
slutsatser som kan dras av denna redogörelse och följeforskarna lyfter 
några rekommendationer för fortsatt utveckling av stödet. 

Slutsatser 
Följeforskarna hade i uppgift att besvara frågor om hur Startsträckans personal 
arbetar för att möta målgruppens behov, hur deltagare och handledare uppfattar 
stödet, vilka förutsättningar som är viktiga för att stödet ska fungera, hur stödet 
skiljer sig från ordinarie stöd till målgruppen samt om deltagarna får en kommunal 
arbetsmarknadsanställning. Nedan sammanfattas svaren på frågeställningarna. 

Startsträckan arbetar för att möta målgruppens behov genom (i) ett löpande 
individuellt stöd av anställningssamordnare, studie- och yrkesvägledare och 
arbetsterapeut, (ii) matchning mot en praktikplats där individen kan få en 
arbetsmarknadsanställning och (iii) kompetenspass där ungdomarna ges 
kunskapspåfyllnad i grupp. 

Det allmänna intrycket är att både deltagare och handledare är mycket nöjda med det 
stöd de har fått från Startsträckan. Det har inte funnits särskilt många kritiska röster 
i det insamlade materialet, i stället lyfts värdet av att denna typ av insatser finns. Det 
indikerar att Startsträckans personal har gjort ett gott arbete, fungerat som stöd för 
många av ungdomarna och att insatsen har mött ett faktiskt behov. 

Det går att hitta belägg för att det löpande stödet från arbetsmarknadssamordnarna 
har varit individanpassat och att matchningen mot praktik- och arbetsplatser över lag 
har fungerat på ett bra sätt. Det finns dock vissa indikationer om att det har varit 
svårt att anpassa kompetenspassens form för att motsvara individernas olika behov 
och förutsättningar. 

Det som skiljer Startsträckans stöd till målgruppen från ordinarie stöd på CFA är i 
huvudsak två saker. För det första har personalen möjlighet att lägga mer tid på både 
individen och kontakten med hens praktik- eller arbetsplats. Genom mer tid skapas 
bättre förutsättningar för ett individanpassat stöd. Detta beskrivs (både av personal 
och handledare) som en central skillnad mot det ordinarie arbetssättet. I vanliga fall 
har en anställningssamordnare ansvar för att stödja betydligt fler personer parallellt. 
För det andra får deltagarna ta del av kunskapshöjande insatser i grupp. Under 
kompetenspassen får deltagarna möjlighet att lära sig mer om arbete, arbetsmarknad 
och samhällets resurser. Kompetenspassen ger också möjlighet att möta andra unga 
som befinner sig i en liknande fas av livet. 

Vad som händer med deltagarna över tid går inte att säga i denna rapport. Ett halvår 
efter insatsen avslutats kommer följeforskarna att göra en mer långsiktig uppföljning 
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för att se om ungdomarna är kvar på sina arbetsplatser. I skrivande stund är det 11 av 
de ursprungliga 28 deltagarna (två kvinnor och nio män) som stannat kvar under 
hela projekttiden och som efter en inledande praktikperiod har fått en kommunal 
arbetsmarknadsanställning med lönebidrag för utveckling i anställning (LFU).  

Rekommendationer 
I rapportens avslutande avsnitt vill vi lyfta fram några teman som kan fungera som 
vägledning i Startsträckans fortsatta förbättringsarbete. 

Fortsätt utveckla formen för kompetenspassen 
Samtliga deltagare i Startsträckan har tilldelats funktionshinderkoder, men exakt 
vilka svårigheter ungdomarna har skiljer sig åt. Detta är tydligt i intervjumaterialet, 
inte minst i diskussionen om kompetenspassens upplägg. 

Det är svårt att samla en grupp ungdomar med olika behov och hitta mötes- och 
kommunikationsformer som passar alla. Vi tror dock att Startsträckan skulle kunna 
göra mer i frågan om anpassningar. Vid några tillfällen har vi som observatörer, utan 
några kända funktionsnedsättningar, haft svårt att följa med i presentationerna. 
Detta kan delvis förklaras av att Startsträckan varit ett utvecklingsprojekt, där 
formerna har utvecklats och testats parallellt. Det är alltid svårt att göra något för 
första gången. Vi vill dock skicka med en uppmaning att fortsätta utveckla 
mötesformerna. I det arbetet kan det vara bra att ta hjälp av andra. Inte för att 
Startsträckans personal saknar kompetensen, utan för att det alltid är bra med en 
utomstående blick. Möjliga resurser i ett sådant förbättringsarbete är 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, DART6 samt relevanta brukarorganisationer. 
Ett sätt att arbeta med förbättring är att låta någon med specialistkompetens inom 
neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning granska innehållet i de 
Powerpointbilder som visas för deltagarna under kompetenspassen. Ett annat är att 
låta en representant för en brukarorganisation delta som en ”kritisk vän” för att ge 
konstruktiv återkoppling som kan bidra till ytterligare idéer om förbättring. 

I intervjuerna föreslår också en deltagare att gruppen skulle kunna delas upp utifrån 
deltagarnas olika behov och förutsättningar, vilket vore ett sätt att möta problemen 
med ungdomarnas olikheter. Också detta är värt att diskutera i det fortsatta arbetet. 

Reflektera över perspektiv 
De funktionshinderkoder som deltagarna i Startsträckan tilldelats kan i praktiken 
exempelvis innebära att personen har svårt att minnas, förstå och följa instruktioner, 
utföra intellektuellt krävande arbetsuppgifter, klara av krav på flexibilitet, att arbeta 
under tidspress, komma överens med andra anställda, göra sig förstådd, påbörja 
arbetsuppgifter eller att planera och genomföra arbetsuppgifter (Angelov och Eliason, 
2014b). 

 
6 DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer 
om DART på: https://www.vgregion.se/ov/dart/  

https://www.vgregion.se/ov/dart/
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En viktig del i Startsträckans arbetssätt är att ge individen ökad kunskap och bättre 
verktyg. Det kan dock tänkas finnas en individuell gräns för hur normfungerande en 
person med funktionsnedsättning kan tänkas bli. I intervjuer med deltagare beskriver 
exempelvis en deltagare att hen är tidsblind, en annan deltagare att hen har svårt att 
komma ihåg att svara på sms och ytterligare en person att hen har svårt att samspela 
med andra människor. I vissa fall accepterar deltagaren att detta är en del av hens 
funktionsnedsättning – i andra fall är det något deltagaren arbetar aktivt för att 
förändra eller hade önskat mer stöd för att förändra. 

I det fortsatta arbetet vill vi uppmana till att reflektera över förhållningssätt och 
perspektiv på individens funktionsnedsättning och arbetsplatsernas förutsättningar. 
Startsträckan vill rusta individen för att bättre möta arbetslivets basala krav – men är 
det realistiskt att alla individer kan hitta strategier för att uppnå samtliga krav, 
oavsett vilken funktionsförmåga de har när de kommer in i projektet? Hur ser 
balansen ut mellan att å ena sidan stärka och rusta individen för att möta de krav som 
ställs i arbetslivet, och å andra sidan förändra förutsättningarna på arbetsplatserna 
för att det ska finnas en plats för människor som inte alltid fungerar, tänker eller 
agerar som normen föreskriver? Vissa deltagare beskriver att deras arbetsplatser har 
kunnat göra anpassningar utifrån exempelvis deras förmåga att vistas i skramliga 
miljöer vid lunchtid, deras förmåga att lyfta tunga säckar eller deras förmåga att dyka 
upp vid ett exakt klockslag. Vilka anpassningar av arbetsplatserna kan Startsträckan 
bidra till att skapa möjligheter för? 

Arbeta med ständiga förbättringar och följ upp på individnivå 
Vi som följeforskare har tagit del av en mängd olika instrument som personalen 
använt för att följa upp hur insatsen har uppfattats av deltagarna under projektet. 

Vi vill uppmana till att fortsätta på den inslagna vägen, löpande söka efter sätt att lära 
sig mer om hur insatsen fungerar och använda kunskapen för att förbättra insatsen. 
Något som vi tror skulle komplettera nuvarande uppföljning är att löpande samla in 
information på individnivå (så kallad individbaserad systematisk uppföljning). Vi 
som följeforskare fick ta del av en sammanställning om deltagarna i insatsen, som 
redovisade bakgrundsinformation om kön, funktionshinderkod, skolbakgrund och tid 
utan anställning. Informationen var dock sammanställd i efterhand och ofullständig. 
I det fortsatta arbetet kan det vara bra att ha en dialog med exempelvis 
Arbetsförmedlingen om hur Startsträckan kan få mer fullständig information. I 
sammanställningen fanns även information om praktikplats, tid för praktiken, 
ansvarig anställningssamordnare, tid för avslut, avslutsorsaker samt information om 
typ av anställning. Sammanställningen skulle kunna kompletteras med ytterligare en 
rad: Deltagarnas egna bedömningar av om insatsen varit ett stöd för dem eller inte. 

Vilken information om deltagarna som Startsträckan bör sammanställa och analysera 
ska i slutändan styras av vad personalen vill lära sig mer om. För att komma fram till 
detta krävs dialog mellan de som arbetar i verksamheten. När antalet deltagare ökar 
finns möjlighet att samla in en större mängd information för att besvara frågor som: 
Verkar Startsträckans insatser fungera lika bra oavsett deltagarens kön? Verkar 
Startsträckans insatser fungera lika bra för personer med olika skolbakgrund, eller 
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för personer med olika (kombinationer av) funktionshinderkoder? Finns det någon 
gemensam nämnare bland de personer som slutför insatser? Finns det någon 
gemensam nämnare bland de deltagare som inte slutför insatsen? Bör vi precisera 
målgruppen utifrån våra lärdomar? Eller förändra upplägget? 

Det kan också vara intressant att göra en fördjupad analys av faktorer som 
Startsträckan tror är viktiga för måluppfyllelse. Ett exempel skulle kunna vara 
gruppens betydelse: Vilken betydelse har det för den enskilda deltagaren att kunna 
mötas i grupp under kompetenspassen, och hur påverkar det deltagarens förmåga att 
klara av en arbetsmarknadsanställning? Skiljer det sig åt beroende på deltagarens 
funktionsförmåga? 

För att göra det möjligt att samla in denna typ av information krävs ett uppdrag från 
ansvarig chef, att man avsätter tid för att kunna utföra arbetsuppgiften och att 
personalen får någon form av analysstöd. 
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Bilaga 1: Intervjuguide deltagare 
Introduktion 
Jag ville prata med dig eftersom jag jobbar med att ta reda på vad som har fungerat 
bra och dåligt i projektet Startsträckan som du är med i. Jag har några frågor som 
handlar om föreläsningarna och övningarna i början av projektet och några frågor om 
hur det funkar på arbetsplatsen där du är nu. Du behöver bara svara på det du vill. 
Jag kommer att spela in det vi pratar om och sen skriva ner det. Jag kommer att prata 
med sju personer. Det kommer inte att stå vem som har sagt vad i intervjuerna. Har 
du några frågor innan vi börjar? 

Upplevelse av arbetsplatsen 
1. Är du på praktik nu, var då? (Eller OSA? Hur uppfattas skillnaden mellan 

praktik och OSA?) 
2. Vad gör du på arbetet? 
3. Hur trivs du där? 
4. Vad tycker du om dina kollegor? Har du lärt känna dina kollegor? 
5. Hur lärde du dig vad du skulle göra på arbetet? Är det något du hade behövt 

mer hjälp med? 
6. Vad tycker du om din handledare? Vad gör handledaren för att hjälpa dig på 

arbetsplatsen (be om exempel)? Finns det nåt som du tycker att din 
handledare borde göra annorlunda? 

Stöd från teamet i Startsträckan 
7. Vem som jobbar i Startsträckan har du haft mest kontakt med? 

(Leif/Therese?) Hur har ni kontakt (träffas/sms:ar/ringer)? 
8. Har (hen) kunnat hjälpa dig, och i sådana fall på vilket sätt? Kan du ge 

exempel? 
9. Har du använt en sån här [skattningsskala]? 
10. Kan du berätta hur du tänker när du ska fylla i den? 
11. Hur tänker du när du ser/hör vad handledaren har skrivit? 
12. Har du blivit bättre på något efter ni började fylla i skalan, i sådana fall vad? 
13. Har du fått stöd från någon annan som jobbar i projektet? (arbetsterapeut, 

coach, studie- och yrkesvägledare) 

Bilden av föreläsningar och övningar 
14. Jag tänkte också fråga om föreläsningarna och övningarna (“kompetenspass”) 

som ni har haft i början av projektet och nu på fredagar. 
15. Vad tycker du om föreläsningarna och övningarna? Har de varit användbara 

för dig? Vad har varit användbart, mindre användbart? På vilket sätt? Kan du 
ge exempel? 

Bilden av projektet 
16. NY efter första intervjuomgången: Vad gjorde du innan du kom med i 

projektet? (skola/jobb) 
17. Hur gick det till när du kom med i projektet? Varför valde du att vara med? 
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18. Vem tycker du borde vara med i ett sånt här projekt? Hur skulle du beskriva 
vad projektet handlar om för någon som inte är med? 

19. Finns det något som du har saknat i projektet? 
20. Har du något annat du vill säga om projektet? 

Generell följdfråga: Finns det något du hade velat var på ett annat sätt? 
Inte blev bra? Dåligt? 
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Bilaga 2: Startsträckans programteori 
Resultat av workshop med personalen i Startsträckan för att förtydliga Startsträckans logiska uppbyggnad. 

Startsträckans logik – mars 2022 (utförlig)

Egen lokal och fika

Ett multikompetent team:

-1 projektledare (100%), 
- 2 anställnings-
samordnare (à 100%)
- 1 arbetsterapeut (50%)
- 1 studie- och 
yrkesvägledare (25%)

Målgrupp          Problem            Resurser                                 Åtgärd                              Önskade effekter (1-9 månader)                                                                                                Önskade effekter (>10 månader)

Arbetsplatser som tar 
emot praktikanter och har 
utbildade handledare
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fall arbetsförmågebedömning).
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Erbjuda personer ur målgruppen ett 
individanpassat stöd inför och under en OSA eller 
LFU.

Tillhandahålla kompetenspass i 
grupp för deltagarna. Först 6 h/dag i 
4 veckor därefter 3 h /vecka.

Matcha deltagarna mot en 
arbetsplats där de kan få en OSA 
eller LFU. Erbjuda praktik på denna 
arbetsplats. 

Deltagarna är bättre 
rustade för en 
arbetsmarknads-
anställning (OSA eller 
LFU).

Deltagarnas förmåga att 
fungera i samhället stärks 
(eventuellt även får 
förmåga att arbeta på den 
öppna arbetsmarknaden) 

Deltagarna får ökad självkänsla, 
inspiration, engagemang och lust. 

Kunskap om:
- målgruppens 
förutsättningar och behov 
och vilket förhållningssätt 
och bemötande som är 
lämpligt.
- IPS
- MI
- arbetsplatsernas 
förutsättningar och 
arbetets innehåll (lagar, 
regler och avtal som 
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anställningar) 
- samhällets resurser och 
stöd
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(d.v.s. omsätta teori till 
praktik).
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sin livssituation 
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självkänsla
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sina förmågor.

Deltagarna tar 
steg mot arbets-

marknaden

Fö
rä

nd
rin

gs
pr

oc
es

se
r s

ät
ts

 ig
ån

g
 in

te
rn

t i
 in

di
vi

de
n

Fö
rä

nd
rin

gs
pr

oc
es

se
r s

ät
ts

 ig
ån

g 
ho

s 
de

lta
ga

re
n 

i r
el

at
io

n 
til

l o
m

vä
rld

en

Deltagarnas 
autonomi stärks 

Deltagarna får 
insikter om 

aktivitetsbalans

Löpande följa upp deltagaren under 
praktik och anställning.  

Löpande ge deltagaren ett flexibelt 
och individanpassat stöd i arbete 
och vuxenblivande. 

Deltagarna har verktyg för 
att hantera sin fysiska och 
psykiska hälsa och kan i 
högre utsträckning vara 
delaktiga i samhället och ta 
del av samhällets resurser.Förhållningssätt:

- Tydlig, flexibel och 
målinriktad 
- Salutogent 
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Bilaga 3: Intervjuguide handledare 
IP:s kännedom om Startsträckan  

1. Vad känner du till om projekt Startsträckan?  
2. Vem är Startsträckan till för enligt dig? 

IP:s kunskap och tidigare erfarenheter  
3. Har du varit handledare förut?  
4. Har du gått en handledarutbildning?   
5. I allmänhet, vad tänker du är viktigt i rollen som handledare?  

Om handledarrollen – vad den konkret inneburit  
6. Hur länge har du varit handledare för en person från Startsträckan?  
7. Hur många är ni på arbetsplatsen? Hur ser din roll ut?  
8. Har du haft kontakt med Startsträckans personal under tiden som du var 

handledare?  
9. Har du fyllt i en "skattningsskala" om hur det fungerade för personen som du 

handledde?  Om ja – Hur uppfattade du skattningsskalan? Fyllde 
skattningsskalan någon funktion för dig? 

Om rollen – behov av stöd  
10. Finns det något stöd som du hade behövt i din roll som handledare men som 

du inte fått?  

Om arbetsplatsen   
11. Hur har det fungerat på din arbetsplats att ha en person från Startsträckan?  
12. Har det funnits några fördelar?  
13. Har det funnit några utmaningar?  

Övrigt  
14. Vill du lägga till något som vi inte pratat om?  
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