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Förord
Detta är en arbetsrapport inom forskningsprojektet ”Den Sönderfallande Staden –
Marginalisering och segregation”. Forskningsprojektet syftar till att studera och analysera
marginaliseringstendenser i stadens uppbyggnad samt betydelsen av olika
förnyelsestrategier med avseende på inriktning, omfattning och uppnådda resultat.

Projektet är finansierat av Byggforskningsrådet och SABO–utveckling samt lokala
intressenter som kommuner och bostadsföretag. Huvudfinansiär för denna etapp av
projektet är Jönköpings kommun.

Forskningsprojektet omfattar tre olika fallstudier förlagda till Råslätt i Jönköping, Navestad
i Norrköping och Araby i Växjö. Förnyelsearbetet i de två senare områdena har beskrivits
av Katja Ketola i  forskningsrapporten ”Arabyprojektet. En utvärdering av ett lokalt
utvecklingsarbete i bostadsområdet Araby i Växjö” (1998) samt i lic.avhandlingen  ”I mötet
mellan projekt och process. Om samverkan och tillit i förnyelse av ett bostadsområde”
(2000).

I Råslätt har arbetsmarknadsprojektet ”Jobb istället för bidrag” stått i fokus. En första
etapp som var ett pilotprojekt, den så kallade 25-an, har tidigare utvärderats och
presenterats i en arbetsrapport (Luthander, 1999). Denna rapport omfattar en ny etapp av
”Jobb istället för bidrag”, den så kallade 100-jobben. Arbetet har utförts av Elisabet
Johansson som också skrivit och redigerat denna rapport.

Karlskrona i juni 2000

Eva Öresjö
professor, projektledare
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Sammanfattning
Syftet med projektet ”Jobb istället för bidrag” har varit att ta tillvara de arbetslösas
kunskaper i bostadsområdena Råslätt, Öxnehaga, Österängen och Huskvarna södra,
samtliga belägna i Jönköping kommun. Arbetstagarna har också fått möjlighet att förvärva
nya kunskaper för att öka chanserna att finna annat arbete alternativt utbildning efter
anställningen. Dessutom har de anställda genom projektet fått möjlighet att ansluta sig till
ett fackförbund. Vidare har man strävat efter att ta tillvara nätverken i bostadsområdena för
att förbättra dem. ”Hundrajobben”, som denna rapport behandlar, är en direkt fortsättning
av ”25-an” som var ett pilotprojekt på Råslätt.

Det specifika för ”Jobb istället för bidrag” har varit att arbetstagarna själva har fått söka
anställning inom projektet med hjälp av sina meriter och referenser. 446 personer sökte
anställning i projektet, av dem var 223 kvinnor och lika många män. 213 av de sökande
kallades till intervju. De som intervjuades hade olika utbildningsnivå och flertalet hade sin
utbildning från annat land än Sverige. 62 hade eftergymnasial utbildning, 94 var
gymnasieutbildade i max 4 år och 57 hade högst grundskola eller motsvarande.
Arbetslivserfarenhet från den svenska arbetsmarknaden saknades helt hos 133 av de
intervjuade, medan 82 personer hade haft arbete i Sverige. Av dessa hade 39 varit arbetslösa
de senaste två åren.

Anställda, arbetsledare och handledare har genom enkät fått möjlighet att förmedla vad de
upplevt och vad som varit bra eller dåligt. Flertalet gav positiva kommentarer och menar att
anställningen betytt mycket för dem som deltagit och för de olika bostadsområdena. Man
uttrycker en glädje över att  inte längre behöva be om socialbidrag utan istället kunna tjäna
sina egna pengar för familjens uppehälle. Många har stärkts i tron på sin egen kapacitet och
vågar nu söka fler jobb. Respekt, självförtroende, språkkunskaper, delaktighet, framtidstro
och kunskap är ord som ofta förekommer i de anställdas synpunkter. Samtidigt finns i vissa
fall en besvikelse över att de anställda inte fått fortsätta sin anställning, trots att man varit
medveten om att anställningen inom projektet endast sträckte sig över ett år.

Efter anställningen i ”hundrajobben” har många fått annan anställning eller sysselsättning. I
maj 2000 hade 49 av de 86, som varit anställda i projektet, någon form en anställning, 11
studerade och endast 16 var åter igen arbetslösa. Av de övriga var en föräldraledig, fyra
långtidssjukskrivna och fem hade flyttat från kommunen; två p.g.a. studier.
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Jobb istället för bidrag

Inledning
Utvärderingen av ”Jobb istället för bidrag” består av två olika delar; en samhällsekonomisk
utvärdering som har utförts av Lars Pettersson, doktorand vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, samt följande rapport som är en utvärdering utifrån sociala
aspekter. Den sistnämnda har utförts av undertecknad med professor Eva Öresjö som
handledare vid Institutionen för Fysisk Planering, Högskolan i Karlskrona/Ronneby.

Rapporten är en sammanställning av enkäter som samlats in från arbetstagare, handledare
och arbetsledare i projektet samt intervjumaterial från en del av de berörda i området
Råslätt. Vidare har alla projektledarna för de olika områdena intervjuats och fått tillfälle att
ge information om hur arbetet lagts upp och fungerat. En representant från
arbetsförmedlingen och personer från fackliga organisationer har intervjuats och gett sin
syn. De synpunkter som tas upp i utvärderingen är citat från enkäterna och intervjuerna.
Då det kommit in ett stort antal kommentarer har några representativa valts ut. Urvalet
representerar både en grupp av människor med samma åsikt om en fråga samt enstaka
deltagare som har uttryckt en annan uppfattning.

Bakgrund
Idén till projektet ”Jobb istället för bidrag” föddes då man i maj –96 presenterades en
jämförande studie mellan Råslätt och Bymarken. Den visade att det var mycket stora
skillnader mellan de båda områdena. Arbetslösheten på Råslätt var så hög att man från
politiskt håll insåg att något måste göras. Genom lokal mobilisering ville man inte bara ge
möjligheter till arbete utan även språklig utveckling och ökad delaktighet i bostadsområdet.

Den första omgången kom att kallas ”25-an” och var ett pilotprojekt på Råslätt. Det var
tänkt att 25 personer skulle anställas i projektet. Totalt blev det till slut 26 personer som
deltog. Syftet var bland annat att ”omvandla sysslolöshet och bidragsberoende till
meningsfulla aktiviteter för de personer som hamnat utanför arbetsmarknaden, med mål att
berörda personer skall slussas in i den ordinarie arbetsmarknaden.”1. 25-an var en del i
satsningen ”Lokal mobilisering i bostadsområdet Råslätt”. Lokal mobilisering har som mål
att bryta segregationen, skapa starka nätverk, skapa förutsättningar för integration och vara
förebild för andra områden.2 En av förutsättningarna var därför att personerna skulle jobba
inom sitt bostadsområde.

25-anprojektet utvärderades och resultatet visade på vinster både samhällsekonomisk och
socialt. Kommunfullmäktige beslutade utifrån detta att utvidga och utveckla projektet
genom att fortsätta med en ny omgång, med nya anställda. Denna gång utökades det med
ytterliga tre områden. Det nya ”Jobb istället för bidrag”, eller hundrajobben som det har
kommit att kallas, delades upp på följande:
• Råslätt, som var med i första omgången
• Österängen
• Delar av Öxnehaga
• Delar av Huskvarna södra och då framförallt Nygatan och Backgatan
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Anledningen till att man valde just dessa fyra områden var att de karaktäriseras av en
befolkningen med högst andel socialbidragstagare i kommunen. Vidare fanns här den
högsta arbetslösheten, lägsta inkomstnivån; andelen sjukskrivningar och förtidspensioner
var hög och så vidare. De fyra områdena karaktäriserades även av att här bodde många
människor med utländsk bakgrund3.

Ledning och organisation
Projektet ligger organisatoriskt under kommunens arbetsmarknadsavdelning och leds av en
arbetsgrupp bestående av projektledarna från de fyra områdena. Projektledarna har haft
regelbundna gemensamma träffar. Dessutom rapporterar projektledningen regelbundet till
samrådsgruppen ”Lokal mobilisering” på grund av att det startade som ett pilotprojekt på
Råslätt. Samrådsgruppen leds av Peter Persson, kommunalråd, och består av representanter
från kommunala förvaltningar, Vätterhem, Hyresgästrepresentanter, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan. Kommunens samordnare för integrationsfrågor har också en nära
koppling till projektet4.

Förutom ett centralt MBL-protokoll har projektet ”Jobb istället för bidrag” kontinuerligt
följts av lokala fackliga samrådsgrupper med arbetsgivarrepresentanter från de kommunala
förvaltningarna och Vätterhem5. För att en arbetsplats ska tillåtas ta emot en ”100-jobbare”
måste den godkännas av respektive fackförening. När en arbetsplats godkänts bestämmer
projektledarna tillsammans med arbetsledaren på arbetsplatsen vilka kvalifikationer de
arbetssökande bör ha.6

Målgrupp
De personer som har kunnat söka anställning inom projektet har varit:7
• Hyresgäster från respektive bostadsområde
• Arbetslösa där flertalet även är aktuella för socialbidrag.

Syfte
Syftet med projektet har varit att:8
• Inom bostadsområdet ta vara på de arbetslösas kunskaper genom att de anställs som

”extra resurs” inom föreningar, kommunal verksamhet samt bostadsföretag.

• Arbetstagarna tillägnar sig själva nya kunskaper och har större chans att finna annat
arbete alt. utbildning efter anställningen. De höjer sin egen kompetens istället för att
sitta hemma och uppbära A-kassa och socialbidrag.

• Arbetstagarna anställs av kommunen och de som dessförinnan inte har fackligt
medlemskap kan gå med i respektive fackförening/A-kassa.

• För bostadsområdet är det viktigt att hyresgäster med initiativkraft och stort nätverk
stannar kvar i området och kan verka för att förbättra bostadsområdet.

Projektets utformning
Den största skillnaden mellan ”25-an” och ”hundrajobben” är att man utökat projektet till
fyra olika bostadsområden med en projektledare i varje område. Vidare har man gjort
smärre förändringar vad gäller utformningen av projektet för att det bättre ska kunna passa
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de nya områdena. Största skillnaden mellan de två omgångarna är att anställningskraven har
förändrats. I 25-an var kravet att man var socialbidragstagare. I hundrajobben räckte det
med att man är arbetslös och bor i respektive område. 9

Budgeten för projektet omfattade 100 personer. Det var dock svårt att hitta lämpliga
arbetsplatser inom de fyra bostadsområdena till så många. Därför blev det tills slut totalt 88
personer som anställdes. Av dessa har 79 deltagit i enkätundersökningen. De resterande nio
personerna som är med i projektet var anställda i Huskvarna och deltog i en annan
verksamhet som heter ”Vuxna behövs”. Den utarbetades i samarbete mellan
Arbetsmarknadsavdelningen och fritidsförvaltningen.10

Anställningsförfarandet har gått till på i stort sett samma sätt i de olika områdena. Man har
haft vissa fasta ramar att hålla sig inom, men sedan har de olika projektledarna haft fria
händer att utforma arbetssättet som passat området bäst. Projektledarna har haft
regelbundna träffar där de kunnat rådfråga varandra och lägga upp arbetet.

Anställningsmodellen har varit att den enskilde själv söker jobbet. Projektledaren har
fungerat som en arbetsgivare och personen har fått komma till honom/henne och söka
jobb utifrån sina meriter och referenser. Först måste den intresserade fylla i en ansökan.
Sedan kallas de sökande med lämpliga meriter på anställningsintervju.

Exempel på ett anställningsförlopp11;
Första steget är att den aktuella personen får höra talas om projektet genom exempelvis
informationsbladet på arbetsförmedlingen och söker upp projektledaren i respektive
bostadsområde. Den arbetssökande, som måste finnas med i målgruppen, får då lämna in
en ansökningsblankett där utbildnings- och yrkesbakgrund beskrivs. Projektledaren
samtalar med arbetsplatserna och tar emot förslag på arbetsuppgifter. Dessa förslag
förhandlas av facket, som måste godkänna dem, innan en anställning kan komma i fråga.
De sökande som har lämpliga kvalifikationer kallas till anställningsintervju där de
informeras och får söka de arbeten som finns inom projektets ram. De får även lämna in
kopior på intyg och lämna namn på referenspersoner. Det slutgiltiga beslutet om vem som
ska anställas tas av projektledaren tillsammans med arbetsledare på respektive arbetsplats.

Projektledaren är formell arbetsgivare, men arbetsledaren på arbetsplatsen ansvarar för det
dagliga arbetet. Vidare utses en handledare på varje arbetsplats. Under anställningstiden
besöker projektledaren arbetsplatsen. Man har även ett avslutningssamtal innan den
anställde slutar. Vidare har man haft gemensamma träffar och möten för ”att ge
arbetstagarna tillfälle att lära känna varandra och informera om respektive arbetsplats” och
”att ta vara på gruppens totala kompetens för att ge idéer för att förbättra
bostadsområdet.” Under anställningstiden har de anställda fått yrkes- och arbetsvägledning
genom arbetsförmedlingen, enskilt och i grupp, i samarbete med projektledaren.

446 personer sökte anställning i projektet, av dem var 223 kvinnor och lika många män.
213 av de sökande kallades till intervju. De som intervjuades hade olika utbildningsnivå och
flertalet hade sin utbildning från annat land än Sverige. 62 hade eftergymnasial utbildning,
94 var gymnasieutbildade i max 4 år och 57 hade högst grundskola eller motsvarande.
Arbetslivserfarenhet från den svenska arbetsmarknaden saknades helt hos 133 av de
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intervjuade, medan 82 personer hade haft arbete i Sverige. Av dessa hade 39 varit arbetslösa
de senaste två åren.

Möten – aktiviteter
Under anställningstiden för 100-jobbarna 1998-99 anordnades en rad olika möten och
utbildningar för de anställda. I november 1998 deltog 11 lärarassistenter i en intensivkurs i
svenska. 15 personer, som var anställda inom äldreomsorgen, deltog i en utbildningsdag i
december 1998. Anställda inom äldreomsorg och kök hade en utbildningsdag i februari
1999. Samma månad fick alla lärarassistenter en utbildningsdag på skol- och
barnsomsorgsförvaltningen. I mars 1999 fick alla anställda möjlighet att gå på ett
informationsmöte om Kom-vuxstudier. Vidare hade alla anställda möjlighet att få
vägledning och söka jobbaktiviteter på arbetsförmedlingen i april/maj 1999.

De fyra områdena hade olika aktiviteter och möten. En del liknande varandra, medan andra
var unika för ett visst bostadsområde. Samtliga projektanställda från respektive
bostadsområde har haft träffar där det getts tillfälle till diskussion och information om det
egna bostadsområdet samt om ”Jobb istället för bidrag”.

I Huskvarnagruppen engagerade sig några av de anställda i ett projekt vars syfte var att
iordningställa Smedbyparken. Denna park invigdes i slutet av juli 1999. En förening
bildades för att ansvara för underhållet av parken. 100-jobbarna delade också ut, inhämtade
och sammanställde en enkät i bostadsområdet för att de boende skulle får möjlighet att
yttra sig och känna sig delaktiga i områdets utveckling. Svarsfrekvensen var 75% och
medförde att en boendekommitté bildades.12

I Öxnehaga ledde diskussionerna i områdesmötena fram till att man ordnade olika
aktiviteter, bland annat en gympagrupp för kvinnor, en bangolfturnering för de boende, en
fest strax innan midsommar med mat från olika länder och arabisk dans samt att en av de
anställda deltog i en arbetsgrupp som planerade ombyggnaden av en av skolgårdarna i
området.13

I Öxnehaga, Österängen och Råslätt har flera av de anställda haft möjlighet att träna sitt
datoranvändande i olika former av kurser. I dessa tre områden har man också genomfört
sommaraktiviteter för barn och ungdomar. I Öxnehaga pågick denna verksamhet under
fyra veckor sommaren 1999. Den bestod i textilslöjd för barn mellan 10-15 år samt en
datorutbildning för ungdomar och vuxna. I Österängen hade man verksamhet för barn i
åldrarna 7-13 år under fem veckor sommaren 1999. Lärarassistenterna höll i verksamheten
med hjälp från fritidsgården Birka. På Råslätt har man genomfört sommarskola sedan 1997.
Den startades genom ett gemensamt initiativ från rektorn på Råslättsskolan och
lärarassistenterna i pilotprojektet 25-an. En före detta anställd från detta projekt var
ansvarig för sommarskolan sommaren 1999. Aktiviteterna erbjöds barn i låg- och
mellanstadieåldern och det var cirka 100 barn som deltog detta år. 14

Efter projektet
Av de som var anställda i ”Jobb istället för bidrag” har flera skaffat sig annan sysselsättning
efter projektets slut. Av de 88 som anställts fick två personer sluta efter provanställningen,
som varade i två månader. Den 20:e maj år 2000 var 16 arbetslösa och de övriga studerade
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eller arbetade i någon form.

49 anställda i någon form (timanställda, vikarier, provanställning, tillsvidareanställning)
11 studerande
1 föräldraledig
4 långtidssjukskrivna
5 flyttat från kommunen, varav två går vårdutbildning i annan kommun

Av de 49 som var anställda såg fördelning ut som följande:

11 industri
9 service
2 förening
7 äldreomsorgen
15 skola
2 barnomsorg
3 övrigt

Råslätt
Råslätt byggdes mellan åren 1968-72 och är ett flerbostadshusområdet med byggnader i 6-8
våningar. Den 31 december 1997 bodde här 4046 personer. Befolkningsandelen i åldern 0-
39 år är högre än kommungenomsnittet. 50% av de som bor här har utländsk härkomst; i
åldrarna 25-49 är andelen så hög som 70%. Arbetslösheten är hög och andelen hushåll med
socialbidrag är 31%. Omflyttningen ligger över kommungenomsnittet.15

Råslätt började byggas i samband med att man rev omoderna områden i Jönköping. Detta
gjorde att många med låg inkomst, och i vissa fall med sociala problem flyttade dit. En
annan kategori var människor som precis flyttat till stan från andra delar av landet. Den
tredje gruppen var människor som kom till Sverige direkt från utlandet.16

Arbetsplatser som använts i Råslätt
Föreningssparbanken
Fritid Råslätt
Fyndet, sekondhandaffär
Grankullens förskola Grästorp
Grästorpsskolan
Havsörnens servicehus
Hyresgästföreningen, datorlokal
Kärrhökens servicehus
Pärlugglans förskola
Råslätts äldreboende
Råslättskolan
Smålands Folkblad, lokalredaktion
Stadsgårdsskolan
Talgoxens förskola
Vätterhem
Vätterhem - brandinformatör
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Öxnehaga
Öxnehaga byggdes till stor del på 70-talet. Området består av flerbostadshus och småhus.
Flerbostadshusen ligger centralt i området. Det finns cirka 1500 lägenheter och flertalet är
idag uthyrda, endast ett tiotal står tomma17. Det totala antalet boende i Öxnehaga var 4938
personer den 31 december 1997. Öxnehaga är det tredje invandrartätaste området i
Jönköpings kommun med 20% invandrare. Här bor många medelålders, 40-59 år, med
barn. Andelen ensamstående är lägre än kommungenomsnittet. Här finns en hög
arbetslöshet och andelen hushåll som får socialbidrag är cirka 20% (kommungenomsnitt
11,5%). Omflyttningen är låg i småhusområdena, medan den är högre i
flerbostadshusområdet.18

Området Öxnehaga ligger mycket fint men lägenheterna har haft en låg standard. Flera av
byggnaderna har på senare år renoverats och några hus har byggts om till serviceboende
och äldreboende.19

Arbetsplatser som använts i Öxnehaga
Gethagens förskola
Hyresgästföreningen
IFK Öxnehaga
Kohagsskolan
Oxhagaskolan
Öxnebacka äldreboende
Öxnegården
Öxnehaga öppna förskola
Öxnehagahem/Vätterhem
Öxnehagas servicehus
Öxnehagaskolan
Kalvhagens förskola

Österängen
Bebyggelsen i området är till största delen från 50-talet. Byggnaderna är flerbostadshus i tre
till fyra våningar samt några punkthus; alla med hyresrätter. Det finns en hög andel små
lägenheter i området, vilket i sin tur lett till att här bor många äldre och yngre människor.
Den 31 december 1997 bodde 2907 personer i området. Österängen är efter Råslätt det
invandrartätaste området i kommunen med drygt en tredjedel invandrare bland invånarna.
Förvärvsfrekvensen är lägre än kommungenomsnittet och det finns en hög andel hushåll
med socialbidrag, 29%.20 På grund av att det här finns många unga personer, har man ett
relativt stort flyttningsutbyte med övriga delar av kommunen. Det råder dock balans mellan
in- och utflyttningen.21

Den bostadssociala situationen har under de senaste årtiondena varit turbulent, då
tillgången på smålägenheter till rimliga hyror dragit till sig många missbrukare. Detta har
dock gått i vågor. Idag är situationen bättre, eftersom byggandet stått relativt stilla i
kommunen och det finns en bredare efterfrågan av den typ av bostäder som Österängen
innehåller.  22
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Arbetsplatser som använts i Österängen
Bostad AB Vätterhem
Hyresgästföreningen
Kungsängsskolan
Öppna förskolan
Österängens äldreboende
Österängsskolan
Rosenlundsbadet
Slussen

Huskvarna södra
Trefjärdedelar av byggnaderna i området är flerbostadshus, i tre till fyra våningar, från
1960-talet. Totalt finns här cirka 1150 lägenheter, de flesta är tre- och tvårumslägenheter.
Huskvarna södra hade en befolkning på 2064 personer den 31 december 1997. Här bor
cirka 19% som är födda i andra länder. Det gör området till Jönköpings fjärde mest
invandrartäta område. Cirka 26 procent av hushållen i området har socialbidrag.
Arbetslösheten är hög och omflyttningen stor. Ålderssammansättningen skiljer sig inte
mycket från kommunens genomsnitt.23

Huskvarna södra är ett blandat område med mindre och större hyreshus. Projektet är
koncentrerat till vissa gator där det finns en högre andel invandrare. Trots det är det
procentuellt fler svenskar som ingår i gruppen från Huskvarna södra än i de övriga tre
projektområdena, vilket beror på att det procentuellt sett bor fler svenskar här. 24

Arbetsplatser som använts i Huskvarna söder
Alfred Dalinskolan
Huskvarna FF
Huskvarna IK
Södergårdsskolan
Trädgårdens äldreboende
Träffpunkt Lejonkulan
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Det var totalt 79 personer anställda i
gruppen för enkätundersökningen. Fyra
personer har inte besvarat enkäten och
redovisas som bortfall i samtliga diagram.
Av de anställda var över hälften kvinnor.
Detta skiljer sig från etapp ett, 25-an, där
män var den största gruppen (Luthander,
1999)
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Det var flest personer i åldrarna 30-39 år.
Även i grupperna 24-29 och 45-49 år
fanns det en hel del anställda.

familjesituation
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Mer än hälften av deltagarna var gifta eller
sammanboende med barn

bortfall

Grästorp

Öxnehaga

Huskvarna

Råslätt

Österängen

Fördelningen mellan de fyra områdena är
relativt jämn för Österängen, Öxnehaga
och Råslätt. Södra Huskvarna har mindre
representanter då där befolkningsmässigt
bor färre människor.
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Synpunkter och kommentarer – arbetstagare
Informationen om projektet och anställningsförfarandet

bortfall

Annat sätt

Arbetsförmedlingen

socialsekreteraren

släktingar

vänner och bekanta

De flesta anser sig ha fått information
om projektet genom vänner och bekanta
eller från socialsekreteraren.

Om man ser till de olika områdena är det totala resultatet representativt i Råslätt och i
Öxnehaga, medan man i Österängen i de flesta fallen fått informationen från
socialsekreteraren. I Huskvarna Södra är fördelningen jämn över de olika alternativen. En
trolig förklaring till denna skillnad är förekomst av sociala nätverk i respektive område.
Råslätt och Öxnehaga, där tillgången på stora lägenheter är betydligt större än i
Österängen, bebos av grupper med samma etniska bakgrund.

vad anser du om ansökningsförfarandet
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Större delen av de anställda tycker att
anställningsförfarandet har varit bra eller
mycket bra.

Några få har ansett att förfarandet har varit varken bra eller dåligt, eller dåligt. En av de
missnöjda påpekar att den tid som förflöt mellan ansökan och tills personen fick beskedet
om det skulle bli någon anställning eller inte var alltför lång:

”Tiden mellan första kontakten med projektansvarig, första intervjun och beslut om anställning var nästan 6
månader. Med tanke på att man jobbar med människor som redan är långtidsarbetslösa är det oacceptabelt.
Ett halvårs anställningsförfarande har man inte ens till VD-poster inom företag.”
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bemötande från arbetsledare
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bemötande av arbetskamrater
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Bemötandet på arbetsplatsen och arbetsuppgifterna
De flesta anser att de har blivit bra eller mycket bra bemötta av arbetsledare och handledare
på arbetsplatsen. Detsamma gäller bemötandet från arbetskamraterna.

Trots att de flesta tycker att det har varit bra eller mycket bra, har det framkommit negativa
kommentarer som är viktiga att lyfta fram.

”I början blev jag nedtryckt och ovälkomnad av en del arbetskamrater inklusive handledaren, men till sist
gick det bra och allting blev ok.”

”Arbetsplats: Dessvärre behandlas man inte som en arbetskamrat, trots att man kanske ändå utför samma/
likvärdiga uppgifter som övriga. Man är istället ”projektanställd i jobb istället för bidrag”.

”Man ska inte skickas iväg utan att bli presenterad för arbetskamrater och handledare och säga vilken
arbetsuppgift man ska ha”
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Flertalet har också trivts bra eller mycket
bra med sina arbetsuppgifter. Även här har
det framkommit några negativa
kommentarer om arbetet.

arbetsuppgifterna
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”När man kommer till en ny arbetsplats är det viktigt att få information och bra instruktioner. Tyvärr fick
jag ej tillräcklig information. För att kunna trivas med sitt arbete behöver man bra stöd, information och
respekt.”

Bostadsområdet, samhället och arbetsförmedlingen
På frågan om deltagarna har fått mer kunskap om sitt bostadsområde, svarade större delen
ja.

Av de som svarade ja har många skrivit
på vilket sätt de fått informationen om
sitt bostadsområde.

”Vi fick information om skolan, miljö, brandkår, brandvarnare, ombyggnad av Råslätts centrum. Jag tycker
att det var positivt.”

”Jag upptäckte att det finns flera verksamheter i mitt bostadsområde och på min arbetsplats fick jag lära mig
att hantera nya situationer.”

”Jag har inte fått kunskaper om mitt  bostadsområde utan om de människor som bor här.”

”Vi som jobbade inom projektet brukade träffas. Då pratade vi om bostadsområdet och hur vi ska kunna
lösa olika problem.”

”Vi har träffat många personer som har berättat om vårt bostadsområde. Det har varit mycket information
och vi har fått diskutera och ge våra synpunkter för att förbättra området.”

”På min arbetsplats träffade jag många kvinnor och vi pratade mycket om levnadsvillkor, om våran omgivning
och lekplatser för barn och vi har bytt idéer och diskuterat frågor som är viktiga för vårt bostadsområde.”

mer kunskap om bostadsområdet
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”Vi har fått tillräcklig information, mycket bra kontakt och samarbete både med bostadsföreningen och
hyresgästföreningen. Vi har haft många idéer, aktiviteter, samarbete med hela området och jag tycker att alla
projektanställda har skött sig bra.”

”Den kunskap som jag har fått fick jag på våra möten som var en gång per månad. Då berättade alla som
jobbade genom projektet vad de sysslar med. Ganska mycket av det var nytt för mig.”

”Enkäten i bostadsområdet, boendemöten på Huskvarna söder.”

De som svarade nej på frågan gav bland annat följande kommentarer:

”Jag arbetade inte i mitt bostadsområde”

”Bara om mänsklighet och andra kunskaper mellan olika färger”

På frågan om de fått mer kunskaper om
det svenska samhället och allmänna
samhällsfrågor, varade större delen ja.
Många preciserade i den åtföljande
kommentaren, vilken typ av kunskap
deltagandet i projektet hade givit:

”Ja, delvis som arbetsvillkor, löner och skatter och om mina arbetskamrater…”

”Under tiden som man var anställd lärde man sig av arbetskamraterna genom samhällsdiskussioner ”

”Den har gett mer kontakter med svenskar”

”Jag fick mer kunskaper om Jönköpings kommun och företagen som finns i Jönköping.”

”Jag får träffa folk och är engagerad i olika föreningar.”

”Genom arbetsplatsen, studiedagar, utbildning och möten med många olika personer som vi träffat under tiden
vi har jobbat.”

”Jag lärde mig hur föräldrar uppfostrar sina barn i Sverige och hur svenskar firar sina helger och vad de äter
till jul och till påsk.”

Endast ett fåtal personer har uttryckt negativa känslor inför de kunskaper som de lärt sig.

Nej; bara negativa kunskaper

mer kunskaper om samhällsfrågor
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De anställda var i allmänhet mer negativa till vägledningen från arbetsförmedlingen än till
de andra frågorna. En del uppfattar att de inte fått någon hjälp utan istället blivit
motarbetade. De flesta har svarat varken bra eller dåligt på frågan om vad de ansett om
vägledningen.

Det område, som skiljer sig från de
övriga, är Österängen där fler har
svarat bra eller mycket bra. De
skillnader, som uppstått, tycks dock
mer ha haft med
gruppsammansättningen att göra än
med själva bostadsområdet eller med
projektledningens insats. Där man
blandat grupper med anställda från
olika områden, har de deltagande varit
mer negativa. Tidigare erfarenheter
från arbetsförmedlingen kan också ha
färgat svaren och gjort dem negativt
inställda från början.

Några av de som varit negativa har kommenterat detta:

”Jag var arbetslös i flera år. Arbetsförmedlingen har inte hittat något jobb åt mig bara praktik och kurs…”

”De borde jobba mer och prata mindre. De skulle hitta jobb istället för praktik.”

”De borde kontakta människorna mer.”

”Har du haft vägledning från Arbetsförmedlingen… Nej, och det är katastrofalt dåligt! Man utlovade
vägledning, men vart tog den vägen undrar jag.”

Betydelsen av ett arbete
De allra flesta upplever att det har varit positivt eller mycket positivt att ha haft ett arbete.
Detta svar är representativt för alla fyra områdena. Många har känt sig stärkta och vågat
söka jobb på nytt, medan några utrycker en hopplöshet inför att återigen vara arbetslös.

I Vilket bostadsområde har Du arbetat
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Av de som svarat positivt har några skrivit så här:

”Att ha ett arbete är viktigt och intressant. Man får självförtroende och blir säker när man försörjer sig själv.
Det är bra både fysiskt och psykiskt.”

”Fått en aning större kontaktnät + lite arbetsmaterial att visa upp”

”För mig har det varit mycket positivt därför att jag kan planera för framtiden. Min man jobbar också. Det
betyder också mycket för barnen.”

”Jag var utan jobb i 6 år. Jag kände mig förlorad ensam och deprimerad. Jag var rädd att vara med folk. Med
jobbet fick jag självförtroende och min familj fick livsglädje. Jag fick lära känna det svenska samhället och
utveckla språket. Jag skaffade mig också nya vänner.”

”Efter detta hade jag lättare att komma in i det Svenska samhället och jag fick jobb lättare.”

Flera känner dig kluvna inför det faktum att de gjorde ett bra jobb, men att de trots det inte
fick fortsätta på arbetsplatsen:

”Mitt arbete har betytt mycket för mig och jag hoppades mycket på att få fortsätta jobba med det, men
tyvärr blev det inte så.”

De som ser negativt på projektet menar att de inte haft ett riktigt jobb och att namnet ”Jobb
istället för bidrag” är missvisande. De har inte upplevt att de varit en del av arbetsplatsen.

”Det kändes inte som ett riktigt arbete. Men det var som en praktik i alla fall.”

”Jag vill inte kalla det ett arbete eftersom det inte ledde till en ”fast” anställning

Familjen
Många av de anställda har familj och barn och de flesta berättar att det har varit positivt
och mycket positivt för familjen i sin helhet att de har haft ett arbete. De skriver om respekt
och självkänsla inför familjemedlemmarna samt hur deras hälsa påverkas och att detta även
avspeglar sig på resten av familjen.

Vad har det betytt för din familj
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”Man blir självständig och respekterad när man har ett arbete.”

”Det har betytt mycket för mig och min familj eftersom ett arbete talar om vem man är!”

”Även om barnen inte är stora så är de stolta över att svara på andras frågor om jag jobbar eller inte.”

”Att jag mådde bra påverkade positivt hela familjen.”

”Min familj fick självförtroende och livsglädje. De var stolta över mig, särskilt mina barn. Mina barn kände
sig tryggare ihop med andra.”

”De vill att jag ska jobba och försörja mig. Det bästa sättet att utvecklas och komma in i samhället är att
jobba.”

”Man mår bättre när man slipper åka till Socialen – ingen vill ha socialbidrag.”

Även här  finns det blandade känslor och negativa kommentarer inför detta att man inte fått
en fortsatt anställning.

”Mina barn var glada och lyckliga för att jag hade chans att visa och ge min kunskap, för att jag tjänade min
egen lön och inte tiggde socialbidrag och för att jag var mer positiv och glad. Idag är allt annorlunda eftersom jag
åter igen är arbetslös.”

”Mina barn tyckte att det kanske inte lönade sig att läsa så mycket som min man och jag gjorde för att sedan
inte få ett riktigt jobb.”

Framtiden
Många av de anställda ser positivt på sitt framtida yrkesliv. Man vågar söka andra jobb och
vågar tro på sig själva:

”Jag började tänka positivt och planera mycket för framtiden…”

”Meriter är alltid till nytta”

”Erfarenhet och kunna söka vidare och våga säga vad man tycker.”

hur ser du på ditt framtida yrkesliv
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”Jag tänker inte ge upp tills jag får riktigt arbete”

”Jag är utbildad lärare sedan tidigare och jag vill inte gå samma utbildning en gång till. Jag ska välja något
annat, men jag har inte ännu bestämt vad… ”

”Man tänker mer på att studera för att skaffa ett yrke så att man säkert får jobb under en längre  period.”

En hel del känner tvärt om att de är besvikna då de fått lära sig att deras utbildningar från
andra länder inte räknas i Sverige och de måste fortsätta att studera. Detta gäller framförallt
de med lärarutbildning. Vissa utrycker en hopplöshet inför framtiden och tanken på att
börja om igen:

”Jag som jobbade i mitt hemland i 19 år som lärare fick veta att jag aldrig skulle få något fast jobb p.g.a.
svensk lärarbehörighet.”

”Jag är besviken. Jag dög som assistent och duger som vikarie, men när jag söker arbete duger jag inte för att
jag är en obehörig lärare…”

”Eftersom jag inte har någon svensk utbildning är det svårt att tänka på framtiden. I min ålder är det svårt
att studera och få ett yrke… ”

”Vad spelar det för roll.”

Synpunkter som kan vara till nytta för planering av kommande anställningar
De allra flesta har skrivit synpunkter på projektet och hur man skulle kunna förbättra det.
Många har varit positiva och vill tacka för den tid som har varit, medan andra är besvikna
över att de inte fått fortsatt anställning. Tankar om, vad man skulle kunna göra för att
projektet inte ska utnyttjas är många.

Positivt;
”God vilja och samarbetsförmåga. Kämpeinsats, med bra erfarenheter och meriter med ansvar. Osv.”

”Jag är tacksam för att jag jobbade i fjol heltid och det kändes mycket positivt och uppmuntrade mig att gå
vidare.”

”Fortsätt med projektet! Ge andra en chans till jobb! Det finns fortfarande många till som behöver det! /Tack
för mig”

”Jag tycker att man ska satsa mer pengar på sådana projekt istället för arbetsförmedlingen. Det är mycket
lättare att få jobb via projektet än via arbetsförmedlingen som staten satsar så mycket pengar på.”

”…jag tror att man ska tvingas att börja jobba eftersom det svåraste är att börja, sedan kommer man att
lyckas.”

Negativt;
Vad krävs egentligen för att bli antagen som projektledare i ”jobb istället för bidrag”? Någon måste styra upp
respektive projektgrupp annars blir det som i vårt fall, att ett fåtal engagerar sig och flertalet glider med som på
en ”räkmacka”. Här måste projektledaren ta sitt ansvar.
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Besvikelse;
Jag är jätteledsen över att de inte anställde mig. Det hade varit jättebra för mig att få jobba kvar eftersom jag
har mycket erfarenheter från mitt land, men tyvärr gav de mig inte chansen och det tycker jag är konstigt… Jag
jobbade bra och skötte jobbet, det vet jag, men WHY???!!! Jag hoppas att de kommer att tänka sig noga för
med kommande anställningar.

Om vi kunde jobba mer eller fortsätta ett år till hade varit bra, det var för kort tid. Vi kände att vi kunde
göra någonting, men så plötsligt var det slut och vi blev arbetslösa igen. Jag trivdes jättebra med mitt jobb, synd
att ingen ville ha oss som anställda och ge oss fast jobb trots att de på jobbet tyckte att jag var bra.

Jag kan bara svara för mitt yrke. Vi som har behörighet från vårt hemland och som inte har svensk
lärarutbildning har mycket svårt att hitta något jobb inom vårt yrke, men jag anser att det finns mycket
resurser inom svensk grundskola för oss invandrarlärare. Varför anställer de oss inte…?

Förslag;
Jag tror på en bättre överenskommelse som leder till fast anställning om det behövs folk på samma arbetsplats.

Anställda ska följa samma schema som deras handledare.

Att informera bättre till arbetsplatserna om vad projektet handlar om.

Jag tycker att man ska presenteras på arbetsplatsen för sina arbetskamrater och få reda på vad projektet
innehåller och vilka arbetsuppgifter man kan och får göra på jobbet.

Börja med att ändra det fåniga namnet på projektet. Det är bra att man skapar arbetstillfällen men det finns
inget behov av att skylta med det som om det vore filantrop eller välgörenhet. Man måste verka för att, även om
anställningen betalas av kommunen, ska den anställde betraktas som ”en i laget” på arbetsplatsen.

Det vore bra om den anställde får prova på att arbeta inom samma område, men på en annan arbetsplats.
Speciellt inom vården eftersom möjligheterna till att få arbete efter anställningen i projektet då ökas. /Lycka
till!

Förhindra utnyttjande av projektet;
Det var ett jättebra år med arbete inom projektet, men tyvärr är det många av arbetsgivarna som utnyttjar
situationen genom att de inte behöver anställa personer som oss då de får andra efter detta året. Till sist blir vi
som praktikanter dvs. arbetsgivaren får gratis arbetskraft.

Skicka folk till andra områden och till andra organisationer, inte till samma.

Visa upp sig;
Min erfarenhet är att de flesta företag har problem att lita på invandrarnas kompetens. Därför är det viktigt
med sådana här projektanställningar där man får möjlighet att visa att man kan mycket.
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Intervjuer med arbetstagare på Råslätt
Tio av de som anställdes i hundrajobben och som har varit med i enkätundersökningen har
även intervjuats om sina erfarenheter i projektet. Dessa personer var alla anställda i
bostadsområdet Råslätt. Genom intervjuerna kom det fram att de flesta var mycket positiva
till ”Jobb istället för bidrag”. Man berättade hur självkänslan stärkts och att man först nu
kände sig delaktig i det svenska samhället samt att de utvecklats som människor.

”Jag behöver inte gå till socialen och tigga pengar mer”, sa en av personerna. En annan berättar att
hon kände att ”jag hade samma värde som alla andra”.

Många av de intervjuade hade även sökt jobb i 25-an Trots att de inte anställdes då, hade de
inte givit upp utan sökte igen vid hundrajobben. En man berättade:

”det är viktigt med meriter… många fick jobb i och med projektet, andra ser att det går och tänker, nästa
gång är det min tur. Man skaffar praktik för att få vara med i projektet eftersom man då behöver
referenser.”

De negativa kommentarer som framgick av intervjuerna gällde framförallt ansökningstiden
och arbetsförmedlingens roll. En person påpekade att:

”ansökningsförfarandet tog ett halvår, det är oacceptabelt… för de som har gått arbetslösa länge är det
viktigt att få in dem på arbetsmarknaden så fort som möjligt”

Flera andra kommenterade hur de ser på arbetsförmedlingen. En person berättade:

”Jag är negativ till arbetsförmedlingens agerande. De kunde inte hjälpa mig innan, men när jag fick jobb i
projektet erbjöd de mig en utbildning… det kändes som om de motarbetade mig… de slarvade med mina
meriter…” Trots detta påpekade personen att, ”det var positivt att vi fick gå en kurs i hur man
skriver meritförteckning och gör ansökningshandlingar”

Trots mycket blandade känslor inför arbetsförmedlingen finns det personer som har enbart
positiva upplevelser därifrån.

”Arbetsförmedlingens roll har varit bra. Under tiden jag gick i skolan fick jag information och jag hade en
handläggare. Under projektet gick jag en vägledningskurs där jag fick lära mig skriva
ansökningshandlingar och söka jobb. Jag tycker att jag har lärt mig en del och att det var bra.”

De intervjuade berättade vad det har betytt för dem att ha ett jobb.

”Jag mår mycket bättre och känner att jag nu blir behandlad som en människa. De bryr sig om mig som
person. Mina syskon är mycket glada för min skull och jag tror att andra har blivit inspirerade av att jag
fick jobb och kämpar för att de också ska få det. Jag kan göra mer saker nu… Innan gjorde arbetslösheten
att man blev så låst, man får inte låna pengar och när jag ville köpa en mobiltelefon fick jag inte det
eftersom jag inte hade något jobb – det fanns ingen säkerhet. Det har också öppnat möjligheter att träffa
människor genom jobbet.”

”Det betyder mycket för mig och för min familj. Jag får mer respekt från min omgivning… det var viktigt
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för mig att jobba, vill inte att barnen ska se mig sitta hemma och vara arbetslös. Man kan inte säga till sin
son att arbeta om man inte jobbar själv.”

”Det är ett bra sätt att komma in i det svenska samhället… det finns två nycklar till det svenska
samhället, den första är svenska språket och den andra är jobbet i projektet. Jag har fått svenska vänner
och hittat mig själv igen, innan fanns jag bara, men jag skrattade inte – nu skrattar jag igen! Familjen mår
också mycket bättre… de äldre barnen lider mer om föräldrarna inte jobbar utan lever på socialbidrag”.

”Jag har utvecklat språket, kommit in i det svenska samhället och fått tron på svenska människor.”

”Jag tänkte först att, jobbet är bara ett år – sedan får vi gå hem igen… det blev inte så – det blev
positivt… nästan alla har fått jobb efter projektet… man har en väg framför sig”.

När de berättar om hundrajobben menar några att detta har varit deras chans att visa vad
de kan…

”100-jobben är perfekt för invandrare... det är bra att svenskarna lär sig att det finns invandrare som kan
jobba.”

”Mitt mål är att bli en bra person som representerar mitt hemland och på det viset kan bidra till att man
får en bättre syn på invandrare därifrån”

”Det finns fördomar om invandrare på svenska arbetsplatser och för att bryta dem måste invandrarna visa
hur mycket de kan. Genom 100-jobben presenteras invandrare och de förs in på arbetsplatsen och därmed
också i arbetslivet. Detta blir deras väg till det svenska samhället.”

Några personer gav förslag på vad man bör tänka på vid nya 100-projekt och hur man kan
utveckla arbetet så att det bli bättre…

”Släpp in ett par personer utan meriter varje omgång. Det finns folk som kan jobba men de har inga
meriter… de vill jobba, men får ingen chans.”

”Det vore bättre om det kostade pengar för arbetsplatsen – då kanske de skulle vara mer intresserad av att
behandla personen som en arbetskamrat och ställa krav och kanske sedan anställa personen också.”
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Synpunkter från Handledare/arbetsledare
Information och anställningsförfarandet
De flesta tycker att informationen om projektet inför anställningarna var bra eller mycket
bra även om vissa hade velat ha en mer dtaljerad information.

”Jag tycker att det mesta fungerade bra och har inget speciellt att tillägga.”

”Det hade varit värdefullt om hela personalen på arbetsplatsen informerats och inte bara arbetsledare och
handledare.”

”Tror att informationen kunde varit bättre och deras introduktion också om mer tid ägnats åt detta.”

Många av arbetsledarna och
handledarna är nöjda med
anställningsförfarandet och de anser att
de har fått rätt person till arbetsplatsen
mycket tack vare projektledarnas insats.
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”Mycket god kontakt med projektledare och god hjälp vid introduktion av de anställda.”

”Har fått tala om vad jag önskar för egenskaper, projektledaren kom med förslag och vi har träffats med
tänkbar person. Jag har haft chans att säga nej.”

”…liknat ett vanligt anställningsförfarande.”

”En givande diskussion med projektledaren gav två mycket kompetenta medarbetare.”
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En person har uttryckt att det tog lång tid innan anställningen var klar:

”För min del var det inga större problem, men den anställda fick vänta länge på att få definitivt besked om
när hon skulle börja.”

Arbetsuppgifter och arbetslag
De flesta arbetsledarna menar att de anställda klarat sina arbetsuppgifter bra eller mycket
bra:

”Alla tre fungerade utmärkt. Personalen gav dem goda vitsord. De smälte också väl in i arbetslaget.”

”Han tar egna initiativ, är inte rädd för att fråga om det är något han inte förstår. Han vill att vi ska tala
om ifall något blir fel, så att han gör rätt nästa gång.”

”Jag skriver bra men i början var det dåligt. Jag antar att vi ska skriva hur det var till största delen av
perioden.”

Några uttrycker att de saknat initiativ från de anställda:

”Ingen egen initiativförmåga gör att det ställs väldigt stora krav på arbetsledare vilket ibland innebar att
jag gjorde vissa arbeten själv eftersom det skulle ta lika lång tid att förklara.”

”Personen fick troligen mer ansvar än han klarade av. Arbetet krävde ett ganska stort mått av eget
initiativ och vuxenkontakt. Dock hade han god hand med barnen.”

De flesta av arbetstagarna har fungerat bra i arbetslaget. Där det finns problem har det i de
flesta fall löst sig till slut:

”Vi hade ”inskolningsproblem”, men vi löste dem gemensamt till allas belåtenhet.”

”Personen har varit som vem som helst i laget och påtagit sig samma ansvar som de ordinarie i laget.”

Båda är positiva och har ”social kompetens”. De är mycket omtyckta i arbetslaget.

Något rädd och blyg i början, men därefter en mycket god arbetskamrat.

Bra på svenska och villig att lära.

Alla har dock inte fungerat bra i sitt arbetslag. Detta beskrivs av några som följer:

Har haft svårt att ta kritik både från arbetskamrater och arbetsledare.

Denna person hade varit bättre hjälpt med ett annat praktikarbete.
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Utbyte mellan arbetsplats och anställd
Många har skrivit om vad den anställde har bidragit med på arbetsplatsen. Här tar flera upp
hur viktigt det varit med den ökade förståelsen för andra kulturer och för vad många
flyktingar har upplevt i krig och flykt. Även möjligheten att få en extra anställd som kunnat
bidra med olika nya arbetsuppgifter ses som positivt:

”Att vi kunnat få tid att göra ”det lilla extra” för de boende, att de eller någon annan i gruppen fått tid
över för att åka ut, lite extra samtalstid m.m.”

”Positiv invandraridentitet, vuxna invandrare/flyktingar kan och vill bara de får chansen. Barnen inser
att föräldragenerationen duger till arbete och inte bara arbetslöshet.”

”Mera öppet synsätt, nya impulser och idéer, ökad förståelse för krigsupplevelser.”

”Förutom den egna arbetsinsatsen har de visat vilken outnyttjad kompetens som finns hos många arbetslösa
invandrare.”

”Utvecklat arbetsgruppen i förståelse för och insikt i andra kulturers tankesätt”.

”Han hade nya idéer, och förslag på förbättringar.”

Några menar att de inte fått något utbyte av den anställde:

”Inte mycket.”

”Ingenting”

På frågan vad arbetsplatsen tillfört den anställde förutom ett arbete svarar många språk och
kontaktnät:

”Att de kunnat se om yrkesuppgifterna passar dem. Att få en gemenskap med arbetskamrater, öka deras
nätverk av kontakter.”

”Språkutveckling, växande själkänsla, värdefulla referenser och mycket bättre chans till arbete.”

”Att bli mer aktiv när det gäller att söka jobb och ta ansvar för sin situation”

”Förståelse för svenska seder och bruk.”

”Sakta men säkert fått självföretroende, insett att hon är duktig, behövd och omtyckt för den hon är. Att
hennes åsikter är viktiga och har något att tillföra oss.”

”Att man måste ta hänsyn till sina arbetskamrater oavsett kön. Att man måste ringa till arbetsplatsen
när man är sjuk.”
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Problem
Ibland har vissa problem uppstått. Det kan ha gällt projektets regler eller kulturella
skillnader:

”I mitt yrke jobbar vi på udda tider. Hon fick endast jobba en kväll i veckan till 22.00. Ska man ha en
person ett år för att komma in i arbetslivet, måste man följa strikt handledarens arbete! Det var lite för
mycket snack om arbetstiden!”

”Nej: Inte med projektet som sådant, men vi saknar arbetsinsatsen och personerna efter avslutat
anställning.”

”Finns viss risk att det utnyttjas av större arbetsgivare, vilket kastar skugga på de övriga. Vi är annars
mycket positiva till projektet.”

”I början av anställningen kan det vara svårt att finna dom rätta arbetsuppgifterna eftersom avsaknad
finns från verksamheten tidigare. All personal är inte alltid medveten om detta.”

Jag som arbetsledare var ibland ensam och hårt belastad. Gruppen är mycket ”arbetskrävande”.

”Av språksvårigheter och kulturskillnader har vissa spänningar, missförstånd uppstått. Några har blivit
svåra att reda ut på ett positivt sätt.”

”Att den anställda haft svårighet att få tag på projektledaren pga. hans 50% anställning, att de upplevt
att de inte fått besked om saker och ting.”

Avslutningen
För många har avslutningen fungerat bra och man har haft en fortsatt kontakt med den
anställde:

”Den anställda sökte och fick en provanställning, slutade därför tidigare, glad och lycklig.”

”Eftersom en person är anställd var jag orolig för avundsjuka, men de tog det bra. Flera återbesök -
trevligt.”

”Vi har inte gjort någon avslutning eftersom den anställde stannar 1 år till hos oss, som tillfälligt
anställd.”

Har du upplevt några problem 
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I några fall avlöpte avslutningen inte lika smärtfritt:

”Växeln från ”100-jobbet” till annat arbete är svårt. Ett år fyllt av mening och socialt liv går fort, men
skapar lust och längtan efter mer. Saknaden blir stor.”

”Det hade varit bra om aktuell arbetsförmedlare besökt arbetsplatsen för att få en uppfattning om vad som
eventuellt kunnat vidareutvecklas eller ge infallsvinklar till arbete.”

”För otydligt – de har bara gått hem. OBS bara vid något tillfälle har ett avslutande samtal ägt rum.”

”Det har tagit lång tid för henne att få de papper och intyg hon behövt efter anställningen.”

Bostadsområdet
Arbetsledarna och handledarna fick frågan om vad de tror att projektet har betytt för
bostadsområdet. Detta hade många haft synpunkter om:

”Förskola och fritidshem har tagit emot projektföräldrarnas barn, vilket har varit bra för barnen och för
institutionerna. Arbete med projektet i sig har gett många människor nytt hopp om att kunna komma ut
på arbetsmarknaden, vilket avspeglar sig på hela bostadsområdet.”

”En person som fått flera kunskaper kan alltid hjälpa och ställa upp för andra, det behövs i detta
området!
Mycket. Många har fått arbete. Barnen har föräldrar som arbetar och tjänar pengar. Glädje över att få
arbetskamrater och komma in i det svenska samhället.”

”Oerhört mycket då det blivit en Dominoeffekt inom området där fler tagit sig själva i kragen och aktivt
börjat söka jobb med gott resultat, ”kan de få jobb så kan kanske även jag lyckas”.

”Ett lyft eftersom projektet verkar sammansvetsande och integrerande.”

”Mycket! Man har tagit tillvara det egna områdets arbetslösa, förhoppningsvis har detta i en del fall
resulterat i fast anställning.”

”Positivt; vårt område har dåligt rykte, ”alla får socialbidrag, alla är utslagna eller slöa invandrare”, detta
bevisar motsatsen.”

”Gruppen har skapat ett nätverk i området, de har lärt känna varandra och andra boende genom de
projekt som genomförts inom ramen för 100-jobben, t.ex. Smedbyparken, boendeenkäten.”

Några menar att det även finns en negativ sida:

”Ett lyft, som tyvärr faller, ett år är för kort tid.”

Övriga synpunkter
Bland övriga synpunkter lämnades många positiva kommentarer:

”Det är ett stort och ansvarsfullt jobb! Jag har lyckan att möta en mycket intelligent  trevlig tjej från

34



Bosnien, det gav mig mycket!”

”Jag är övertygad om att projekt som ”Jobb istället för bidrag” är rätt väg att gå”.

”Vi är mycket positiva till ytterligare projekt av det här slaget. Sådant krävs för att stödja lokala initiativ.
Projektledaren har gjort ett bra förarbete och stött oss på ett mycket föredömligt sätt under perioden.
Fungerade bra!”

”Bra och meningsfullt för alla.”

”Jag tror att det är ett bra sätt att få in invandrare i det svenska samhället. Resultatet talar för projektet.”

”Vi tar gärna emot en ny omgång”

Några var kluvna inför framtida projekt och det fanns några negativa kommentarer:

”Synd att den nya gruppen inte får jobba på området – men jag har förståelse för det.”

”Anställda inom projektet tar tid (även praktikanter med invandrarbakgrund) har ett stort behov att bli
lyssnade på om deras separation från hemlandet, nära och kära, hus och grannar och oron för de som är
kvar. Jag lärde mig mycket, men det tar tid.”

”Vi saknar personerna idag, vi behövde dem!”

Även förslag kom fram:

”Ett önskemål skulle vara att 100projekt skulle leda till fortsatt anställning. Kanske en
finansieringslösning för ideella föreningar på sikt då detta är svårt att lösa.”

”Vi bör fortsätta denna utveckling så att det inte blir ett totalt stopp. Föreningen bidrager gärna med
arbete, organisation m.m. men behöver resurser.”
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Synpunkter från Handledare
Informationen

Större delen av handledarna tycker
att informationen har varit bra eller
mycket bra:

”Kontakten och informationen från projektledaren har varit mycket bra. Vi har haft både skriftlig och
personlig kontakt under hela anställningsperioden.”

Några anser dock att det kunde ha varit bättre:

”Dåligt: jag fick inte reda på att jag var handledare för den anställda förrän det gått någon månad. Det är
ju viktigt att veta. Så allt blir rätt från början.”

”Vi kunde fått lite mer detaljerad information.”

”Informera all personal om projektet”

”Att noga gå igenom vad som förväntas utav handledare och projektanställd. Tex. Vilka arbetsuppgifter
som skall utföras.”

Handledarrollen
De flesta tycker att det har fungerat bra eller mycket bra att vara handledare:

Hur har det fungerat att vara handledare?
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”Det har varit roligt och givande.”

”I början var det lite jobbigt. Vi hade lite olika syn på att hålla tider. Vid middagen och början på
arbetsdagen. Senare fungerade det bra.”

Andra har haft mera problem:

”Visste inte vad de fick göra och inte göra. De projektanställda visste mera.”

”Tagit för mycket tid från mina egna arbetsuppgifter.”

Skulle du ställa upp igen
Många kan tänka sig att vara handledare igen. De som svarat nej har förklarat varför:

”Det finns inte jobb så det räcker till två.”

”Bara om man får bättre information.”

”Vet ej; jag skulle nog vilja ta reda på den
projektanställdes inställning till arbetet och
kunnande.”
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En person kan tänka sig att vara handledare igen om förutsättningarna ändras:

”vill gå ledarutbildning.”

Bostadsområdet
De flesta anser att det har betytt mycket för bostadsområdet:

”Oerhört positivt med att människor som varit arbetssökande länge får kontakt med arbetsmarknaden.
Det ger bra signaler och lyfter både vederbörande och området.”

”Jag tror att det är positivt för att bostadsområde när flera boende har ett arbete.”

”Jag antar att den som har ett jobb mår bättre än den som är arbetslös, är därmed mer aktiv och en
tillgång för bostadsområdet.”

”Det är alltid bra när ett betydelsefullt projekt sätts igång. Folk flyttar gärna till ett område där det ”görs
saker”.”

”Mycket värdefullt för arbetslösa att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Förebilder för andra –
det går att få jobb!”
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”Att invandrare har fått jobb, att de syns och får visa att de kan och vill mycket. Att svenskar och
nysvenskar får mötas i det dagliga livet och inse att vi har samma önskningar och behov. Att nysvenskarna
får självförtroende ”är någon” och därmed möter andra på ett annat sätt och därmed själv blir bemött med
mera respekt. Ringar på vatten.”

”Det har blivit mindre stökigt och större gemenskap, och man har lärt känna fler människor, det är bara
positivt.”

”Människor i grannskapet har förstått att arbete innebär identitet och ökad självkänsla vilket gynnar den
sociala utvecklingen i bostadsområdet.”

Ett fåtal kan inte se att det har varit någon fördel för området:

”Inget”

Övriga synpunkter
Flera har haft positiva kommentarer om projektet:

”Många har ju tydligen fått jobb, vilket är jättebra!”

”Projektet är jättebra. Det är viktigt att personen i fråga får komma ut och visa upp sig, och visa att man
duger och är duktig, precis som vem som helst. Mycket av invandrarfientligheten försvinner med projektet
”Jobb istället för bidrag”.”

”Varit bra med personal som är väl insatt i muslimsk matkultur.”

”Gärna mer av detta för det blir bättre i området och det är mycket bra.”

”Bra med en extra resursperson i en klass med stora hjälpbehov.”

Några har uttryckt en oro för att 100-jobben få negativa följder:

”Jag tycker att det är bra om de kommer ut och jobbar istället för att vara hemma. Men det får inte bli på
bekostnad av fastanställd. Det är lätt att det kan bli så för de kostar ju inte skolan något som i detta fall”

”Integrationsarbetet ska ingå i den ordinarie verksamheten och inte i form av projektanställningar. ”Jobb
istället för bidrag” låter fint, men de som inte får fortsatt anställning trots fina insatser och blir utan denna
anställning får A-kassa efter ett år. Kommunen utnyttjar systemet. Vår invandrare är inga möbler som
ska flyttas runt i olika system. Om en projektanställning ska leda till fast tjänst, ska skolan inte ta emot
projektanställda eftersom skolans regler för fast anställning är ”fyrkantiga”. I skolans värld borde vi på ett
bättre sätt använda oss av invandrares sociala kompetens, för att motverka den negativa
främlingsfientligheten. Att öka vuxenstödet för invandrarbarn med personer med invandrarbakgrund blir
samhällsekonomiskt en vinst eftersom en ung människa som blir kriminell kostar samhället 16 miljoner
kronor. Den projektanställde som jag har varit handledare för har efter många års olika kontakter fått
ytterligare ett års anställning. Han är ett stort stöd för eleverna. De kommer att känna sig svikna om han
inte får fortsatt anställning.”

”Det är synd att en ny 100-jobbare inte kan anställas på samma arbetsplats. Finns det ett behov på
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arbetsplatsen ska en tjänst inrättas har vi fått till svar. Men det gör man inte inom kommunen. Resultatet
blir att vi har behov av extrahjälp och arbetslösa går hemma och mår dåligt, men får inte arbeta här.”

Ett fåtal är negativa till projektet:

”Varför får bara invandrare denna möjlighet. Det är inte klokt att de sedan får en betald utbildning och
sedan garanterat fast jobb. Medan vi svenskar får betala vår egen utbildning. Det blir att ”de” ska ha mer
och mer.”

”Och detta med att de fick gå ut och jobba extra. Först fick de inte jobba något extra, sedan högst två
dagar i månaden och detta ledde till att de fick jobba hur mycket de ville. -> Vikariat. Detta ledde till
avundsjuka för de hade ju sin månadslön som var bättre än våran. Ändå krävdes mera. För att detta ska
fungera så krävs andra regler och de hålls och att när de gå på projektet så ska de vara ”elev” inget
annat.”

”Kolla ordentligt att den projektanställde verkligen är intresserad av skolarbetet. Skicka ej vem som helst.”

”Den anställde inom projektet tar tid (även praktikanter med invandrarbakgrund) har ett stort behov att
bli lyssnade på om sin separation från hemlandet, nära och kära, hus och grannar och oron över de som är
kvar. Jag lär mig mycket, men det tar tid.”
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Synpunkter 25-an och 100-jobben
Några av arbetsledarna och handledarna har varit med i båda projektomgångarna och har
därför erfarenheter av hur projektet har förändrats och utvecklats.

Skillnader mellan”25-an” och ”100-jobben
Flera upplever att de har lärt sig mycket av 25-an och därför fungerat bättre i sin roll som
arbetsledare och handledare:

”Vi blev bättre på att bedöma såväl arbetssökande som arbete. Vi visste bättre vad det handlade om
andra gången. Sivs jobb var nog lika välgenomtänkt och planerat första gången, medan min arbetsledande
funktion utvecklades.”

”Ja, vi som arbetsplats har blivit bättre på att ta emot och utnyttja personerna.”

”Ja, samarbetet mellan Siv, projektledaren, och mig som arbetsledare utvecklades, då vi kände varandra
sedan 25-an.”

Skillnader mellan ”25-an” och ”100-jobben” vid utvidgningen till fyra områden
Få har sett några skillnader på grund av att projektet utvidgats till fyra områden. Någon har
kommenterat utbildningstillfällena:

”Vi har haft gemensamma
utbildningsinsatser för hela gruppen
också inom 100-projektet. Det ger
deltagarna en värdefull
kommunkunskap.”
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Arbetsuppgifterna
Utformningen av arbetsuppgifterna har utvecklats skriver flera då man i den nya omgången
har vågat ge mer avancerade arbetsuppgifter. Man visste nu att det var kompetenta
människor som fick anställning:

”Ja, jag visste efter 25-an att det var hög kompetens på arbetstagarna. Därför vågade vi erbjuda mer
kvalificerade arbetsuppgifter.”

”Det anpassas naturligtvis efter personliga förutsättningar. Men utvecklas kanske inte är rätt ord. Mer
förändras”

”Lite grann då man mer förstått vikten av att låta arbetstagarna följa ordinarie arbete även på kvällar och
helger.”

Synpunkter avseende ”100-jobben”
”Jag har haft två mycket bra medhjälpare, de har haft ungefär samma arbetsuppgifter båda perioderna.”

”Satsa mer på liknande projekt då det är bättre för alla parter när man känner att man gör något för att
försörja familjen.”

”De sammanlagt tre lärarassistenterna vi haft har tydligt visat på behovet av invandrande lärare, inte
minst som förebilder och som levande bevis på att invandrare kan! (alla vet inte det!) Därför bör
Jönköpings kommun och HLK utarbeta en vetting och relevant utbildning för invandrade lärare och
akademiker så att dessa kan komma att arbeta som behöriga lärare!”

”Vi hade gärna fortsatt samarbetet med nya arbetsuppgifter som kunde utföras på Råslätt. Tyvärr gick ej
detta med de nya reglerna ”

”Visst är det bra att de som anställs från Råslätt får jobba utanför området. Men jobbet är ju ett led i
integrationsarbetet på bostadsområdet och invandrarnas insatser har bidragit till en ökad förståelse
framförallt inom skolan och äldreomsorgen.”

”Bra och vettigt. Både för individ, arbetsplats och rent positivt ekonomiskt. Kanske borde förlängning
kunna komma till stånd efter ett uppehåll med arbetssökande och/eller studier.”

har arbetsuppgifterna utvecklats
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Intervjuer, arbetsledare/handledare på
Råslätt
Nio av de som ställde upp som arbetsledare och handledare i hundrajobben och som har
varit med i enkätundersökningen har även intervjuats om sina erfarenheter i projektet.
Dessa personer var alla anställda på de arbetsplatser som använts  i bostadsområdet Råslätt.
De intervjuade var positiva till ”Jobb istället för bidrag” och berättade att de sett hur de
anställda växt som individer samtidigt som de som arbetsledare och handledare också blivit
stärkta som personer av erfarenheterna från de anställda i projektet.

”Projektet var bra och det gav deltagarna självförtroende.”

”Ett sådant här projekt är viktigt för många människor”

Några berättar att de saknat information om projektet liksom om det som de anställa varit
med om utanför arbetsplatserna i forma av möten och aktiviteter. En person påpekade att:

”De studiebesöken som personen var på skulle jag ha velat veta mer om… så att man hade kunnat spinna
vidare på det. Det hade varit kul att veta vad det handlade om… Då hade man kunnat diskutera detta…
De kunde ha redogjort för de erfarenheter som de fått genom dessa möten.”

Flera beskriver vikten av att göra den anställde till en del i arbetslaget:

”Det har fungerat bra och han blev en del i arbetslaget… han fick bra kontakt med alla”

”De deltog i alla aktiviteter”

Genom de anställda i projektet har man upptäckt brister på arbetsplatserna som man
tidigare inte reflekterat över. Det har i många fall rört sig om situationer i skolan där
eleverna har olika kulturell bakgrund och där de flesta lärarna har svensk härkomst. Genom
att föra in vuxna i klassrummen med kunskap om andra kulturer har tidigare komplicerade
situationer kunnat lösas på ett enklare sätt.

” de har kunnat ge sin åsikt om hur man ska kunna hantera olika situationer, vad det gäller kulturella
skillnader i klassrummet osv.”

”det har varit en förebild framförallt för invandrareleverna”

”De här personerna kan tillföra skolan som arbetsplats saker som saknats eftersom lärarkåren till största
delen är svensk här på området. ”Det finns delar i undervisningen som vi har saknat.”

Flera påpekar att dessa personer med utländsk bakgrund är en resurs som inte tas tillvara.

”Man ser vilken kunskap som finns bland människor med invandrarbakgrund, som det är synd att det inte
utnyttjas i större grad. Det är väldigt kvalificerade människor.”

Några handledare påpekar att de hade önskat en återförening med den anställde en tid efter
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att anställningen i projektet avslutats. Detta för att personen då skulle ha distans till arbetsplatsen
och därför kunna ge en genomtänkt kritik till arbetsledare och handledare:

”Det hade varit bra om de hade kunnats bjudas tillbaka till arbetsplatsen för att ge synpunkter på hur det
har varit. Vad har de kunnat dra för slutsatser för att kunna använda på sin nästa arbetsplats. Vad vi
som handledare hade kunnat tänka på… hur vi skulle ha kunnat göra istället eller vad som var bra.”
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Synpunkter från arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen26 har gått in med anställningsstöd i form av bidrag till arbetsgivaren
vad gäller lönen för den anställde. En annan uppgift har varit att ordna vägledningsgrupper
under anställningstiden. Där fick alla anställda tillfälle att vara med under en vecka.
Eftersom anställningen är tidsbegränsad diskuterades hur man söker jobb rent praktiskt;
hur man skriver ansökningshandlingar med meritförteckning och personligt brev.
Arbetstagarna fick även komma på studiebesök på arbetsförmedlingen, där de fick tillgång
till datorerna. Det var ”en skola i att söka jobb”. De flesta 100-jobbarna deltog i detta.
Handledarna läste meritförteckningarna och de personliga breven och gav goda råd och
tips, men rättade inte handlingarna. Genom individuella träffar med deltagarna har man
diskuterat den anställde i projektets mål och hur personen ska kunna uppnå dessa mål
genom till exempel utbildning.

De som gick på vägledningsmötena fick lära sig hur hittar man jobben genom:
• Att använda egna nätverk, vänner och bekanta
• Dagspressen
• Att söka i datorerna

Arbetsförmedlingen upplever att det uppstod problem när personer med utländsk
bakgrund hade en annan erfarenhet av arbetsförmedlingens arbetssätt från sina hemländer.
Något annat som har varit problematiskt är att det varit svårt för de som inte fått jobb efter
projektet och som nu står utanför igen. ”Det är viktigt är att komma vidare och få ett jobb efter
projektet för att inte fastna i a-kassa istället för socialbidrag.” Vidare menar de att kraven nu måste
sänkas eftersom det finns mer jobb på den öppna arbetsmarknaden. Ska projektet vara kvar
måste det ändras för att anpassa det till en annan kategori människor, de som inte har så
mycket meriter och utbildning. ”Projektet har antagligen gjort sitt.”

Arbetsförmedlingen berättar att deras arbetsinsats inte uppskattats utan att det enbart är
kommunen som uppmärksammas. I tidningar och reportage nämns inte
arbetsförmedlingen. ”vi har hjälpt till att detta ska bli möjligt”

44



Synpunkter från Fackliga representanter
Fackets roll i ”Jobb istället för bidrag” har varit att välja ut lämpliga arbetsplatser. Där man
ansett att arbetsplatsen haft för avsikt att utnyttja projektet, har man valt att säga nej. Finns
det vakanser på arbetsplatsen måste de anställa någon först och får inte välja att ta in en
hundrajobbare. Den ordinarie personalen på arbetsplatserna har fungerat bra tillsammans
med de anställda i projektet, vilket till stor del beror på att arbetsplatserna noga valts utifrån
goda arbetsmiljöer, god kamratskap och riktiga handledare.27

Ett av målen med projektet var att de anställda skulle kunna bli medlemmar i ett
fackförbund i och med projektanställningen. Det innebar problem för de som var anställda
som lärarassistenter. Eftersom de inte hade någon lärarutbildning tilläts de inte vara med i
lärarförbundet. Kommunal fick ta in dessa personer som medlemmar för att ge dem
möjlighet till facklig tillhörighet. Efter anställningen som 100-jobbare blir arbetstagarna
berättigade a-kassa. ”man flyttar kostnaderna från kommun till stat”.28

Projektet fungerar bra för projektmedlemmarna, men det finns andra som inte kommer in
på arbetsplatserna då 100-jobbarna får timvikariat och sommarjobb. När en ordinarie
personal är sjuk finns möjligheten att plocka in hundrajobbaren som vikarie i till exempel
vården, istället för att ringa in en vanlig timvikarie som står utanför projektet.
Hundrajobbaren kostar arbetsgivaren mindre. Ett annat problem är att även om deltagarna
är medvetna om att projektet sträcker sig över ett år och att arbetet sedan tar slut, kan det
vara svårt att se någon annan projektanställd ta över arbetet. En annan baksida är att det
finns en kategori människor som inte platsar. De som kommer med är de med bäst meriter,
som kanske hade kunnat få ett jobb på sikt även om det tagit längre tid. Den andra
kategorin, de som inte har dessa meriter, hamnar utanför. 29

Kommunal är inte glada åt åtgärder i stort. De menar att människor som gör ett bra jobb
ska vara kvar på arbetsplatsen. Förhoppningen är att det inte blir några fler 100-projekt
utan att det ordnas riktiga anställningar istället. Arbetet med ”Jobb istället för bidrag” har
trots detta fungerat bra och samarbetet med projektledarna likaså ”vi har kunnat lita på
varandra”.

Nytt för hundrajobben, i jämförelse med 25-an, var att de olika fackliga representanterna
samlades till olika möten för att diskutera projektet.30

En av de fackliga representanterna reflekterade över att många arbetsplatser är rädda för att
anställa invandrare, man känner inga från andra länder och är oroliga för deras att deras
arbetsinsatser inte ska räcka till. ”Främlingsfientlighet är stor i Sverige… Man väljer en ”Svensson”
framför någon med ett annorlunda namn… vanligtvis kanske personer med utländsk härkomst inte ens
kallas till jobbintervju – får inte chansen…genom projektet kan dessa personer få visa att de kan arbeta
och är duktiga.”31

En skillnad från första omgången är att det är fler kvinnor än män som har fått anställning i
projektet. Behovet är större bland kvinnorna eftersom fler av männen redan har fått andra
jobb. Att det är så få svenskar beror  på att det inte är lika många svenska sökande.
arbetsmarknaden.
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Från 25 till 100
Följande baseras på en intervju med Siv Hederos32.
Det har utvecklats till två olika typer av arbetssätt. Den första är dubbelbemanning på
arbetsplatsen och omfattar arbetsuppgifter som vårdbiträde, ekonomibiträde och
lärarassistent. Detta har fungerat bra inom yrken där det finns ett rekryteringsbehov som i
äldreomsorgen.

Det andra sättet är ”nya modeller”, ett resultat från första omgången av ”Jobb istället för
bidrag”. Det nya var att arbetsplatserna själva kom med förslag på arbetsuppgifter och
anställningar som kunde vara lämpliga. Exempel på detta var:

• Skolmåltidsbiträde som kunde muslimsk matlagning. Man hade upptäckt att det
gav en trygghet för de muslimska eleverna att veta att maten tillagades på deras sätt.

• Bankvärd. Ett samarbete med Föreningssparbanken på Råslätt, där banken gick in och
betalade delar av den anställdes lön. Tjänsten var ett direkt resultat av ronderingen från
25-an i första omgången, där två personer arbetade med att upplysa invånarna om
trafikfaror och var man inte fick köra med bilar inom området. Man insåg nyttan av att
ha någon på banken som kunde flera olika språk, köerna minskade och fler vågade gå
till banken utan att ha med sig en tolk.

• Lokalredaktion på Råslätt för Folkbladet. Den anställde skrev många artiklar med
anknytning till Råslätt.

• Second hand affär. Dess syfte är att skapa fler arbetstillfällen inom området och
samtidigt erbjuda billiga varor.

• Brandinformatörer anställdes av Vätterhem. Informatörerna utbildades av
Räddningstjänsten med syftet att informera de boende om brandskydd samt sätta upp
brandvarnare i alla lägenheterna i bostadsområdet. Modellen med brandinformatörer
planeras i tredje omgången av projektet att användas på Österängen och Öxnehaga.

Riktat mot äldrevården finns det idag en omsorgsutbildning för invandrare där de efter en
termin går över till det ordinarie omvårdnadsprogrammet. Genom 100-jobben kom man
fram till att det även behövs en liknande utbildning för lärare. Därför har man tillsatt en
arbetsgrupp som tillsammans med Högskolan arbetar med att ta fram en lösning.

Man kan även se andra resultat från första etappen. De som deltog i ”25-an” banade väg
för fler i och med att de visade upp sig och gav invandrare ett ansikte på arbetsmarknaden.
De från den andra etappen har förstått att de inte får fasta jobb eftersom de har kunna följa
den första gruppen. Många känner någon som varit med tidigare och som sedan har fått
jobb. Av de som fått jobb efter 25-an har de flesta skaffat det själva. Projektledaren kan ha
tipsat dem eller gett förslag, men de har sökt jobb själva.

En skillnad från första omgången är att det är fler kvinnor än män som har fått anställning i
projektet. Behovet är större bland kvinnorna eftersom fler av männen redan har fått andra
jobb. Att det är så få svenskar beror  på att det inte är lika många svenska sökande.
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Reflektioner
25an på Råslätt, som var ett pilotprojekt, gav ett mycket positivt resultat. Det nya sättet att
tänka, där de som anställdes fick söka jobben utifrån sina meriter och tidigare erfarenheter,
föll väl ut. Följden blev att många kunniga och duktiga personer, de flesta med utländsk
härkomst, kom ut på arbetsmarknaden. Flera av dessa hade tidigare under lång tid gått
arbetslösa trots gedigna utbildningar och arbetslivserfarenheter från hemländerna. När de
fick möjlighet att visa upp sig på arbetsplatserna upptäcktes en resurs som tidigare inte
tillvaratagits. De positiva resultaten på Råslätt samt de samhällsekonomiska vinsterna gav
förutsättningar för en utveckling och fortsättning, men den här gången i större skala. Beslut
togs att projektet även skulle innefatta områdena Öxnehaga, Österängen och Huskvarna
Södra.

Frågan var om denna omgång av ”Jobb istället för bidrag” skulle ge samma goda och
positiva resultat. Den första gruppens glädje över de nya jobben hade kanske överskuggat
de problem och nackdelar som fanns med projektet. Likaså var frågan om det skulle finnas
lämpliga kandidater kvar på Råslätt att anställa. Det visade sig att denna oro inför den nya
projektomgången var obefogad. Resultaten av 100-jobben är i stort sett lika positiva som
25-ans. Det fanns fortfarande många duktiga personer boende i området, flera hade
dessutom skaffat sig meriter under det gångna året för att kunna komma ifråga i den nya
projektomgången.

Positiva resultat
Även denna gång har många fått jobb efter projektet. I enkäterna och intervjuerna syns hos
de flesta en ökad optimism, stärkt självkänsla och framtidstro. Man uttrycker en glädje över
att  inte längre behöva be om socialbidrag utan istället kunna tjäna sina egna pengar för
familjens uppehälle. Många har stärkts i tron på sin egen kapacitet och vågar nu söka fler
jobb. Respekt, självförtroende, språkkunskaper, delaktighet, framtidstro och kunskap är ord
som ofta förekommer i de anställdas synpunkter.

Arbetsledare och handledare påpekar att många har skött sig bra och gett invandrare ett
gott rykte på arbetsplatserna. En del erkänner också att de har fått omvärdera sin syn på
invandrare och att de nu ser dem som goda arbetskamrater.

”Jobb istället för bidrag” har också gett ringar på vattnet effekter. Olika aktiviteter har
genomförts i samband med projektet, som den övriga befolkningen har kunnat ta del av
såsom sommarskolorna och Smedbyparken i Huskvarna södra. Resultaten återspeglas i
bostadsområdet och förhoppningsvis lockas fler att söka jobb och tro på sig själva. De
anställda i projektet har visat andra att det går att få ett jobb.

Negativa resultat
Men det finns även nackdelar med projektet. Det kan vara svårt för den anställda när
projektet är slut att se hur någon annan fått fortsätta i projektet på deras arbetsplats medan
de själva åter hamnar i arbetslöshet trots att man gjort ett bra jobb. Flera utrycker sin
besvikelse över, precis som i 25-an, att man inte får jobba kvar på sin arbetsplats.
Besvikelse, oro, vanmakt och misstro är ord som representerar de anställdas åsikter. Vidare
finns det de som enbart söker jobb i projektet och helt slutar att söka på den riktiga
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Det finns också en risk för att arbetsplatserna inte anställer någon så länge de får nya
hundrajobbare. För att förhindra missbruk av projektet har reglerna ändrats inför en ny
omgång av ”Jobb istället för bidrag”. Numera får man använda sig av arbetsplatser även
utanför de berörda bostadsområdena. I Råslätt, som varit med från början, får man inte
anställa alls. Men därmed mister man också den handledarerfarenhet, som utvecklats
genom de tidigare projektgrupperna.

Problem
Kulturkrockar har uppstått och även om de flesta kunnat lösas kvarstod detta som ett
problem på vissa arbetsplatser. En del arbetsledare och handledare efterfrågade mer
information och om det är möjligt att kunna ta del av de anställdas möten och aktiviteter.
En dialog där man tar upp kulturella skillnader för att undvika problem med den ordinarie
personalen skulle kanske skynda på processen att göra den anställde till en del i arbetslaget.
Detta gäller även deltagarens förståelse för den svenska arbetsmarknaden och kulturen.

Slutord
100-jobben har likt 25-an gett bra resultat i antalet sysselsatta efter projektet. Det måste
dock tilläggas att arbetsmarknaden ser bättre ut idag än på mitten av 90-talet och att det
därför är lättare att hitta ett arbete idag. Det är svårt att säga hur mycket projektet bidragit
till detta goda resultat och hur det hade sett ut om dessa åtgärder inte vidtagits. Vad man
däremot kan se är att flertalet anställda snabbare blivit en del av det svenska samhället och
därmed också lättare tagit sig ut på den svenska arbetsmarknaden.
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Bilagor
Enkätsvaren uppdelat på respektive område

Råslätt

Öxnehaga

Österängen

Huskvarna södra
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BILAGA 1

Råslätt

Hur fick du information om projektet ”jobb istället för bidrag”?
14 från vänner och bekanta
7 från socialsekreteraren
2 från släktingar
2 annat sätt
1 har svarat med mer än ett alternativ.

Vad anser du om ansökningsförfarandet?
14 mycket bra
10 bra
1 varken bra eller dåligt
1 dåligt

Hur anser du att du blivit bemött på din arbetsplats av arbetsledare, handledare och
arbetskamrater?
Arbetsledare:
17 mycket bra
5 bra
3 varken bra eller dåligt
1 dåligt

Handledare:
19 mycket bra
4 bra
2 varken bra eller dåligt
1 dåligt

Arbetskamrater:
14 mycket bra
8 bra
3 varken bra eller dåligt
1 dåligt

Vad anser du om dina arbetsuppgifter?
13 mycket bra
9 bra
3 varken bra eller dåligt
1 uppgift saknas

Vad har det betytt för dig att ha ett arbete?
19 mycket positivt
5 positivt
1 varken positivt eller negativt
1 uppgift saknas
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Vad har det betytt för din familj att Du har eller har haft arbete?
19 mycket positivt
3 positivt
3 varken positivt eller negativt
1 behöver ej svara

Har någon annan i din familj skaffat arbete, praktik eller börjat studera under den tid
som Du varit anställd?
13 ja
12 nej
1 behöver ej svara

Hur har denna anställning påverkat Din syn på Ditt framtida yrkesliv?
12 mycket positivt
9 positivt
3 varken positivt eller negativt
2 uppgift saknas

Anser Du att Du har fått mer kunskap om Ditt bostadsområde under tiden som Du
har arbetat?
22 har svarat ja
4 har svarat nej

Anser du att denna anställning har ökat Dina kunskaper om samhällsfrågor?
20 har svarat ja
6 har svarat nej

Vad anser du om vägledningen från arbetsförmedlingen?
5 mycket bra
6 bra
7 varken bra eller dåligt
4 dåligt
1 mycket dåligt
3 behöver inte svara.

Har du vikarierat på din arbetsplats?
12 ja
14 nej

Har du varit tjänstledig?
6 ja
19 nej
1 uppgift saknas
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BILAGA 2

Öxnehaga

Hur fick du information om projektet ”jobb istället för bidrag”?
12 från vänner och bekanta
5 från socialsekreteraren
1 på arbetsförmedlingen
1 på annat sätt
1 har svarat med mer är än ett alternativ

Vad anser du om ansökningsförfarandet?
12 Mycket bra
7 Bra
1 Varken bra eller dåligt

Hur anser du att du blivit bemött på din arbetsplats av arbetsledare, handledare och
arbetskamrater?
Arbetsledare:
13 Mycket bra
7 Bra

Handledare:
14 Mycket bra
6 Bra

Arbetskamrater:
10 Mycket bra
8 Bra
2 Varken bra eller dåligt

Vad anser du om dina arbetsuppgifter?
11 Mycket bra
7 Bra
2 Varken bra eller dåligt

Vad har det betytt för dig att ha ett arbete?
18 Mycket positivt
2 Positivt

Vad har det betytt för din familj att Du har eller har haft arbete?
16 Mycket positivt
4 Positivt

Har någon annan i din familj skaffat arbete, praktik eller börjat studera under den tid
som Du varit anställd?
11 Ja
9 Nej
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Hur har denna anställning påverkat Din syn på Ditt framtida yrkesliv?
6 Mycket positivt
9 Positivt
4 Varken positivt eller negativt
1 Uppgift saknas

Anser Du att Du har fått mer kunskap om Ditt bostadsområde under tiden som Du
har arbetat?
14 Ja
5 Nej
1 Uppgift saknas

Anser du att denna anställning har ökat Dina kunskaper om samhällsfrågor?
12 Ja
6 Nej
2 Uppgift saknas

Vad anser du om vägledningen från arbetsförmedlingen?
2 Mycket bra
6 Bra
10 Varken bra eller dåligt
1 Dåligt
1 behöver ej svara

Har du vikarierat på din arbetsplats?
11 Ja
9 Nej

Har du varit tjänstledig?
4 Ja
16 Nej
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BILAGA 3

Österängen
Två bortfall från Österängen

Hur fick du information om projektet ”jobb istället för bidrag”?
5 från vänner och bekanta
10 från socialsekreteraren
2 från släktingar
2 från arbetsförmedlingen
2 annat sätt

Vad anser du om ansökningsförfarandet?
14 mycket bra
7 bra

Hur anser du att du blivit bemött på din arbetsplats av arbetsledare, handledare och
arbetskamrater?
Arbetsledare:
14 mycket bra
6 bra
1 uppgift saknas

Handledare:
13 mycket bra
6 bra
1 varken bra eller dåligt
1 uppgift saknas

Arbetskamrater:
11 mycket bra
8 bra
1 dåligt
1 uppgift saknas

Vad anser du om dina arbetsuppgifter?
12 mycket bra
9 bra.

Vad har det betytt för dig att ha ett arbete?
16 mycket positivt
5 positivt

Vad har det betytt för din familj att Du har eller har haft arbete?:
16 mycket positivt
2 positivt
2 behöver ej svara
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1 uppgift saknas

Har någon annan i din familj skaffat arbete, praktik eller börjat studera under den tid
som Du varit anställd?
9 ja
9 nej
2 behöver inte svara
1 uppgift saknas

Hur har denna anställning påverkat Din syn på Ditt framtida yrkesliv?
12 mycket positivt
7 positivt
2 varken positivt eller negativt.

Anser Du att Du har fått mer kunskap om Ditt bostadsområde under tiden som Du
har arbetat?
17 ja
2 nej
2 uppgift saknas

Anser du att denna anställning har ökat Dina kunskaper om samhällsfrågor?
17 ja
2 nej
2 uppgift saknas

Vad anser du om vägledningen från arbetsförmedlingen?
4 mycket bra
10 bra
6 varken bra eller dåligt
1 dåligt

Har du vikarierat på din arbetsplats?
11 ja
10 nej

Har du varit tjänstledig?
3 ja
17 nej
1 uppgift saknas
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BILAGA 4

Huskvarna Södra
Två bortfall från Huskvarna södra

Hur fick du information om projektet ”jobb istället för bidrag”?
2 vänner och bekanta
2 socialsekreteraren
1 från släktingar
2 arbetsförmedlingen
1 annat sätt

Vad anser du om ansökningsförfarandet?
4 mycket bra
3 bra
1 dåligt

Hur anser du att du blivit bemött på din arbetsplats av arbetsledare, handledare och
arbetskamrater?
Arbetsledare:
7 mycket bra
1 bra

Handledare:
6 mycket bra
2 bra

Arbetskamrater:
6 mycket bra
2 bra

Vad anser du om dina arbetsuppgifter?
7 mycket bra
1 bra

Vad har det betytt för dig att ha ett arbete?
7 mycket positivt
1 positivt

Vad har det betytt för din familj att Du har eller har haft arbete?
5 mycket positivt
1 positivt
1 varken positivt eller negativt
1 behöver ej svara
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Har någon annan i din familj skaffat arbete, praktik eller börjat studera under den tid
som Du varit anställd?
2 ja
5 nej
1 uppgift saknas

Hur har denna anställning påverkat Din syn på Ditt framtida yrkesliv?
5 mycket positivt
1 positivt
1 varken negativt eller positivt
1 negativt

Anser Du att Du har fått mer kunskap om Ditt bostadsområde under tiden som Du
har arbetat?
6 ja
2 nej

Anser du att denna anställning har ökat Dina kunskaper om samhällsfrågor?
5 ja
2 nej
1 uppgift saknas

Vad anser du om vägledningen från arbetsförmedlingen?
1 bra
6 varken bra eller dålig
1 mycket dålig

Har du vikarierat på din arbetsplats?
4 Ja
4 Nej

Har du varit tjänstledig?
3 Ja
5 Nej
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