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Vägen Vidare
Både mjuka och generella kompetenser 
är liksom hälsa fokusområden för Vägen Vidare

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Stegförflyttning i projektet sker med ökad 
hälsa,  kämparanda och motivation.

Fokus på arbete och hälsa 

 Deltagarresultat    
Hittills har 50 personer 
deltagit i projektet (38 
kvinnor och 12 män) 
varav 20 gjort avslut och 
gått vidare till följande:
   3 till arbete
  3 arbetsträning 
  1 praktik
  2 föräldraledighet  
  4 okänt
  6 fortsatt planering 
     via kommunen     
  1 fortsatt planering via
    Arbetsförmedlingen 

 
 

ESF-projektet Vägen Vidare 
syftar till att stärka personer 
25-64 år som varit utan 
arbete en längre tid och står 
långt ifrån arbetsmarknaden 
för att de ska kunna närma sig 
arbete och/eller studier och 
därigenom nå egen försörjning 
samt öka arbetsgivares medveten-
het om mjuka kompetenser och 
hur dessa kan matchas mot ett 
arbete.

Målgruppen är bred och har 
förändrats, i takt med  arbets-
marknaden, till att omfatta fler 
grupper som står långt ifrån. 
Kring förra årsskiftet riktade sig 
projektet uteslutande till utrikes 
födda.             
Av de 31 personer som är 
inskrivna i projektet i oktober 
2018 är cirka 50 % utrikes födda, 
varav hälften behöver extra stöd i 
svenska språket. En majoritet av 
deltagarna är personer 40-64 år, 
främst kvinnor. 

I Vägen Vidare, som befinner sig 
i genomförandefas sedan oktober 
2017, räknar man med totalt 78 
heltidsdeltagare fram till 
projektet upphör i mars 2020, 
men då inte alla deltar på heltid 
kan man komma att arbeta med 
att stödja drygt 100 personer.  

Samverkansparter är  
Arbetsförmedlingen och 
kommunen. 
Projektet är medfinansierat av 
Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö.

Hittills har ett fåtal deltagare avlutat projektet men man kan redan 
nu se en spridning vart deltagarna tar vägen efter fullgjort tid.
- Vilken målgrupp som varit inskriven påverkar och speglar
självklart resultatet. Deltagare som tidigare varit sjukskrivna har
kommit till insatsen via Arbetsförmedlingen dit någon återvänt när
den sex månaders remitteringen varit förbrukad. Deltagarna från
kommunen har efter de 6 månaderna möjlighet till förlängning när
behovet finns, säger Johanna. 
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 På Medlefors folkhögskola vet man av erfarenhet, efter mångårigt 
arbete med fokus på hälsa, att detta skapar motivation till att göra 
en stegförflyttning, att arbeta för att få en bättre livskvalitet och 
närma en egen försörjning.
- För dem som redan har motivation kan man i stället behöva
arbeta med att hitta nya vägar, att specificera vad det är man kan
och bli motiverad till använda det, samt att förstärka det som är
bra och fungerar säger Johanna Larsson, projektledare   i
socialfondsprojektet Vägen Vidare.
- Såväl mjuka och generella kompetenser som hälsa är
fokusområde för Vägen Vidare. Deltagarna får i både i teori och
praktik testa olika aktiviteter där de med stöd av pedagoger
tillsammans speglar varandra och lyfter fram vilka
kompetenser som kommer fram vid de olika momenten.   
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Metoder/arbetssätt 
Tillsammans upprättar handledare 
och deltagare en individuell 
aktivitetsplan där man kan möta 
individen där den befinner sig.  

Arbetsfokus är det som gäller för alla 
som deltar i projektet Vägen Vidare.

Projektet rymmer även ett hälsofokus 
för att deltagaren ska hitta motivation       
och samtidigt skapa goda vanor              
på sin väg till egen försörjning. 
Därför erbjuder Vägen Vidare t.ex.:  
 hälsofrämjande aktiviteter 
 förleäsningar om stress
 mental träning
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God trivsel    
Närvaron är god i ESF-projektet 

Vägen Vidare.
- Miljön har stor betydelse för

trivseln, säger Johanna Larsson,
projektledare.

- Mixen av människor
av olika åldrar och ursprung        
gör att människor känner sig 
bekväma med att vistas här.          
- Människor vill ha rutiner,

ett sammanhang,          
någonstans att gå 

och när någon frågar
vad man gör kan man svara         

att man går på
Medlefors folkhögskola,   

man behöver inte säga mer än så.

Aktiviteter 
Handledning sker både individuellt och i grupp (varje deltagare 
har en handledare som följer upp och reviderar den individuella 
aktivitetsplanen)

Arbetsliv - arbetsrätt - arbetsmarknad - facklig grundkurs 
(struktur för arbetssökande)

Datakunskap (grundläggande kopplat till arbete/arbetsliv eller 
fördjupad datakunskap beroende på behov)

Generella & mjuka kompetenser i teori och praktik (testa 
kompetenser i olika aktiviteter för att förstå vad det är och vilka  man 
ska lyfta fram) 

Gruppvägledning (studie- och yrkesvägledning/hitta mål) 

Hälsa i teori och praktik (fysisk aktivitet: promenader, stavgång, 
cirkelträning, yoga, vattengympa, fotboll, innebandy, avspänning, 
mindfullness, vardagsstruktur, kost och stress) 

Kreativitet (kopplat till motivation och drivkraft)

Mental träning (motivation, självförtroende och självkänsla) 

Privatekonomi

Psykologi/socialpsykologi (grupper, grupprocesser, normer, 
värderingar, grupptryck och socialisationsprocess) 

Studiebesök - jobbskuggning - praktik

Svenska (för dem med annat modersmål/kopplat till arbetsliv) 

 " 

- Förutom den individuella aktivitetsplanen pågår en gruppverksamhet där den fysiska 
platsen  ger gemenskap och sammanhang, säger Johanna Larsson, projektledare.

Text: Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
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