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Abstrakt 
 
Följande undersökning är en utvärdering gjord på uppdrag av Priorum i Luleå. Under de 
senaste åren har projekt Idea bedrivits vars övergripande syfte varit att skapa fler 
möjligheter för deltidsarbetslösa att öka sin arbetstid, samt att förbereda deltagarna för 
att efter projektet se möjligheter att starta eget företag. Utvärderingen utfördes med 
hjälp av enkäter till projektdeltagarna, intervjuer med ett urval av projektdeltagarna 
samt observationer vid de så kallade erfarenhetsträffarna. Slutsatserna av utvärderingen 
är att deltagarna efter att de genomfört projektet var mycket positiva till detsamma, 
främst avseende innehåll och uppläggning. De flesta av deltagarna ansåg att projektet 
ökat deras möjligheter att få mer arbete och de allra flesta ansåg att de kommer att ha 
nytta av att ha deltagit projektet i framtiden. Beträffande inställningen till att starta eget 
företag är det inte lika tydligt positivt, men så gott som samtliga av dem som tidigare 
varit intresserade av eget företag blev av projektet ännu mer intresserade. 
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Bakgrund 
 
Projekt Idea är ett projekt som syftar till att skapa nya arbetstillfällen och nya företag med 
hjälp av erfarenhetsutbyte mellan deltidsarbetslösa och företagare i Luleå. Projektet 
genomfördes från september 2003 till juni 2005. Projektet bygger på två steg, under första 
steget ska deltagaren med hjälp av rådgivning och medverkan i erfarenhetsgrupper upprätta en 
individuell handlingsplan; i det andra steget har deltagaren sju vägar att välja mellan, från 
alternativ A vars syfte är att söka och finna arbete hos företagare till alternativ G som handlar 
om att delta i en nyföretagarprocess. Utifrån den handlingsplan som upprättats går deltagaren 
mellan de olika alternativen. Under hela steg 2 erbjuds fortsatt rådgivning, erfarenhetsgrupper 
samt mentorskap, allt under Priorums försorg. 
 
 
Priorum 
 
Priorums nyföretagande har sedan starten 1993 arbetar med ide och företagsutveckling och 
har under åren utvecklat en särskild pedagogik och metodik. Arbetsmetoderna är starkt 
processinriktade och utgår alltid från individernas förutsättningar och behov. Den enskilda 
gruppinriktade rådgivningen står i fokus. Målsättningen är att alltid försöka tillvarata varje 
individs kompetens. 
  
 
Projektbeskrivning 
 
Centralt i projektet är dialogpedagogik, vilket innebär kompetensutveckling genom diskussion 
och erfarenhetsutbyte med andra i samma eller motsatta situationer. Genom dialogpedago-
giken skapas ett eget ansvar hos individen att söka nya vägar och att hjälpa andra genom att 
dela med sig av sin unika kunskap. Det dialogpedagogiska arbetssättet innebär att individen 
successivt arbetar sig fram till värderingar och kunskaper individen själv vill, hela tiden 
omprövas dessa värderingar utifrån nya infallsvinklar. Deltagarna samlar fakta med en kritisk 
inställning och de uppmuntras att själva ta ställning i nya situationer istället för att söka rätta 
svar på frågor och slutliga lösningar på problem. 
 
Steg 1 är det första steget som alla måste gå igenom. Tidsmässigt är detta steg individuellt 
anpassat men vanligen pågår det tre till sex veckor. Under perioden får deltagarn själva delta i 
erfarenhetsgrupper tillsammans med andra deltidsarbetslösa, sjukskrivna och småföretagare. 
Gruppen väljer själva teman för diskussionerna. Exempel på teman är: företagandets villkor, 
stress, mentorskap och personlig utveckling. Vid första rådgivningstillfället sker en 
kartläggning och en individuell handlingsplan upprättas. 
 
Under steg 2 finns följande alternativ: (1) praktisera hos småföretagare för att hitta arbets-
tillfällen; (2) praktisera hos småföretagare för att lära sig mer om företagandet; (3) arbete hos 
småföretagare; (4) arbeta med att utveckla en ide; (5) testa och utvärdera en affärsidé; (6) 
arbeta med ett eget projekt; (7) delta i ett nyföretagarprogram. 
 
Meningen är inte att deltagaren ska välja något av de ovan angivna alternativen, istället 
uppmuntras deltagaren pröva sig fram genom att delta i flera olika alternativ. Avgörande för 
vilka vägar deltagaren tar är den individuella handlingsplanen som kontinuerligt följs upp och 
korrigeras.  
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I samtliga alternativ under steg 2 gäller: mentorskap erbjuds, erfarenhetsgrupper fortsätter 
sina träffar och den enskilda rådgivningen fortsätter.  
 
 
Syfte 
 
Det övergripande syftet med projektet var att skapa utrymme och plattformar för 
erfarenhetsutbyte mellan deltidsarbetslösa och småföretagare, att projektet leder till 
samhällsekonomiska vinster genom att: (1) deltidsarbetslösheten minskar; (2) sjukskrivningen 
minskar; (3) nya arbetstillfällen skapas; (4) nya företag startas samt (5) tillväxt i befintliga 
företag.  
 
Konkreta mål för projektet  

- Totalt ska 60 deltidsarbetslösa delta i projektet. Alla deltagare i projektet ska 
tillsammans med rådgivare arbeta fram en individuell handlingsplan.  

- Totalt ska 40 företagare delta och erbjudas praktikmöjligheter och mentorskap.  
- Bygga upp en resurspool där småföretagare kan anlita arbetskraft för tillfälliga behov.  
- Minst 15 arbetstillfällen av fast eller tillfällig karaktär ska skapas inom ramen för 

projektet. 
- Minst åtta företag ska starta inom ramen för projektet 
- Alla som deltar i projektet ska anse att projektet är bra eller mycket bra. 

 
 
Metod 
 
 
Försökspersoner 
 
Totalt har i projektet ingått 70 personer i tre omgångar. Antalet erfarenhetsträffar skiljer sig 
mellan omgångarna. I den första omgången ordnades 11 träffar, den andra 10 och den tredje 
29 träffar. Samtliga deltagande var deltidsarbetslösa och arbetssökande. Enkäten besvarades 
av totalt 34 personer. 
 
 
Instrument 
 
Det instrument som användes i utvärderingen var en enkät, se bilaga 2, som delades ut till alla 
som deltog i projektets träffar. Enkäten innehåller åtta frågor med fasta svarsalternativ med en 
femgradig skala med varierande extrempunkter, samt tre frågor med dikotoma svarsalternativ. 
Vid intervjuerna användes bandspelare för att spela in intervjuerna, intervjufrågorna finns i 
bilaga 1. 
 
 
Procedur 
 
De undersökningsmetoder som användes i utvärderingen var enkätstudier, intervjuer och 
observationer. Observationer genomfördes vid de olika träffarna i Priorums lokaler och hade 
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karaktären av deltagande observationer, med vilket menas att observatören i princip deltog i 
samma aktiviteter som deltagarna. Aktiviteterna vid sammankomsterna var genomgående 
diskussioner.  
 
Enkäten delades ut genom Priorums försorg till de enskilda deltagarna vid slutet av projektet, 
vissa fyllde i den på plats och lämnade tillbaka den direkt, andra postade den ifyllda enkäten 
till Priorum. Bearbetning av enkäterna gjordes under våren 2005. Intervjuerna var till sin 
karaktär av så kallad halvstrukturerade natur, med vilket avses att det fanns frågor som var 
gjorda i förväg men intervjuaren tillät sig att komma med följdfrågor och att ändra 
ordningsföljden bland frågorna.  
 
Intervjuerna utfördes under våren 2005 och gjordes med deltagare från alla tre omgångarna. 
Var och en av intervjuerna tog cirka en halv timme, de spelades in på ljudband och efteråt 
gjordes ordagranna utskrifter av intervjuerna. Utskrifterna användes senare för att 
sammanställa och analysera informationen från intervjuerna.  
 
 
Resultat 
 
Nedan presenteras resultaten från de olika informationsinhämtande metoderna var för sig. 
Först presenteras enkätsvaren med hjälp av diagram, därefter presenteras intervjuerna och 
sedan presenteras observationerna. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av 
resultaten. 
 
 
Enkätsvar 
 
Svarsalternativen i enkäten, se bilaga 2, stämmer inte riktigt med de alternativ som presen-
teras i resultatet. I diagrammen nedan har de fått siffervärden så till vida att det mest positiva 
alternativet fått värde 5 och det mest negativa värde 1. Dessa extrempunkter beskrivs inte 
konsekvent i enkäten utan är beroende av frågeställningarna. Det varierar något, men i de 
flesta frågor anges de positiva extrempunkterna som något i stil med ”mycket bra” eller 
”mycket dåligt”. 
 
De enkätsvar som redovisas nedan är alltid totala antalet svar, inga uppdelningar mellan olika 
gruppers svar, utan alla som svarat bildar tillsammans en grupp, vars svar redovisas med i 
huvudsak stapeldiagram. 
 
Av de ljusa staplarna i figur 1 framgår tydligt att deltagarna ansåg sig vara nöjda med pro-
jektet. Av de 33 som besvarade frågan ansåg sig 29 stycken vara nöjda och betygsatte med 
minst en fyra. Noteras bör att inte en enda kryssade i alternativ ett som i enkäten motsvarades 
av ”inte alls nöjd”, och två ansåg sig mindre nöjda, skattningsalternativ två i diagrammet.. 
Typvärdet är 4, det vill säga det vanligaste förekommande svarsalternativet är ”ganska nöjd”. 
Medelvärdet är 4,2 och standardavvikelsen 0,9. 
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Uppfattningar om projektet och gruppträffarna
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Figur 1. Deltagarnas svar på frågan hur nöjda de var med projektet. 

 
De mörka staplarna i figur 1 visar deltagarnas uppfattningar om projektets gruppträffar. 
Uppfattningarna är fördelade mellan de tre högsta alternativen, med skattningsalternativ fyra 
som det vanligaste svaret, vilket 12 personer svarat, och motsvaras i enkäten av att de är 
ganska nöjda. Noterbart är att ingen svarade alternativen till vänster i diagrammen. Medel-
värdet är 4,1 och standardavvikelsen 0,8. 
 
I figur 2 visar de ljusa staplarna deltagarnas uppfattningar om hur de ansåg att projektled-
ningen fungerat. Det vanligaste svarsalternativet är fyra, vilket 19 individer skattat, totalt har 
hela 31 personer skattat värde fyra eller fem, alltså bra och mycket bra. Ingen har skattat 
värde ett eller två. Medelvärdet är hela 4,2 och standardavvikelsen endast 0,6 
 

Hur projektledningen fungerat och möjligheter till påverkan
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Figur 2. Deltagarnas svar på hur de bedömer att projektledningen fungerat och huruvida det fanns 
möjligheter till påverkan av innehållet. 
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De mörka staplarna i figur 2 visar i vilken utsträckning deltagarna ansåg sig ha kunnat 
påverka innehållet i projektet. Staplarna visar en tydlig slagsida åt det positiva hållet, drygt 
hälften, 23 personer, har svarat alternativ fyra eller fem och det vanligaste svaret är 
skattningsvärde fyra vilket i enkäten motsvaras av ”i ganska stor utsträckning”. Medelvärdet 
är 3,8 och standardavvikelsen 1,1. 
 
Beträffande den framtida nyttan med projektet, som finns beskrivet med de ljusa staplarna i 
figur 3, ansåg sig två tredjedelar av deltagarna ha stor eller mycket stor nytta av att ha varit 
med, det vill säga att de har skattat svarsalternativ fyra eller fem. Det vanligaste svaret är 
värdet fyra i skattningsskalan, vilket 17 personer skattat, och motsvaras i enkäten av ”ganska 
stort”. Medelvärdet är 3,6 och standardavvikelsen 0,9. 
 

Framtida nytta och arbetsmöjligheter
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Figur 3. Deltagarnas skattningar på vilken framtida nytta de anser sig ha av projektet och om de anser 
att det finns möjligheter till att få mer arbete. 

 
Huruvida möjligheterna till mer arbete har ökat tack vare projektet, vilket redovisas med de 
mörka staplarna i figur 3, ansåg drygt två tredjedelar att så var fallet. De två staplarna längst 
till höger, värde fyra och fem har totalt 23 personer skattat, det vill säga mer än två 
tredjedelar. Den vanligaste uppfattningen är skattningsvärde fyra, vilket 17 personer skattat, 
och som motsvaras i enkäten av ”ökat något”. Noterbart är att ingen skattat de två lägsta 
värdena. Medelvärdet är 3,6 och standardavvikelsen 0,7.  
 
I figur 4 visar de ljusa staplarna deltagarnas uppfattningar om den prova på-tid de haft. Den 
vanligast förekommande skattningen är värde fyra, vilket 11 personer skattat, och som i 
enkäten motsvaras av ”ganska nöjd”. Totalt har 20 personer skattat värde fyra eller fem och 
endast tre personer har skattat värde ett eller två, det vill säga de två negativa skattnings-
alternativen. Medelvärdet är 3,9 och standardavvikelsen 1,1. 
 
De mörka staplarna i figur 4 visar deltagarnas uppskattningar av sitt eget engagemang i 
projektet. Den vanligaste uppfattningen är ”bra”, vilket motsvaras av skattningsvärde fyra i 
diagrammet, som 15 personer skattat. Totalt har två tredjedelar skattat värde fyra eller fem. 
Värde två har tre personer skattat och ingen har svarat det mest negativa alternativet. 
Medelvärdet är 3,8 och standardavvikelsen 0,9. 
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Prova på tiden och eget engagemang
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Figur 4. Deltagarnas uppfattningar om prova-på tiden samt hur det egna engagemanget bedöms ha 
varit. 

 
Beträffande de tre sista frågorna i enkäten, som samtliga är dikotoma, det vill säga innehåller 
två svarsalternativ av karaktären antingen eller, i det här fallet ja eller nej, varierar svaren 
mellan frågorna. På frågan om de har erhållit mer arbete svarade 18 ja och 16 nej. Beträffande 
om de under projektettiden deltagit i något nyföretagarprogram svarade sex ja och 28 nej. På 
frågan om de under eller efter projekttiden startat eget företag svarade en ja och 33 nej.  
 
 
Intervjuer 
 
Intervjuerna redovisas med underrubrikerna förväntningar på projektet, erfarenhetsträffarna, 
vad deltagarna har lärt sig av projektet, starta eget samt projektet som helhet. Samman-
ställningen kompletteras med direkta citat av deltagarna i syfte att belysa det som sägs i 
sammanställningen. Citaten är avidentifierade och saknar även kodnamn, könstillhörighet och 
dylikt. 
 
Förväntningar på projektet 
 
Beträffande vilka förväntningar deltagarna hade på projektet innan de började går kommen-
tarerna att dela upp i tre olika sorters svar: dels positiva och förväntansfulla kommentarer, 
dels negativa och lite uppgivna kommentarer samt kommentarer som är mer sakliga till sin 
karaktär och handlar om själva innehållet i det projekt de ska till att påbörja.  
 
När det gäller de positiva och förväntansfulla kommentarerna handlade det till stor del om att 
projektet ökade deras möjligheter till att få ett arbete. Vissa menade att projektet kunde öka 
deras möjligheter att få ett heltidsarbete och andra menade att de såg detta projekt som en 
möjlighet att starta eget företag, vilket i de flesta fall var tankar de hade närt ett tag innan 
projektet. 
 
De negativa kommentarerna handlade i hög grad om misstänksamhet och uppgivenhet. 
Synpunkterna är i stil med att projektet sannolikt inte kommer att leda till något varaktigt 
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arbete för att det ändå inte är någon som vill anställa någon utan företagarna vill bara utnyttja 
systemet. 
 

”Det här betyder att man får vara gratis arbetskraft och företagarna bara utnyttjar det och kommer inte 
att anställa någon.”  

 
När det gäller de sakliga kommentarerna handlar det om något specifikt innehåll i projekt de 
avser att lära sig för ett visst syfte. Exempelvis att de ska lära sig ekonomi för att längre fram 
starta ett eget företag. 
 

”Jag har inte sökt mig till Idea-projektet för den sociala samvarons skull utan det handlar om att skaffa 
sig kontaktytor för att kunna få ett jobb.” 

 
Erfarenhetsträffarna 
 
När det gäller erfarenhetsträffarna var det överlag positiva kommentarer, trots att en del 
antyder att de till en början hade en viss skepsis till träffarna. Beträffande innehållet på 
träffarna var det samstämmiga uppfattningar att om det varit bra. I fråga om uppläggningen på 
erfarenhetsträffarna har så gott som samtliga bara positivt att säga. Att få sitta och diskutera 
med andra i liknande situationer upplevdes som oväntat positivt. 
 

”Innehållet var mycket bra, jag fick lära mig om praktiskt ekonomi och liknande, (…) Det var bra att vi 
fick till stor del själva påverka innehållet.”  
 
” Träffarna var bra men jag vet inte … det kändes som många träffar, men ändå blev det lite tid. Det 
fanns alltid något nytt som kom fram.”  
 
”Det var positivt att träffa andra i liknande situation. Få fler kontakter och inspiration.”  

 
Vad har du lärt dig under projektet? 
 
När det gäller vad deltagarna säger sig ha lärt sig under projektet handlar det dels om något 
konkret innehåll och dels om förhållningssätt de har tillägnat sig. Med innehåll avses att de 
exempelvis lärt sig om ekonomi som kan vara viktigt att kunna om de avser att starta eget 
företag. När det gäller själva förhållningssättet är det inte så tydligt vad de egentligen lärt sig, 
i alla fall inte lika konkret som när det gäller ett specifikt innehåll. Många framhåller att 
projektet gett dem motivation att ta sig vidare i livet och att de lärt sig uppskatta andra saker i 
livet än de gjort förut. 
 

”Jag blev motiverad att ta mig vidare och inte bara trampa vidare i mitt halvtidsjobb.”  
 
”Livsidén i själva innehållet var mycket bra, inte bara det där som handlade om själva företagandet. Att 
lära sig att se saker på nya sätt och att inse att livet inte bara består av arbete och pengar.”  

 
”Jag har fått bättre självförtroende och har kunnat fundera över vad jag vill med mitt liv och jag har 
även vidgat mina vyer.”  
 
”Jag har fått lära mig hur man ska tänka om man ska starta eget.”  
 
”Jag har lärt mig att man kan ha svårt att se sina egna möjligheter.”  
 
”Blev inte avskräckt från att starta eget.”  
 
”Jag har lärt mig att inget är självklart och, hoppas jag, att vara ödmjuk.”  
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Starta eget 
 
Beträffande om deltagarna var villiga att starta egna företag finns i princip två typer av svar, 
de som var det beredda att göra det och de som inte var det. När det gäller de som kunde tänka 
sig att starta företag var det några som påstod att de i viss mån ändrat uppfattning under 
projektets gång. De kanske inte varit helt emot att bli företagare innan och kanske inte blivit 
omvända, men de säger sig i alla fall blivit påverkade till att bli mer positivt inställda till att 
starta eget företag som en direkt följd av projektet. Den andra kategorin, som sade sig inte 
vara beredd att starta eget företag, var dock i minoritet mot de andra. 
 

”Jag har tack vare kontakterna med Priorum startat eget företag sedan ett år tillbaka i tiden.” 
 
Projektet som helhet 
 
De allra flesta upplevde projektet som bra med ett bra innehåll en bra uppläggning. Mest 
positivt verkar erfarenhetsträffarna ha varit, dels avseende innehåll och uppläggning men 
också den sociala dimensionen med träffarna. Många tycker det var positivt att träffa andra 
som befinner sig i en liknande situation som de själva gör och de flesta tycker också det varit 
god stämning i grupperna. 
 

”Träffar en gång i veckan ibland varannan vecka var bra.” 
 
”Livsiden kombinerat med affärsiden var jättebra.” 
 
”Det här är bra för den som har varit arbetslös en längre tid, jag kan rekommendera det till andra.” 

 
 
Observationer 
 
Nedan redovisas några av de observationer som gjorts under projekttiden. Totalt redovisas 
observationer vid sex olika tillfällen. I rubriken framgår vilken månad och år observationen 
genomfördes. 
 
Januari 2004 
 
Jag besöker gruppen för första gången. För gruppen är det tredje gången som de träffas. 
Projektledaren menar att det kommer och går personer till och från gruppen. Först på plats är 
pensionären från Boden. Han är över 80 år, helt otroligt. Denna dag är en man i 50 årsåldern 
från en by utanför Luleå med, han kör ibland buss åt ett trafikföretag och är mycket 
intresserad av att prata om samhällsfrågor. Han är också mycket insatt i det mesta. Jag får den 
känslan att han sitter ganska nöjd. 
 
En ung dam som har gått utbildning vid universitet ställer massor av frågor till mig. Hon vill 
veta vem jag är och hon har idéer och tankar. Kan mycket väl tänka sig att starta eget. Är 
öppen för det mesta. En annan ung dam kommer lite sent. Hon jobbar vid ett jordbruk men 
vill göra något annat. Är intresserad av att arbeta med hemsidor och tycks också kunna det 
mycket bra. Datorer är ett stort intresse för henne.  
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Det är också en man 35-årsåldern. Han har påbörjat en ekonomutbildning vid universitetet 
som han inte har fullföljt och är lite mer försiktig i sina tankar, men är trots det intresserad av 
samtalet och kommer då och då med sina tankar och funderingar. 
 
Min insats skulle vara att komma in i gruppen och presentera mig och syftet med projektet. 
Det gjorde jag också, men själv tycker jag att jag tog alldeles för mycket plats. Jag gick 
därifrån vid tretiden och då hade det mest handlat om mig. 
 
Slutet på februari 2004 
 
Projektledaren är inte med men har lagt fram material till gruppen. Jag kommer först och strax 
därefter kommer vår pensionär och sedan ytterligare några deltagare. 
 
Jag och en ung dam sätter på kaffet och sätter oss ner och småpratar. Det finns egentligen 
inget intresse för att ta del av det som projektledaren har skrivit och lagt fram. Det är som 
vanligt vår vän pensionären som är mest engagerad, berättar och ger av sig själv. Han är också 
den som tar initiativet till att titta på det som lagt fram. Vi pratar om allt i största allmänhet, 
om ishotellet, om skogsavverkningen i Sörflinge, om utbildning och om de personer som har 
besökt projektet tidigare.  
 
Det slår mig att ekonomen är mycket kunnig och insatt. Han arbetar för närvarande med att 
dela ut tidningar. På så vis får han ett tillskott i kassan, vilket han verkar ganska nöjd med och 
kan tänka sig att fortsätta med det. Han har en halvfärdig ekonomutbildning som han av olika 
skäl inte kommit sig för att fullfölja den. Han verkar inte helt avståndstagande från att 
fullfölja den, men säger i samma andetag att det inte är säkert att han får jobb i alla fall.  
 
En av de unga damerna håller på att flytta ihop med en man som bor i en by utanför Luleå. 
Hon säger själv att allt gick mycket snabbt. Hon känner sig ganska nöjd med att vara 
deltidsarbetssökande. Nuvarande jobbet fungerar hyfsat och hon kan hantera livet som det är 
just nu. Hon har ambitioner om att kunna läsa psykologi. 
 
Att hon har flyttat ihop med en man gör att hon tror att det blir lättare för henne ekonomiskt. 
Hon är intresserad av djur och har funderat på att läsa till veterinär men vet att det krävs höga 
betyg för att komma in. Hon säger själv att det brister i självförtroendet men uttrycker inte 
riktigt hur och jag avstår från att fråga henne. Den unga damen är ortsbunden och vill absolut 
inte flytta. 
 
Jag har svårt att beskriva mina känslor Hur är det med kontinuiteten? Är detta en åtgärd bland 
alla andra? Vad skiljer? Vad vore gruppen utan vår glade pensionär? Han är den som ställer 
frågor och som driver gruppen framåt.  
 
April 2004 
 
Jag träffar projektledaren och en ny grupp. Från början är vi två män som är drygt 40 år, en 
bär ut tidningar och en kör buss; en ung kvinna som är nybliven mamma och vikarierar på 
daghem; två yngre män, en jobbar i affär och den andre i äldrevården; samt två äldre kvinnor, 
en jobbar inom vården och en som vikarie på daghem. 
  
Vi småpratar, presenterar oss och delar med oss av våra erfarenheter. Det blir allvar men 
många skratt. Mitt intryck är att det finns relativt många i gruppen som verkligen vill förändra 



  13    
 

sin situation. Gruppen gör en inventering av sina behov och förväntningar och lämnar dessa 
till projektledaren. Gruppen bestämmer att träffas på onsdagar, på eftermiddagen. En av de 
yngre männen är intresserad och initiativrik och har en affärsidé om att starta en biodling. Jag 
tycker att flertalet från gruppen känns positiva och att de är beredda att ge projektet en chans. 
 
Projektledaren lämnar mycket frihet och ansvar till deltagarna. Det finns många möjligheter 
för deltagarna och de känner att de verkligen kan påverka. De känner också att alla lyssnar på 
just deras synpunkter och tar till sig deras behov. 
 
Juni 2004 
 
Två gäster är inbjudna, en från Transport och en från Handels. Det är ett knappt tiotal 
deltagare. En äldre kvinna som arbetar i vården kommer mycket sent. 
 
Vår biodlare har tagit steget ut och går nu i företagarprogrammet men vill ändå vara med på 
träffarna med sin ursprungliga grupp. Jag noterar detta som något positivt. Han har valt att 
delta i gamla gruppen fast han numera finns inom företagarprogrammet. Snart ska han starta 
sitt företag och är pratglad och optimistisk. Han har ambitioner att ha flera bisamhällen.  
 
Gästerna är intressanta att lyssna på och en av kvinnorna har ett fall om vi pratar om. Hon har 
blivit åsidosatt av kommunen trots att hon skulle ha fått en LAS-anställning. Mest aktiv är den 
unge gästen från Handels. Han gör ett starkt intryck, kan sin sak, är intresserad och det gör att 
deltagarna frågar.   
 
Vår blivande biodlare är alltid aktiv och ställer massor av frågor. En av de yngre damerna 
verkar också intresserad och ställer frågor. Hon uttrycker sig som så att nu vill hon verkligen 
gå vidare och har sökt en utbildning i utvecklingspsykologi på fem poäng vid universitetet. 
Hon säger att hon inte ”bara” kan sitta med i gruppen utan att det måste hända något annat 
 
Gruppen enas om att inte träffas förrän i augusti. Projektledaren bokar däremot in personlig 
rådgivning. Jag vet inte hur jag skall summera mina känslor. Men det känns som att projektet 
och upplägget som sådant är ett stöd i den personliga utvecklingen. Den här gruppen finns 
med projektledaren som den sammanhållande länken. Jag gör den tolkningen att det är en 
trygghet att få träffa andra som är i liknande situation. 
 
Augusti 2004 
 
Jag känner mig mycket förväntansfull när jag går iväg till Priorum. Vad har hänt under 
sommaren? Hur många har fått jobb? Vilka kommer att vara med? Jag går först in till 
projektledaren som haft sen semester och är lika undrande över vilka som kommer på träffen. 
Det är några av deltagarna har ringt och sagt att de fortfarande har kvar sitt sommarjobb och 
alltså inte kommer. 
 
Det visar sig att vi bara blir tre personer, jag själv, projektledaren och biodlaren. Biodlaren har 
haft en lyckosam sommar och har fått igång två bikupor. Han fortsätter att gå med i 
företagargruppen men vill också fortsätta i den här gruppen. Biodlaren har haft två veckors 
semester från tidningsutdelningen och har jobbat med sina bin i stort sett hela sommaren. Vi 
pratar lite allmänt om arbete, politik, tillväxt och annat.  
 



  14    
 

Projektledaren kommer att kontakta arbetsförmedlingen i veckan för att se om det går att 
starta upp en grupp till inom kort. Det finns också planer på att samla alla som har varit med i 
någon av grupperna till en ”stor” träff i höst. Totalt tror projektledaren att det rör sig om 40 
personer. Projektledaren har också ambition att förändra det som rör samarbetet med 
företagen, och menar att de har haft svårt att ta emot deltagarna för arbetspraktik.  
 
Januari 2005 
 
Jag besökte projektledaren vid Priorum som uppdaterade mig, och berättade att det hade varit 
svårigheter med att komma igång med gruppen eftersom arbetsförmedlingen av olika 
anledningar inte gjort de utskick till 800 presumtiva deltagare som de hade avtalat. Endast en 
träff genomfördes före jul. Just nu är det cirka 17 deltagare i projektet. De gör många 
studiebesök, bland annat vid SSAB och Ferruform. Deltagarna har förhoppning om att kunna 
få sommarjobb där. Totalt finns det nu 26 aktiva. De som inte är med i projektet, eller har en 
idé om att starta företag, har möjlighet att gå med i nyföretagarprogrammet. 
 
Projektledaren har ägnat en hel del energi till att söka Pröva på platser till sina deltagare. 
Januari är inte den lättaste månaden, eftersom mycket av budgetarbetet ligger vid den 
tidpunkten. Projektledaren berättade också att en av deltagarna i projektet hade varit med vid 
en mässa i Stockholm. Han hade gjort bra reklam för projektet och även sålt sina produkter. 
Han finns också med i en bok som tagits fram inom ramen för projektet.  
 
 
Diskussion 
 
Diskussionen nedan har delats upp i två avsnitt, dels en metoddiskussion i vilken 
undersökningsmetodernas styrkor och brister diskuteras, och dels en resultatdiskussion i 
vilken förs en diskussion av resultaten i förhållande till projektets olika syften. 
 
 
Metoddiskussion 
 
De undersökningsmetoder som har använts i utvärderingen har varit observationer, intervjuer 
och enkäter. I vissa stycken har dessa metoder kompletterat varandra, framför allt har 
intervjuerna och enkäterna gjort det. Beträffande observationerna är det lite mer tveksamt, de 
hänger inte riktigt ihop med övriga metoder.  
 
Ett problem med observationerna har varit att grupperna har varit för olika mellan de olika 
observationerna, det har i princip bytts flertalet personer i grupperna. Det har då i sin tur lett 
till att observationerna blivit nästan som första gången för varje observation, visserligen 
framgår i vissa fall att en viss progression med gruppen har skett, exempelvis med biodlaren, 
men i mångt och mycket har det handlat om vanliga samtal med deltagarna, inte regelrätta 
observationer. Redovisningen av observationerna i resultatdelen avser att ge en bild av vad 
som utspelade sig vid erfarenhetsträffarna, vad som var det typiska vid träffarna och vilka 
svårigheter som uppstod. 
 
Beträffande enkäterna är det ett ganska stort bortfall totalt sett, 34 inlämnade enkäter av totalt 
70 som deltagit i projektets erfarenhets träffar betyder ett totalt bortfall på 36 personer, det vill 
säga mer än hälften. Enligt Fink och Kosecoff (1985) är det inte storleken på bortfallet som är 
det avgörande utan mer vad bortfallet består av, det vill säga vilka det är som inte svarat. Det 
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är svårt att säga vad det skulle inneburit för svarsbilden om fler hade besvarat enkäten, 
eftersom det inte finns några entydiga uppgifter på vilka personerna är som underlåtit att 
besvara enkäten. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftena med utvärderingen beskrivs längre fram i denna rapport. I denna diskussion kommer 
inte alla av de syftena att diskuteras. De som är av kvantitativ karaktär, exempelvis att det i 
projektet totalt ska medverka mer än 60 deltagare, kommer inte att diskuteras i detta avsnitt 
eftersom det presenteras på annat ställe i avrapporteringen. Istället kommer tyngdpunkten att 
ligga på den sista punkten i syftebeskrivningen, den som formuleras som ”alla som deltar i 
projektet ska anse att projektet är bra eller mycket bra”.  
 
Den syftesformuleringen har i undersökningen utvecklats till att innehålla flera olika 
komponenter med det gemensamma att det handlar om att beskriva deltagarnas uppfattningar 
om projektet. I diskussionen nedan är de olika delarna: projektets olika delar, framtida nytta 
av projektet, vad de lärt sig, det egna företagandet samt projektet som helhet. 
 
Projektet olika delar 
 
När det gäller projektets olika delar är det främst två delar som avses, erfarenhetsträffarna och 
de så kallade prova på perioderna. Beträffande erfarenhetsträffarna är tongångarna enbart 
positiva, se figur 1. Svaren på denna fråga i enkäten är det svar som erhåller det högsta medel-
värdet av alla, 4,2, samt den lägsta spridningen, endast 0,6 i standardavvikelse. Av såväl 
intervjuerna som observationerna framgår också att det varit bra stämning vid erfarenhets-
träffarna, såväl mellan deltagarna och ledaren som mellan deltagare och deltagare. Någon 
antyder att de till en början varit lite skeptisk till träffarna men den skepsisen försvann väldigt 
fort. 
 
Beträffande prova på perioderna är uppfattningarna blandade. Av staplarna i figur 4 framgår 
också att det varierar något mellan uppfattningarna även det överlag är positivt och medel-
värdet är förhållandevis högt, 3,9. Intervjusvaren handlar inte så mycket om dessa perioder, 
men i de fall de gör det är det av negativ karaktär. Det är någon som uttrycker han känner sig 
utnyttjad som gratis arbetskraft. Det är dock mer frågan om en negativ förväntan hos indivi-
den och mindre av en upplevd erfarenhet av just detta projekt.  
 
Vad deltagarna lärt sig av projektet 
 
Beträffande vd deltagarna lärt sig i projektet kommer man åter in på det som diskuteras ovan. 
Deltagarna har lärt sig ett visst konkret innehåll, som exempelvis att de lärt sig ekonomi vilket 
de kan ha nytta av för att starta ett eget företag. De säger sig också lärt sig andra saker som 
inte är så konkreta och som har med den personliga utvecklingen att göra. De hade förvänt-
ningar att det skulle vara ett visst konkret innehåll i projektet vilket det också har varit, men 
det här med den personliga utvecklingen tycker många kommer som en positiv överraskning.  
 
Det tycks för de flesta handla till mycket del om den personliga utvecklingen, att de ökat sin 
motivation till att ta tag i sitt liv och själva åstadkomma en förbättring av sin livssituation. 
Ungefär att de tack vare projektet upptäckt andra kvaliteter med livet än de gjort tidigare, och 
börjat fundera över vad som egentligen är viktigt med livet. 
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Framtida nytta av projektet 
 
Utfallen om projektets framtida nytta innehåller två aspekter, dels kommentarer som speglar 
den personliga utvecklingen och vilka möjligheter som kan öppna sig i framtiden och den 
nyttobaserade som handlar om huruvida projektet ökat möjligheter till arbete. De här två 
aspekterna hör dock ihop och är inte så lätta att särskilja. Uppenbarligen tycker deltagarna att 
projektet inneburit ökade möjligheter att få ett heltidsarbete, i alla fall uttrycker de att det ger 
ökade möjligheter till mer arbete.  
 
Här är det oklart vad som skulle vara orsaken till att så är fallet. Det kan röra sig om att de i 
projektet lärt sig saker som gör att de ökat sin kompetens och därigenom blivit mer attraktiva 
på arbetsmarknaden. Det kan också handla om att deltagarna exempelvis tack vare prova på 
perioden skaffat sig större kontaktnät och på det viset känner att möjligheterna till arbete ökat. 
Den tredje varianten, som är den troliga, är att deltagarna genomgått en slags inre process och 
ändrat attityd tack vare projektet. De har fått större självkänsla och bättre självförtroende och 
därigenom ser de mer förtröstansfullt på tillvaron och på så vis spår de också en ljusare 
framtid. Några av de intervjuade pratar mycket om det här med ”livsidén” i projektet. 
Begreppet livsidén kan i detta sammanhang få stå för de mer mjuka frågorna i projektet, de 
frågor och det innehåll som handlar om den personliga utvecklingen hos deltagarna. 
 
När det gäller huruvida deltagarnas inställning till att starta eget företag går det inte av 
utvärderingen att konstatera att deltagarna blivit mer benägna att göra det. Av intervjuerna är 
uppfattningarna blandade bland deltagarna. Det verkar som att de som innan närde en idé att 
starta eget har utvecklat de tankarna och de som inte tidigare haft en tanke på eget, och 
framför allt de som innan var övertygade att de inte skulle starta eget, fortfarande har den 
inställningen. Projektet har med andra ord inte omvänt någon men har på ett föredömligt vis 
gett hjälp till självhjälp.  
  
Projektet som helhet 
 
Avseende deltagarnas uppfattningar om projektet som helhet så ingick ju det som ett speci-
ficerat syfte, nämligen att deltagarna i sina enkätsvar skulle anse att projektet varit bra eller 
mycket bra, vilket betyder att samtliga skulle skatta en fyra eller femma i diagrammen. Av 
figur 1 framgår att 29 av dem som besvarade enkäten skattat minst en fyra, 29 av 33 betyder 
att fyra personer svarat lägre än fyra. Målet att samtliga ska svara bra eller mycket har då 
alltså per definition inte uppnåtts, men trots det är det ett mycket bra utfall med hela 4,2 i 
medelvärde av maximalt uppnåeligt 5,0. 
  
Beträffande deltagarnas uppfattningar om den egna insatsen är det tydligt att de flesta är 
ganska nöjda med sina insatser och att de tycker att de varit tämligen engagerade under 
projektets gång. I figur 4 framgår att det anser sig ha varit tillräckligt engagerade, det är ju 
också en väldigt samstämmig uppfattning med mycket låg spridning. 
 
Det råder inget tvivel om att deltagarna uppskattade projektledningens insatser, då främst de 
personer som var involverade i de så kallade erfarenhetsträffarna. Såväl intervjuerna som 
enkäterna pekar på att deltagarna hyser stor uppskattning för det engagemang som 
projektledningen visade prov på. Värdena i figur 2 visar med all önskvärd tydlighet att 
deltagarna var positiva till projektledningens insatser, hela 31 av 33 tyckte att projekt-
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ledningen fungerat bra eller mycket bra. Av intervjuerna framkommer liknande synpunkter, 
som att mottagandet på Priorum var betydligt bättre än det man mött tidigare. 
 
 
Referenser 
 
Fink, A., & Kosecoff, J. (1985). How to conduct surveys? A step-by-step guide. Beverly Hills: 
Sage Publications. 
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Intervjufrågor vid intervjuer med deltagare i Projekt Idea, Priorum 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Vem intervjuas och vad har han/hon för tidigare bakgrund, familjesituation, arbetslöshet, osv. 
 

1. Beskriv varför du är med i projektet? Vems initiativ? 
 
2. Vad visste du om projektet innan du började? 
 
3. Vilka förväntningar hade du på Projektet/utbildningen? 

- Positiva 
- Negativa 
- Innehåll 

 
Frågor om själva projektet 
 

4. Vad tycker du om de träffar ni haft? 
- Innehåll? 
- Tidsramar? 
- Frekvens? 

 
5. De förväntningar du hade innan du började, har de förverkligats? 
 
6. Tycker du att du har lärt dig något under projektet? 
 
7. Tycker du att du har haft någon nytta av innehållet i projektet? Exemplifiera gärna. 

 
8. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag? 

 
9. Vad anser du om projektet som helhet? 

- Vad har varit bra? 
- Vad har varit dåligt? 
- Vilka förändringar vill du föreslå? 

 
10. Har du något ytterligare att tillägga som ej framkommit ovan? 
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