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"Tänk om alla kunde få gå det här. 

Det är både roligt och man börjar ju faktiskt tro 

att man kan få ett jobb och komma ut i arbetslivet." 

 
Deltagare i ”I´m moving on” 
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Materialet i denna manual är rekommendationer utifrån de lärdomar som 
organisationen Hela Människan fått genom att driva pilotåret med projektet ”I´m 
moving on” - din väg till ett framtida arbetsliv. Målgruppen under pilotåret var 
arbetslösa ungdomar 17 – 25 år. Denna manual utgår därför från ungdomar som 
deltagare. Metoden kan dock omsättas till andra målgrupper som kan vara i 
behov av det metoden syftar till. 

Rekommendationerna är utprövade för att ge processen som ingår i 
verksamheten den bästa och högsta kvaliteten och utgår från de resurser som 
fanns under projektåret. Fr.o.m. 2013 går verksamheten under namnet 
framSTEG motivation.utveckling.arbetsliv. 
 
Verksamheter som väljer att driva framSTEG kan se rekommendationerna som 
riktlinjer för att bedriva en bra verksamhet. Finns andra resurser och 
möjligheter att tillgå för att bedriva en kvalitativ verksamhet kan denna manual 
användas som en grund för verksamheten, med möjlighet till utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Manual framSTEG version 1 2012-02-28   

Bakgrund till verksamheten 

Oktober 2012 är det ca 129 000 ungdomar i åldern 15 -24 år i Sverige som står utanför 
arbetsmarknad och studier (Ekonomifakta, SCB, AKU). Ungdomsarbetslösheten i Sverige är 
högre än snittet i Europa. Dessa ungdomar som omnämns i siffrorna borde vara i arbete eller 
i studier för att senare komma i arbete. I skriften Det lönar sig från Temagruppen Unga i 
arbetslivet 2011:2 står de på s. 7 att: Åtgärder för att bryta deras utanförskap är därför 
mycket viktiga. Risken är annars att deras utanförskap permanentas och att de inte kan 
uppfylla de krav som arbetslivet ställer.  

Målgruppen för Hela Människans projekt ”I´m moving on” och verksamheten framSTEG, har 
varit och är unga vuxna 17 -25 år. Målet för organisationen är att bidra till att minska 
utanförskapet och därmed öka andelen ungdomar i Sverige i arbete eller studier. 

Verksamheten har utformats av Hela Människans riksenhet tillsammans med tre Hela 
Människan enheter i landet. Verksamheten bedrevs ht 2011 och vt 2012 som ett pilotprojekt 
på enheterna i Enköping, Umeå och Örebro, då som ”I´m moving on” – din väg till ett 
framtida arbetsliv.  

Koncept och idé med framSTEG 
I verksamheten arbetar en eller fler coacher. De arbetar efter en pedagogisk modell som 
bygger på arbete i grupp samt individuella coachningssamtal. Deltagarna ingår i ett 16 
veckor lång process, varav de första 10 veckorna består av en utbildningsdel som består av 
åtta Block. Resterande veckor ägnas åt arbetsplatspraktik.  

framSTEG grundar sig på ett lösningsfokuserat tänkande där grundidén är att se möjligheter 
istället för hinder. Den pedagogiska modellen i verksamheten bygger på 7-TJUGO som är en 
ledarskapsutbildning samt ett metodmaterial. Utbildare i 7-TJUGO är företaget Arbetslinjen 
Klippan i Borlänge vilka också är upphovsmän till metoden. 

Till framSTEG är det knuten en koordinator som arbetar på Hela Människans rikskansli. 
Koordinatorn är anställd för att stödja de enheter som bedriver verksamheten lokalt, 
samordna resurser och driva verksamhetens intressen nationellt. Mer om koordinatorns roll 
s.24. 

Mål med verksamheten 
Verksamhetens mål är att varje deltagare som genomfört processen ska ha stärkt sin 
kapacitet att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Detta antingen genom att få ett arbete, att 
skapa sig ett arbete eller finna en väg till vidare studier. 

Efter avslutad processomgång förväntas 33,3% av deltagarna att lämna framSTEG för 
arbete, 33,3% för studier eller längre arbetsplatspraktik*och 33,3% med en tydlig 
handlingsplan. ”I´m moving on” utvärdering pilotår 2011/2012 se flik 10 

*= 3 månader 
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Syfte med verksamheten  
Syftet med verksamheten är att stärka deltagarnas egna resurser och att på så sätt bidra till 
att förhöja deras självbild och skapa motivation. Verksamheten syftar också till att ge 
deltagarna en bättre förståelse för hur de fungerar både på individ- och gruppnivå. Genom 
att ge deltagarna större kunskaper kring människors beteende, tankar och känslor utifrån 
olika situationer och förutsättningar, förhöjs även deras möjlighet att tydligare se sin egen 
roll i relation till sin omgivning. Utöver detta läggs stor vikt vid att skapa goda vardagsrutiner 
i form av kost, motion och hälsa. Verksamheten ser på så vis till individen som helhet.  

Målsättningen är att varje deltagare som genomgått utbildningen ska känna sig stärkt samt 
ha en tydligare plan för hur han/hon ska lyckas förverkliga sig själv samt sina mål inför 
framtiden.  

Ämnen som behandlas under utbildningen 
Tanke- och beteendemönster 

Kommunikation 

Gränssättning 

Mål, vision och framtid 

Mina resurser 

Hälsa (kost, motion, sömn, stress, beroende/missbruk) 

Övrigt som ingår i utbildningen 
Studiebesök 

Besök av inspiratörer 

Arbetsplatspraktik  

Framtid 
Hela Människans rikskansli arbetar för att sprida den pedagogiska modellen inom 
organisationen, men också till organisationens huvudmän. Modellen kan med fördel 
användas av de Hela Människan enheter som vill utveckla sin redan befintliga verksamhet 
och/eller utöka sin målgrupp till att omfatta unga vuxna 17-25 år. 

Den pedagogiska modellen kan anpassas till verksamhet för andra målgrupper än unga 
vuxna. 

”Tack för en underbar utbildning! 

Har verkligen fått mig på fötter igen. 

Rekommenderas till alla!” 

Deltagare i ”I´m moving on” 
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Innehåll i framSTEG 
framSTEG genomförs i två processomgångar/enhet/år tillsammans med målgruppen. En 
omgång på hösten och en omgång på våren. 

Kommentar: 
Processomgångarna genomförs under ett år i tre olika faser: 
Fas 1 planering och uppstart 
Fas 2 utbildning 
Fas 3 arbetsplatspraktik/avslut 
 
Varje fas återkommer två gånger per år. Se Årscykel s.15. 

Antal deltagare per processomgång 
Antal deltagare/processomgång/enhet baseras på de personella resurserna. 
1 coach anställd 100 %: 10 stycken deltagare/processomgång   
2 coacher anställda 100 %: 14-16 stycken deltagare/processomgång 

Kommentar: 
En coach anställd 100 % beräknas, inom ramen för sin arbetstid, handleda 10 deltagare i 
grupprocessen samt i de individuella coachningssamtal som ingår. Detta innebär att coachen 
har ett mycket pressat schema under utbildningsdelen av processen.  Coachen beräknas 
genomföra 5 individuella coachningssamtal/vecka vid en grupp på 10 deltagare. 
 
Med två anställda coacher a´ 100 % anställning rekommenderas 14 -16 
deltagare/processomgång. Det innebär att varje coach ansvarar för 7 - 8 deltagare. Med 
dessa personella resurser ökar överlag kvaliteten i processomgångarna. Coacherna kan 
finnas till ännu mer för deltagarna. Planering samt uppföljningsarbetet underlättas. 
Coacherna beräknas med 14-16 deltagare genomföra 3-4 individuella 
coachningssamtal/vecka/coach. Däremellan finns tid för coacherna att vid kortare 
avstämnings möten följa upp den enskilde individens behov, den veckan deltagaren inte har 
individuellt coachningssamtal. 

Resonemang kring gruppstorlek 
Den idealiska gruppstorleken för en coach med 100 % anställning är en grupp med ca 10 
deltagare/grupp. I en grupp på 10 personer kan man lätt förhålla sig till alla individer, 
gruppkänslan finns och alla får utrymme. I en större grupp är det lätt att individen 
”försvinner” då det är fler att förhålla sig till. I en grupp baserad på färre individer kan dock 
känslan av ”grupp” försvinna och därmed gruppdynamiken. 

Med en personell resurs på två coacher är rekommendationen 14-16 deltagare/ 
processomgång. Men den storleken på gruppen behålls gruppkänslan och med två coacher 
får alla deltagare möjlighet att bli sedda och lyssnade på utifrån sina förutsättningar. Ökar 
gruppen ytterligare till ex. 20 deltagare kan gruppkänslan minska. Då kan det vara lättare att 
”försvinna i gruppen”. Tid för coachernas viktiga arbete med gruppetablering kan behöva 
utökas då det lätt blir grupper i gruppen. Det går naturligtvis att ha en så stor grupp, men 
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man bör vara väl medveten om att verkligen värna om kvaliteten i verksamheten och att 
varje deltagare blir uppmärksammad. 

Innehåll i processomgång  
• Processen i framSTEG bygger på arbete i grupp samt individuella coachningssamtal 
• Processen startas vid ett datum för alla deltagare och det är inte möjligt för nya 

deltagare att ansluta senare under processens gång. Detta därför att processen i 
gruppen är av stor vikt. 

• Processen är uppdelad i två delar; en utbildningsdel, 10 veckor och en praktikdel, 6 
veckor.  

• De första 10 veckorna arbetar gruppen tillsammans inom en given ram med åtta 
Block innehållande olika ämnen. Resterande veckor i processen planeras och läggs 
upp utifrån den enskilde individens behov och stöd gällande arbetsplatspraktik. 

• Om verksamheten har en coach anställd träffas gruppen fyra förmiddagar i veckan. 
Vid två coacher anställda träffas gruppen fem förmiddagar i veckan. Resterande tid 
ägnas åt uppdrag som coach och den enskilde individen kommit fram till i 
coachningssamtalen samt hemuppgifter som getts utifrån gruppträffarna. 

• Gruppträffarna bygger på 7-TJUGO. 
• Processen bygger på regelbundenhet och rutiner. Varje dag startas och avslutas vid 

samma tidpunkt. De individuella coachningssamtalen sker med regelbundenhet på 
en återkommande utsatt tid och dag.  

• Dagarna inleds med gemensam frukost.  Det för att peka på vikten av att starta upp 
dagen med att ge kroppen den energi den behöver för att orka, men också för den 
sociala gemenskapens skull. 

• Återkommande i processen är ämnet Hälsa. Hälsa ingår i varje Block (se sid 13) med 
både teori och praktik. Syftet med Hälsa är att väcka tankar kring vikten av den 
personliga hälsan, vilken inverkan hälsan har på oss och vilken roll den spelar i ett 
framtida arbetsliv. Ämnen som innefattas är motion, kost, stress, sömn och 
beroende/missbruk. 

• Arbetsplatspraktik om tema löper som röd tråd genom hela utbildningsdelen. 
• Under processen genomförs studiebesök och gruppen får besök av inspiratörer. 

Detta med syfte att öka deltagarnas omvärldsperspektiv, för att visa på de 
möjligheter som finns lokalt på orten samt för att ge deltagarna möjligheten att 
utöka sitt nätverk av personer som kan ha betydelse för ett framtida arbetsliv. 

• Beroende på resurser som funnits kopplade till processen har lunch tillagats och 
serverats i gruppen. Läs mer s. 14. 

 
 
 
 

”… gruppen tror jag har hjälpt till mycket för den psykiska hälsan. 
Utan att man vet om det så hjälper det vi säger när vi pratar” 

 

    Deltagare i ”I´m moving on” 
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Schema 
På de kommande två sidorna följer ett schemaförslag för coachen för att få en förståelse för 
hur en vecka i framSTEG kan se ut så. Dessa utgår från två olika personella resurser. På sidan 
12 följer en beskrivning på vad som kan ingå i de olika delarna i schemat. Schemat avser de 
10 första veckorna i utbildningen. 
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Förslag  Personell resurs: 1 coach 100 % anställning 10 deltagare 
  
Schema för framSTEG 
Coach grundarbetstider  
 
  

MÅNDAG 
 

 
TISDAG 

 
ONSDAG 

 
TORSDAG 

 
FREDAG 

 
08.00 

 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
Tid för 
planering 
 
Dag för ev. 
ombokade 
coachnings 
samtal 
 
Dag för 
handledning 
 
 
 

 
09.00 

 

 
Frukost 

 
Frukost 
 

 
Frukost  

 
Frukost 

 
09.30 
 
 

 
Grupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupp 

 
Grupp 

 
Grupp 

 
12.00 

 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 

 
Lunch inkl. 15 
min avslut, 
förberedelse 
 

 
Lunch 

 
13.00 

  
Coachningssamtal 
 

 
Coachningssamtal 
 
 

 
Coachningssamtal 

 
Tid för 
planering 

 

 
14.00 

 
Sammanfattning 
 

 
Sammanfattning  

 
Sammanfattning 

 
14.30 

 
Fikapaus 
 

 
Fikapaus 

 
Fikapaus 

 
Fikapaus 

 
15.00 

 
Tid för planering 

 
15.00 
Coachningssamtal 

 
15.00 
Coachningssamtal 
 

 
Tid för 
planering 

 
16.00 
Sammanfattning 
 

 
16.00 
Sammanfattning 
 

 
16.30  
Tid för avslut  

 
16.00  
Tid avslut 
 

 
16.45 

 
Slut för dagen 

 
Slut för dagen 

 
Slut för dagen 

 
Slut för dagen 
 

 
Slut för dagen 

 
• 12 timmar grupp inkl. frukost 
• 5 coachningssamtal/vecka a´ 1 h 
• Tid till sammanfattning av coachningssamtal 30 min/samtal 
• Tid till planering 12h 30 min 
• Handledning 1h 
• Tid till förberedelse på morgonen 1h/dag 
• 15 min/dag ställtid kring lunch för avslut och förberedelse 
• 30 min fikapaus/dag   
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Förslag  Personell resurs: 2 coacher 100 % anställning 14 deltagare 
 
Schema för framSTEG 
Coach grundarbetstider  
 
  

MÅNDAG 
 

 
TISDAG 

 
ONSDAG 

 
TORSDAG 

 
FREDAG 

 
08.00 

 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
Förberedelse 

 
09.00 

 

 
Frukost 

 
Frukost 
 

 
Frukost  

 
Frukost 

 
Frukost 

 
09.30 
 
 

 
Grupp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupp 

 
Grupp 

 
Grupp 

 
Grupp 

 
12.00 

 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 

 
Lunch inkl. 15 min 
avslut, 
förberedelse 
 

 
Lunch inkl. 15 
min avslut, 
förberedelse 

 
13.00 

  
Coachningssamtal 
 

 
Coachningssamtal 
 
 

 
Coachningssamtal 

 
Coachningssamtal 

 
Tid för 
handledning 

 
14.00 

 
Sammanfattning 
 

 
Sammanfattning  

 
Sammanfattning 

 
Sammanfattning 

 
14.30 

 
Fikapaus 
 

 
Fikapaus 

 
Fikapaus 

 
Fikapaus 

 
Fikapaus 

 
15.00 

 
Tid för planering 

 
Tid för planering 

 
Tid för uppföljning 
av förra/nästa 
veckas  
coachningssamtal 
 

 
Tid för uppföljning 
av förra/nästa 
veckas  
coachningssamtal 

 
Tid för planering 
 

 
16.00 
Tid för planering 

 
16.00 
Tid för planering 

 
16.45 

 
Slut för dagen 

 
Slut för dagen 

 
Slut för dagen 

 
Slut för dagen 
 

 
Slut för dagen 

 
• 15 timmar grupp inkl. frukost 
• 3-4 coachningssamtal/ coach/ vecka a´ 1 h 
• Tid till uppföljning av coachningssamtal med ungdom 2 h  

(30 min ungdom/vecka)  
• Tid till sammanfattning av coachningssamtal 30 min/samtal 
• Tid till planering 8 - 9 h/coach (Vid två coacher anställda kan man tänka sig att dela på 

delar i gruppverksamheten. Ger mer utrymmer för planeringstid för enskild coach) 
• Tid till förberedelse på morgonen 30 min/dag 
• 15 min/dag ställtid kring lunch för avslut och förberedelse 
• 30 min fikapaus/dag 
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Innehåll i gruppverksamhet 
Innehållet i gruppverksamheten baseras på 7-TJUGO som är både en ledarskapsutbildning 
samt ett metodmaterial. Ledarskapsutbildningen behandlar pedagogik och förhållningssätt. I 
utbildningen ingår ett konkret och flexibelt metodmaterial som kan användas i arbete med 
personlig utveckling. Metoden syftar till att stärka deltagarens självbild och tro på att lyckas 
med det som den vill åstadkomma i framtiden. Metoden ger deltagaren kunskaper som ökar 
möjligheten att förstå människors beteendemönster, tankar och känslor utifrån olika 
situationer och förutsättningar. Dessa kunskaper bidrar till att stärka deltagarens självbild.   
7-TJUGO metoden är indelad i åtta Block. I varje Block behandlas olika ämnen innehållande 
olika teman.  

Blocken 
De 10 första veckorna i framSTEG utgår och grundar sig på de åtta Blocken som ingår i 
metodmaterialet i 7-TJUGO. Nedan följer en presentation av de olika ämnen och teman som 
berörs. 

Block  Ämne Tema 
Block 1 Grupp Trygghet i gruppen 
 Hälsa  Introduktion friskvård 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 2 Grupp Du är inte ensam 
 Hälsa Aktivitetsdag 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 3 Grupp Prata och lyssna 
 Hälsa  Kost 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 4 Grupp Jag och gruppen 
 Hälsa Stress 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 5 Grupp Här är jag! 
 Hälsa  Avslappning 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 6 Grupp Jag och allt det andra 
 Hälsa Sömn 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 7 Grupp Mina gränser 
 Hälsa  Beroende och missbruk 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
   
Block 8 Grupp Jag och min framtid 
 Hälsa Aktivitetsdag 
 Arbetsplatspraktik Se sid 24 
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Hälsa  

Ämnet Hälsa genomförs både teoretiskt och praktiskt i de åtta Blocken. Genomförandet 
påverkas i hög grad av vilka förutsättningar det finns lokalt och vad deltagarna har för 
intresse. 

Teoripass 
Teori i ämnet Hälsa ingår som en del i de åtta Blocken enligt presentationen ovan. Teorin i 
ämnet kan antingen genomföras av coach eller extern resurs.  

Exempel: 
På en ort har man, i samarbete med ett studieförbund, haft tillgång till en och samma 
externa föreläsare vid tre tillfällen a´ tre timmar. På andra orter har man antingen anlitat 
externa föresläsare för enskilda tillfället eller så har coachen själv arbetat med ämnet 
teoretiskt. 

Praktiska pass 
Praktiskt har ämnet Hälsa genomförts på olika sätt utifrån de lokala förutsättningarna men 
också i viss utsträckning utifrån ungdomarnas intresseområden och vilja.  

Exempel: 
Klättring – återkommande 

Gymkort – återkommande  genomgående har coacherna hittat möjligheter för deltagarna 
att träna återkommande under perioden de deltar i 
utbildningen, i vissa fall även efter, till väldigt överkomliga 
priser 

Gemensamma promenader – återkommande 

Pingis – återkommande 

Badminton, bowling m.m.  aktiviteter som kunnat genomföras med stöd av den kommun 
som verksamhet befinner sig i 

Vikten av ämnet Hälsa i processen 
Arbetet med Hälsa har varit en framgångsfaktor i verksamheten. Coacherna har sett att det 
sociala samspelet i grupperna främjas vid dessa tillfällen och att motivationen ökar. Både 
motivationen att röra sig för stunden, men också motivation att börja motionera långsiktigt 
samt generell motivation kring andra delar av sitt liv. Coacherna har även sett att glädjen 
hos varje enskild ungdom ökat samtidigt som det varit tillfälle för skratt. De som arbetat 
med verksamheten var eniga om att ämnet Hälsa måste få ta tid i processen och måste vara 
ett prioriterat ämne. 

Så här säger en coach om ämnet Hälsa: 
Deltagarna har blivit mer medvetna om riskerna med dålig hälsa och vinsterna med en god 
hälsa. Intresset för att må bättre var stort bland deltagarna och de har fått nya kunskaper 
och inspirerats till förändring. I gruppen var det flera som till exempel började träna 
regelbundet, äta frukost och bättre mat varje dag. De minskade också kraftigt på socker 
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intaget genom att till exempel sluta äta godis. Minskad tid framför datorn och bättre 
sömnrutiner var också ett tydligt resultat under utbildningen. 

Den största förändringen som jag såg i gruppen var att de verkligen insåg att tankens kraft 
är stor. Att fokusera på det positiva i tillvaron och hos sig själva var något de verkligen tog till 
sig. De började även peppa och stärka varandra på ett fantastiskt sätt. Den insikten tror jag 
de bär med sig och det är nog det viktigaste verktyget för en fortsatt positiv personlig 
utveckling i framtiden. 

Frukost 
En viktig del i gruppverksamheten är starten på dagen och regelbundenheten i och med den 
gemensamma frukosten. Frukosten är en viktig del för att samla gruppen inför dagen, ett 
moment i att lära deltagarna en ny vana, visa på vikten av att äta en frukost och vilken 
energi den ger. De anställda coacherna kan välja att under frukosten medvetet arbeta med 
sociala övningar där coachen ser till att alla blir sedda och hörda. Deltagarna kan också 
tilldelas uppgifter kring frukosten där de ges tillfälle att träna delaktighet. 
 

"Bra start för att få rutiner och nu äter jag  

faktiskt frukost när jag är själv också.  

Jag blir ju mycket piggare då." 

Deltagare i ”I´m moving on” 
 

Lunch 
Prioriterat i framSTEG är att få grundschemat att fungerar. När man fått det att fungera och 
om verksamheten har resurser att genomföra lunch 1 ggr/vecka med gruppen så är det 
varmt rekommenderat. Finns bara resurser till att genomföra lunch några 
gånger/processomgång är det naturligtvis också bra. Att kunna genomföra lunch tillför 
ytterligare en socialiseringsfaktor i processen. Deltagarna skall vara delaktiga i planering och 
genomförande.  

Praktiska förutsättningar 
En av de deltagande enheterna under pilotåret genomförde lunch varje måndag i samarbete 
med studieförbundet Bilda. Bilda stod då för kostnaden för handledare till lunchen samt för 
kostnaden för matvaror. Handledaren var i detta fall anställd på en annan tjänst på den 
lokala Hela Människan enheten men kunde ta på sig uppgiften utöver sin ordinarie tjänst. 
 
Om verksamheten har en anställd coach måste denne ha externt stöd för att genomföra 
lunch varje vecka. Om detta inte är möjligt är det realistiskt att genomföra 1 -2 luncher 
under de 10 utbildningsveckorna. Är den personella resursen istället två coacher kan de dela 
arbetsuppgifter och ev. genomföra lunch med större regelbundenhet. Att föredra är ändå 
externt stöd och då ex. via ett studieförbund.  
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Årscykel framSTEG 
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framSTEGs fyra faser 
De tre första faserna ingår i processomgångarna. Den fjärde fasen är en period utanför 
processomgångarna. 
 
Fas 1  Förberedelse inför gruppstart 
 
Fas 2 Arbete med utbildning i grupp 10 veckor 
 
Fas 3 Arbete med arbetsplatspraktik och avslut för deltagare 
 
Fas 4 Uppstart, avslut och semester 
 

Kommentar 
Årscykeln är en rekommendation på när faser startar och avslutas. Den baseras på 
utformning och erfarenheter från pilotåret ”I´m moving on”. Den personella resursen var då 
en heltids anställd. 
 
De blå strecken i Årscykeln visar på ett ungefär när det är bra att starta en fas.  
 
Fas 1 är något längre i början av hösten. Detta för att det då sker en övergripande start och 
planering för hela året med framSTEG. Fas 1 med start vid v. 5 är något kortare, då det 
räknas som en omstartsfas inför våren. 
 
Fas 3 med start omkring v. 48 omfattas av fler antal veckor än Fas 3 som infaller under 
våren. Detta pga. jul- och nyårsveckan då det infaller många röda dagar. Under dessa veckor 
kan det finnas svårigheter att få arbetsplatspraktik då arbetsgivarna inte tar emot 
praktikanter. Vissa av deltagarna kan därför vara tvungna att starta sin praktik efter 
helgdagarna. 

Viktigt 
Anledningen till att höstens processomgång i framSTEG startar först omkring v.39 är vikten 
av arbete i grupp. Startar processen tidigare riskerar man att göra det med deltagare som 
också söker utbildningar/skolor och som kommer in iden andra intagningsomgången. Ett 
sådant scenario skapar en instabil start på processen och byggandet av gruppen. 
 
En tidigare höststart är att föredra. Då kan framSTEGs deltagare göra arbetsplatspraktik 
innan jul- och nyårshelgen, samt en ny processomgång under våren kan starta tidigare. Det i 
sin tur skulle göra att deltagarna skulle kunna göra sin arbetsplatspraktik innan 
sommarmånaderna infaller. 
 
Det går alltså att föra ett resonemang gällande start och avslut i framSTEG. Prioriterat är att 
få grupprocessen att fungera. 
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Innehåll i de olika faserna 
 
Fas 1 Förberedelse inför gruppstart. Fasen innehåller planering inför start samt 

rekrytering av deltagare. 
 
Planeringen innehåller schemaupplägg inför varje vecka under utbildningsdelen. Planering 
för besök av inspiratörer och planering av studiebesök.  
 

Inspiratörer och studiebesök 
En inspiratör kan vara en person som besöker framSTEG för att föreläsa i ett specifikt ämne. 
En inspiratör kan också vara en gäst som är inbjuden att komma och prata med gruppen mer 
allmänt utifrån sig själv och sina erfarenheter. Det kan vara en person som har ett speciellt 
yrke, en person som har gjort en spännande livsresa, en person med erfarenhet av att växa 
upp i en familj med någon form av problem etc. Denna form av inspiratör kan delta 
exempelvis under en förlängd frukost. En inspiratör kan också vara någon som kommer och 
informerar ungdomarna om något som kan vara viktigt att veta i vardagen ex. ett 
fackförbund. 
 
Studiebesök är till för att öka deltagarnas kunskap om samhället. Utifrån 
Coachens roll är det därför viktigt att tänka igenom vad kan vara ett relevant studiebesök 
just på orten; besöka en politiker i kommunhuset? besöka det största företaget på orten? 
besöka ett företagshotell med entreprenörer? besöka en studievägledare? 

Rekrytering av deltagare 
Under pilotåret ”I´m moving on” var projektets närmaste samarbetspart på alla orter den 
lokala arbetsförmedlingen. På en enhet samarbetade man också med en lokal 
sammanslutning där arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst var samlade på en 
och samma plats. För enkelhetens skull benämns alla dessa kontakter nedan som 
arbetsförmedling. 

Så här gick det till under pilotåret 
Verksamheten etablerade kontakt med den lokala arbetsförmedlingen. Därefter fick 
coacherna en kontaktperson på respektive arbetsförmedling. Innan start  
av projektet förankrade coachen hos kontaktpersonen om upplägget i ”I´m moving on”. 
Därefter skedde rekrytering av deltagare skett på olika sätt på de olika orterna/enheterna. 
Här följer tre exempel: 
 
Exempel 1) 
Kontaktpersonen tog tillsammans med de andra ungdomshandläggarna på 
arbetsförmedlingen ställning till vilka ungdomar som kunde vara aktuella för ”I´m moving 
on”. Innan respektive processomgång kallade handläggaren dessa ungdomar till ett 
gruppmöte där ”I´m moving on”s coach informerade om verksamheten. Därefter fick 
ungdomarna anmäla sitt intresse. Anmälan i sin tur ledde till att coachen och ungdomen 
träffades enskilt och samtalade kring upplägget i verksamheten och om det skulle kunna 
vara något för denne. Därefter tog ungdomen ställning till om han/hon ville delta. 
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Exempel 2) 
Varannan vecka fick coacherna komma och informera på ett allmänt gruppmöte för 
arbetslösa ungdomar. Många olika alternativ presenteras för ungdomarna på detta möte. 
Därefter tog respektive handläggare upp med ”sina” ungdomar vilka alternativ som skulle 
vara intressant för respektive individ. Om en enskild ungdom valde ”I´m moving on” träffade 
denne sedan coachen och samtalade om verksamheten. Därefter tog ungdomen ställning till 
om han/hon ville delta. 

Exempel 3) 
Kontaktpersonen tog tillsammans med de andra ungdomshandläggarna på 
arbetsförmedlingen ställning till vilka arbetslösa ungdomar, inskrivna på 
arbetsförmedlingen, som kunde vara aktuella för ”I´m moving on”. Coachen fick därefter 
träffa vara och en av ungdomarna enskilt och presentera verksamheten.  Därefter tog 
ungdomen ställning till om han/hon ville delta. 

Kommentar 
Exempel 1 och 3 har visat sig vara mest framgångsrika gällande rekrytering av deltagande 
ungdomar. 

Viktigt 
Handläggare får inte placera deltagaren i framSTEG. Deltagaren måste själv uttrycka ett 
intresse och en vilja att delta. Detta för att det i deltagaren ska finnas ett ”frö” till intresse 
även om motivationen hos flera, i dessa fall, till en början är låg. 

En professionell och seriös framtoning är avgörande för trovärdigheten och för att få både 
deltagarnas och samarbetspartens tillit. 

Samarbete gällande deltagare 
Det är viktigt att få en god start och skapa en god relation mellan coachen i framSTEG och 
kontaktperson på myndighet. Kontakpersonen på myndigheten vara till stor hjälp inför 
framtida frågor kring deltagare vilket främjar lånsiktigheten i verksamheten. 

Vid start av verksamheten skall parterna gå igenom verksamheten, vilka förväntningar 
parterna har på varandra, när och hur ofta parterna ska stämma av med varandra hur det 
går för deltagare och redan innan start av processomgången boka in ev. möten som ska 
hållas under processomgången etc. 

Dokument kopplade till Fas 1 se flik 7 

Fas 2 Arbete med utbildning i grupp 10 veckor 
 
Fas 2 är en intensiv fas för de som arbetar i verksamheten! 
 
Genomförande av de 10 utbildningsveckorna med utgångspunkt i de åtta Blocken i 
7-TJUGO.  
 
Den första veckan ägnas åt gruppetablering och den är en viktig del för resterande tid under 
processomgången. 
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Arbetsplatspraktik är ett genomgående ämne parallellt med gruppverksamhet där också 
hälsa, inspiratörer och studiebesök ingår. Närmare presentation av hur coachen kan arbeta  
kring arbetsplatspraktik se sid 20. 
 
Dokument kopplade till Fas 2 se flik 8 

 
Fas 3 Arbete med arbetsplatspraktik och avslut för deltagare 
 
Fas 3 består av arbete med den enskilde individen. I Fas 3 krävs en mängd olika upplägg för 
att möta varje enskild individs behov. Det behövs även riktlinjer för hur coachen kan dra 
gränser för sitt arbete. Läs mer om det under Arbetsplatspraktik se sid 20.  
 
Fas 3 avslutas dels med ett individuellt coachningssamtal mellan coach och deltagare samt 
dels ett trepartsamtal med deltagare, deltagarens handläggare på myndighet och coach.  
 
I det sista individuella coachningssamtalet upprättas bl.a. en individuell handlingsplan för 
deltagaren.  
 
Under det avslutande trepartsamtalet med myndighet presenterar deltagaren hur denne har 
upplevt framSTEG. Vad utbildningstiden inneburit för denne samt hur deltagaren ser på sin 
framtid. Efter trepartsamtalet är deltagarens utbildning avslutad och därmed är deltagaren 
utskriven ur verksamheten. Förutom den individuella handlingsplanen får varje deltagare ett 
intyg med vad som ingått i framSTEG. I intyget ingår ett individuellt utlåtande från coachen. 
 
Dokument kopplade till Fas 3 se flik 9 

Fas 4  Uppstart, avslut och semester 

Denna period består av de mest flexibla veckorna under ett år med framSTEG. De anställda 
kan variera sin semesterperiod under dessa veckor. Tiden då det inte är semester kan ägnas 
åt sådant som de anställda inte hunnit med löpande under året.  

Övrigt 
I Fas 1 under höstterminen, i Fas 3 under hösterminen och i Fas 3 under vårterminen ges 
coacherna tillfälle att delta i framSTEGs Kick off, Mitterminmöte – erfarenhetsutbyte och 
reflektion samt Avslut – utvärdering. Dessa möten arrangeras av framSTEGs koordinator. 
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Arbetsplatspraktik i framSTEG 
Syftet med framSTEG är att stärka deltagarnas egen förmåga att komma in i arbete, studier 
eller eget företagande. Därför är det viktigt för de anställda coacherna att introducera 
arbetsplatspraktik redan vid första träffen mellan coach och deltagare.  
 
Praktiken ska utgå från individen. Individen ska ha ett tydligt, egendefinierat syfte med sin 
arbetsplatspraktik. Syftet med arbetsplatspraktiken kan alltså vara olika för olika individer. 
Det kan t.ex. vara att deltagaren vill att arbetsplatsparktiken: 

• ska leda till arbete 
• ska ge en tydligare bild av ett, för deltagaren, redan känt yrke och en djupare inblick 

i vad det innebär. Kanske för att sedan söka skola eller annan utbildning inom 
yrkesområdet. 

• ska ge en inblick i ett, av deltagaren, okänt yrke. För att få ny kunskap.  
• leder till ett intyg på vad man lärt sig samt presterat på sin arbetsplatspraktik för att 

stärka sitt CV. 
 
ett alternativ kan också vara att deltagaren… 

• inte vill göra arbetsplatspraktik och inte vet vad den vill göra istället. Då kan det 
passa med ”prova på praktik”. Kanske på två eller fler arbetsplatser. Kanske 
deltagaren upplever något yrke intressant och vill förlänga sin praktikperiod. 

Arbetsplatspraktik som ämne 
Nedan beskrivs hur coachen ska arbeta med arbetsplatspraktik som tema genom 
utbildningen. 

Översikt av arbetsplatspraktik som tema i processomgång 
1) Coachen ska introducera arbetsplatspraktikens syfte och innehåll för deltagaren 

i Fas 1  
2) Under den tidigare delen av Fas 2* är arbetsplatspraktik en del i 

gruppundervisningen. 
3) Arbetsplatspraktik är ett ämne som regelbundet samtalas om i de individuella 

coachningssamtalen Fas 2. 
4) I Fas 3 processomgången startar genomförande av arbetsplatspraktik. Den är 

individuellt utformad utifrån varje individs förutsättning och förmåga. 

*= v.2 till v.5 i framSTEG 

Detta ska coachen arbeta med i de olika Faserna  
Fas 1  

I det första motiverande samtalet som görs i samband med rekrytering av deltagare beskrivs 
arbetsplatspraktikens syfte och genomförande. Viktigt är att poängtera att praktiken utgår 
från deltagarens eget intresse. 
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Fas 2 

Deltagaren ska under den tidigare delen av Fas 2 ges kunskap i syftet med att genomföra 
arbetsplatspraktik, genom anpassad undervisning i grupp och i de individuella 
coachningssamtalen.  

Förslag på teman och upplägg i ämnet arbetsplatspraktik 
• Temavecka där all gruppundervisning fokuserar på arbete och arbetsplatspraktik. 
• Hemlig gäst/er som berättar om sina val i yrkeslivet. 
• Deltagarna får möjlighet att bygga nätverk genom ex. deltagande i seminarium och 

sammankomster som arrangeras av näringslivet på orten. ”I´m moving on” deltog 
t.ex. i God morgon Enköping. Liknande deltagande skedde i Örebro i ett 
morgonseminarium för företagare. 

• Enskilda studiebesök v.5/v.6. med syfte att lära sig något nytt och utforska en 
arbetsplats. 

• Jobbkoll med Felix Herngren. Beställs på www.utbudet.se (2013-02-19) 
• Extern jobbcoach kommer och informerar ungdomarna. Som exempel har ”I´m 

moving on” använt sig av jobbcoacher från Fryshusandan* som talat om ”Ditt eget 
varumärke”. Använd gärna lokala jobbcoacher. 

• Ungdomsstyrelsen har gett ut rapporten I praktiken sänker vi trösklarna. Ett bra 
underlag för coachen. I materialet ingår en kort film om arbetsplatspraktik som kan 
visas för deltagarna. Filmen finns på http://vimeo.com/33397987  (2013-02-19) 
 

Deltagarna ska under Fas 2, med stöd av coachen, komma fram till det egna personliga 
syftet med arbetsplatspraktiken. Därefter genomföra arbetsplatspraktik utifrån det 
förbestämda syftet. Det är viktigt för coachen är skapa en samsyn mellan deltagare, 
handledare på arbetsplatsen och sig själv kring syftet med den individuelle deltagarens 
arbetsplatspraktik. 

*= Fryshusandan/Fryshuset Inc vill bidra till samhällets välmående och tillväxt med fokus på 
unga. Fryshuset Inc erbjuder bland annat rådgivning, handledning, gemensamma forum, 
medieutrymme och ett relevant nätverk för unga entreprenörer. Detta med stöd från 
Fryshusets olika verksamheter och noga utvalda partners. 

”Programmet har hjälpt mig att hamna ut i livet igen,  

både inom jobb och socialt liv. Det i sin tur har ökat  

både min självkänsla och självförtroende.” 

Deltagare i ”I´m moving on” 
 

Handlingsplan för coach gällande upprättande av arbetsplatspraktik 
Nedan följer en presentation av den handlingsplan som framSTEGs coach föreslås arbeta 
efter i upprättande av kontaketer för arbetsplatspraktik. Handlingsplanen gäller från slutet 
av Fas 2 och in i Fas 3. 

http://www.utbudet.se/
http://vimeo.com/33397987
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Fas 3 (med start i senare delen av Fas 2) 

1) Deltagaren kontaktar själv arbetsplats och söker arbetsplatspraktik. 
2) Coach stödjer deltagare i sökande av arbetsplatspraktik. 
3) Coach stödjer deltagare i kontakt med arbetsplats. 

a) Telefonsamtal 
b) Besök 

4) Coach följer ungdom till arbetsplats. 
a) Står utanför och ”peppar” 
b) Följer med in. 

 
Handlingsplan för coach gällande genomförande av arbetsplatspraktik Fas 3 
Nedan följer förslag på hur coachen bör agera gentemot deltagaren kring arbetsplatspraktik.  

Detta är ett förslag och erfarenheten visar att coachen bör ha ett tydligt förhållningssätt och 
en tydlig ram gällande hanteringen av de olika delarna kring arbetsplatspraktik. Annars 
tenderar Fas 3 att dra ut på tid och enskilda deltagare kan ta mycket av coachens tid och 
kraft. 

Läge A) är önskat läge. Läge E)är längst ifrån önskat läge. 

Scenario 
 

Handling 

A) Deltagare har skaffat 
arbetsplatspraktik  

Genomför den enligt plan 

B) Deltagare har inte skaffat 
arbetsplatspraktik trots gällande 
stöd i Fas 2 

a)Coach genomför individuella 
coachningssamtal v.11 och v. 12 i 
processomgången.  
Alt 1)Deltagaren genomför försenad 
arbetsplatspraktik. Scenario C 
Alt 2)Coachen finner att deltagaren inte är 
motiverad att genomföra arbetsplatspraktik. 
Scenario C, D, E. 

C) Deltagaren skaffar 
arbetsplatspraktik men med 
fördröjning. 

Se nedan Coachens arbetsuppgifter under 
deltagarnas arbetsplatspraktik 
 

D) Förslag om praktiken ej går som det 
är tänkt 

a)Deltagaren genomför kort praktik ex. 2 
dagar på 2 arbetsplatser. Redovisa 
erfarenheten av dessa dagar efter 
förutbestämda frågor. 
b)Deltagaren genomför 2 – 3 studiebesök på 
arbetsplatser. Redovisar erfarenheten av 
dessa utifrån förutbestämda frågor. 
 

E) Deltagaren visar inte intresse eller 
är villig att genomföra något av 
ovanstående 

 

Coachen avslutar deltagarens 
processomgång enligt plan. Genomförande 
av avslutande individuellt coachningssamtal 
samt trepartsamtal med berörd handläggare 
på arbetsförmedlingen el. närmsta 
samarbetspart. 
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Coachens arbetsuppgift under deltagares arbetsplatspraktik 
Coachen ska under deltagarens arbetsplatspraktik fungera som både kontaktperson och 
coach till deltagaren. Påbörjas arbetsplatspraktik som arrangerats under framSTEG i slutet 
av eller efter avslutad processomgång är coachen ansvariga för ett kontaktsamtal med 
ungdom vid start av arbetsplatspraktik. Coachen ansvarar också för att överlämna rapport 
om deltagarens situation till ansvarig handläggare på arbetsförmedlingen/annan myndighet. 

Coachen ska under deltagarens arbetsplatspraktik vara kontaktperson till deltagarens 
handledare på arbetsplatsen. Påbörjas arbetsplatspraktik som arrangerats under framSTEG i 
slutet av eller efter avslutad processomgång är coacherna ansvariga för ett kontaktsamtal 
med handledare på arbetsplatsen vid start av arbetsplatspraktik.  

Coachen ska genomföra utvärdering av arbetsplatspraktiken med deltagaren och med 
handledaren på arbetsplatsen.  

Coachen ska hålla ett trepartsamtal under arbetsplatspraktikperioden mellan deltagare, 
handledare och coach. Påbörjas arbetsplatspraktik som arrangerats under framSTEG i slutet 
av eller efter avslutad processomgång kan coachen i mån av tid genomföra detta 
trepartsamtal.  

Coachen ska hålla trepartsamtal i anslutning till avslutning av process i framSTEG. Detta 
genomförs tillsammans med deltagare, deltagarens handläggare på myndighet och coach. 
Kan inte detta trepartsamtal genomföras av skäliga orsaker ska överenskommelse ske 
mellan coach och ansvarig handläggaren gällande det enskilda ärendet så avslut sker på 
bästa möjliga sätt för alla parter.  

Dokument kopplade till Arbetsplatspraktik se flik 10 

Övrigt gällande deltagande i processomgång 
Deltagarna kan, utöver processen, erbjudas att delta i föreläsningar, utbildningar, läger etc. 
över t.ex. en helg eller en kväll. Deltagarna väljer då frivilligt om de vill delta. Dessa 
erbjudanden bidrar främst koordinatorn, knuten till Hela Människans riksenhet, med. Läs 
mer om koordinatorns arbetsuppgifter på nästa sida. Coachen och huvudmän för 
verksamheten och utomstående intressenter kan med fördel också ge liknande erbjudanden 
till deltagarna. 
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Personella resurser kopplade till framSTEG 

Koordinatorn 
Koordinator är anställd för att koordinera verksamheten nationellt. Koordinatorn ska bistå 
de lokala verksamheterna som driver framSTEG samt verka för att sprida den pedagogiska 
modellen som framSTEG bygger på och bevaka verksamhetens nationella intresse.  

Arbetsuppgifter  
Koordination är specifikt anställd för verksamheten. 

Koordinatorn ska koordinera de resurser som finns i verksamheten.  

Koordinatorn ska samordna och dokumenterar det som sker i verksamheten. 

Koordinatorn ska utforma och ansvara för att deltagarnas utvärdering av processen och 
ansvara för att den genomförs i samband med varje processlut.  

Koordinatorn är ansvarig att utvärdera processen med coacher och samarbetsparter i 
verksamheten efter varje processomgång är avslutad. 

Koordinatorn samordnar marknadsföringsmaterial för framSTEG. 

Koordinatorn ska handleda coacherna i praktiska frågor gällande framSTEG på den lokala 
enheten. Detta sker 1 ggr/vecka/enhet. Koordinatorn har som ansvar att höra av sig till 
coachen. Coachen bestämmer själv om och hur tiden skall disponeras. 

Koordinatorn är sammankallande till verksamhetsmöten där koordinator och coacher möts 
via Internet eller telefon upp till 1 ggr/månad för erfarenhetsutbyte och beslut i frågor 
rörande framSTEG. 

Mötena sker digitalt. Ett tids- och kostnadseffektivt sätt att dela kunskap och 
erfarenheter. Genom mötena skapas känslan av att vara del i ett 
samverkande arbetslag fast den enskilde medarbetarensitter i olika delar av 
landet.  

Koordinatorn samordnar och arrangerar utbildningsinsatser för och möten med coacherna. 
Under året träffas koordinator och coacher 2 -3 gånger för planering, utbildning, inspiration 
och erfarenhetsutbyte.  

Mötena arrangeras med hänsyn till geografiska förutsättningar för de som bedriver 
verksamheten. Hänsyn ska också tas till ekonomiska förutsättningar. 

Koordinatorn arbetar med utveckling av processomgångarna genom kunskapsinhämtning. 

Koordinatorn arbetar med strategiska frågor. 

Koordinatorn arbetar strategiskt för att skapa långsiktiga förutsättningar för att driva 
framSTEG nationellt och lokalt.  

Koordinatorn arbetar tillsammans med coacherna och föreståndarna på de lokala enheterna 
med utveckling av framSTEG på den specifika orten. 
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Koordinatorn ska kunna undersöka och erbjuda alternativ på extern handledning för 
coacherna om denne har ett behov av detta. Den externa handledningen kan gälla 
fördjupning i pedagogiska frågor såväl som existentiella. 

Koordinatorn verkar för att hjälpa den lokala enheten att använda sig av resurser som finns 
lokalt.  

Koordinatorn är rådgivande i praktiska och strategiska frågor lokalt. 

Koordinatorn sprider idén kring framSTEG genom deltagande och medverkan i nationella 
seminarier och konferenser. Både vid organisationens egna arrangemang och genom 
nätverk. 

Koordinatorn arbetar opinionsbildande gentemot beslutsfattare både nationellt och lokalt. 

Koordinatorn arbetar med att hitta, skapa och erbjuda pedagogiska mötesplatser som 
föreläsningar, utbildningar, läger etc. till deltagarna i processomgångarna. Dessa 
erbjudanden kan ske inom processen men också utöver processen som t.ex. över en helg, en 
kväll. Deltagarna väljer frivilligt om de vill delta. 

Coacher  

Coacherna arbetar lokalt. I varje verksamhet är en eller flera coacher med relevant 
utbildning anställd specifikt för uppdraget. Coachen är anställd enligt det lokalt 
gällande kollektivavtalet på arbetsplatsen. 

Vid endast en anställd coach bör denne vara anställd på 100 % för att fullt ut kunna 
genomföra uppdraget. 

Coachen har i anslutning till anställningsstart genomgått utbildningen 7-TJUGO som ligger till 
grund för arbetet i hela framSTEG. De anställda coacherna ska genomgå såväl 
ledarskapsutbildningen som utbildning i metodmaterialet för 7-TJUGO. 

Arbetsuppgifter coach 
Coachen ska genomföra träffar för rekrytering av deltagare i samarbete med 
arbetsförmedlingen och/eller liknande myndighet på orten.  

Coachen ska genomföra individuella motiveringssamtal med de deltagare som anmält sitt 
intresse för att delta i framSTEG. 

Coachen ska planera och genomföra grupprocessen med deltagare. En coach: 4 fm/vecka 
a´3h alt Två coacher: 5 fm/vecka a´3h. 

Coachen ska genomföra individuella coachningssamtal med deltagarna under hela 
processen. 

Coachen ska genomföra återkoppling och uppföljningssamtal med deltagarna mellan de 
inbokade enskilda coachningssamtalen.  

Coachen ska iordningställa frukost innan start av grupprocess. Detta sker vid varje tillfälle de 
10 första veckorna i processen. 
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Coachen ska genomföra de praktiska passen i ämnet Hälsa tillsammans med deltagarna. 
Antingen genomför coachen själv passet eller anlitar utomstående utförare av uppgiften. 

Coachen ska etablera och upprätthålla kontakter med samarbetsparter på orten. 

Coachen ska skapa nätverk på orten såväl inom den offentliga som privata sektorn. 

Ansvara för spridning av marknadsföringsmaterial på orten. 

Boka relevanta studiebesök och inspiratörer till processen. 

Arbeta med entreprenörskap i verksamheten. 

Driva arbetet gällande arbetsplatspraktik genom hela processomgången. 

Coachen handleds 1 ggr/vecka á 1 h i praktiska och pedagogiska frågor av koordinatorn för 
framSTEG. Koordinatorn har ansvar för att höra av sig till coachen. Coachen bestämmer själv 
om och hur tiden skall disponeras. 

Coachen ska erbjudas extern handledning lokalt om behov finns. Den externa handledningen 
kan gälla fördjupning i pedagogiska frågor såväl som existentiella frågor. Handledningen 
arrangeras efter ekonomiska förutsättningar och individuella behov. 

Coachen ska genomföra utvärderingar med deltagarna efter Fas 2 och Fas 3. Utvärderingen 
tillhandhålls av koordinatorn. 

Coachen deltar i ev. verksamhetsmöten upp till 1 ggr/månad tillsammans med koordinatorn. 
Mötena sker via Internet eller telefon. 

Coachen deltar i gemensamma aktiviteter gällande framSTEG. Det gäller Kick off, Mitt termin 
möte och avslutning. Det kan också gälla utbildning/fortbildning. 

Coachen kan anlitas av koordinatorn som talesperson för framSTEG i sammanhang som 
konferenser, seminarier m.m. 

Coachen ska, inom ramen för sin anställning, ha möjlighet att delta i föreläsningar, 
utbildningar och läger etc. som koordinatorn erbjuder ungdomarna. Coachens deltagande är 
beroende av om ungdomarna finner erbjudandet intressant. Dessa erbjudanden kan ske 
både inom processen och utöver som t.ex. över en helg, en kväll. 

 
 

 
 

 

 



27 
 

Manual framSTEG version 1 2012-02-28   

Praktiska förutsättningar som krävs för genomförande 

Personal 
Minst en heltidsanställd coach med relevant utbildning eller erfarenhet. 

Lokal 

• Kontor för coach 
• Lokal för genomförande av gruppverksamhet 
• Lokal för genomförande av individuella coachningssamtal 
• Biutrymmen som toalett och tillgång till kök 

Teknik 

• Mobiltelefon inkl. fast abonnemang/ 1st anställd coach 
• Dator inkl. nätuppkoppling/ 1st anställd coach 
• Tillgång till skrivare och kopiator 
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Att starta framSTEG 
 

Rekommendation till verksamhetsansvarig 
Nedan följer en rekommendation till de som vill starta framSTEG som verksamhet. 
Rekommendationen baseras på erfarenheter från de Hela Människan enheter som valde att 
delta i pilotåret ”I´m moving on” (2011 – 2012) samt på allmänna kunskaper från 
projektåret. 
 
Är er enhet intresserad av att starta framSTEG? Kontakta då gärna koordinatorn för 
information och stöd. Koordinatorn kan berätta djupgående om förutsättningar för 
framSTEG samt stödja i tankar kring uppstart av verksamheten. Koordinatorn har också 
möjlighet att, inom ramen för sin tjänst, komma till er verksamhet och informera 
intressenter, huvudmän och styrelse om framSTEG. 

Lokal organisering 
Det är jätteviktigt med förankringsarbete och i de flesta sammanhang där en verksamhet ska 
startas upp påpekas vikten av detta. 

Inom ramen för Hela Människans organisation gäller det för denna form av verksamhet att 
ha förankring hos styrelsen för den lokala enheten samt hos dess huvudmän.  I annan 
driftsform gäller liknande förankring hos t.ex. församling, arbetsgivare. Förankringsarbete 
måste också ske hos de lokala samarbetsparterna. Relevanta för framSTEG kan vara 
arbetsförmedling, socialförvaltning, försäkringskassa, arbetsmarknadsförvaltning inom 
kommun etc. 

Att tydliggöra roller i en organisation är också ett viktigt förankringsarbete. Inom ramen för 
Hela Människans organisation gäller det tydliggörande av roller gällande ansvar, 
befogenheter, mandat: chef på enheten, styrelsen på enheten och coachen. I annan 
driftsform gäller arbetsplatsens organisations struktur. 

Förankringsarbete gällande målgrupp 
Målgruppen under pilotåret ”I´m moving on” var ungdomar 17 -25 år som stod utanför 
arbete och studier. Det var en ny målgrupp för organisationen i stort, även om ett fåtal 
enheter i landet redan innan projektet arbetat med målgruppen fast i andra former. Arbetet 
i projektet var ett förebyggande arbete för en målgrupp som i större utsträckning än andra 
ungdomar utsätts för riskmiljöer och risksituationer. Att möta denna, för organisationen, nya 
målgrupp, innebar nya grupper att möta i förankringsarbetet. En organisation som Hela 
Människan med en annan målgrupp historiskt måste arbeta ännu hårdare med 
förankringsarbete. Detta arbete måste ske såväl inom organisationen som gentemot 
utomstående intressenter. Erfarenheten från projektåret var att vid presentation för ex. 
Arbetsförmedlingen visa på att processomgången inte var en behandlingsmodell, inte 
riktade sig till missbrukande ungdomar. Viktigt var att presentera modellen med mål och 
syfte. Att visa på omvärldsperspektivet och presentera varför processen riktade sig till just 
denna målgrupp och varför organisationen prioriterat denna. 
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Ytterligare lärdom var också att det inom organisationen finns åsikter gällande valet att 
arbeta med den, för organisationen, nya målgruppen/metoden. Ska organisationen som 
sådan arbeta med målgruppen och med denna form av förebyggande arbete? Är det en 
fråga för det civila samhället? Kan det civila samhället bidra i frågan på detta sätt?  Detta är 
också viktigt att ha i åtanke i sitt förankringsarbete lokalt. Hur gott syftet än är, så kan det 
uppstå delade åsikter om verksamheten. 

Erfarenheten från projektet är att deltagarna har tagit emot alternativet ”I´m moving on” 
utan att lägga värdering i utförare av uppdraget. Slutsatsen som drogs efter projektåret är 
att deltagarna lägger stor vikt vid innehållet i utbildningen men vem som utför uppdraget är, 
för dem, inte lika relevant. 

Vikten av engagemang 
Chefen och coachen kan utgöra ett team på orten. De kan tillsammans utforma 
verksamheten och använda de lokala resurser som finns. Coachen genomför det praktiska 
och önskvärt är att chefen engagerar sig och inspirerar övrig personal till att bidra med 
nätverk och kontakter samt aktivt arbetar med spridning av innehållet i verksamheten.  

Chefen har, bl.a. genom styrelsen, ofta många kontakter i församlingarna på orten. Kan 
dessa församlingar bidra med något? Kan enskilda församlingsmedlemmar bidra till 
verksamheten?  Vad arbetar församlingsmedlemmarna med? Kan de bidra med alternativ till 
praktikplatser? Skulle det vara intressant med volontärer i anslutning till projektet? Dessa 
kan stödja i olika delar i verksamheten: laga frukost och/eller lunch, vara med när gruppen 
utövar praktisk hälsa, vara med vid frukosten för samtal med ungdomarna? Kan 
församlingsmedlemmar vara stöd till enskild deltagare ex. göra fritidsaktivitet tillsammans, 
följa till viktiga möten etc.? 

Chefen ska också vara beredd att var den som för verksamhetens talan inför myndigheter i 
ekonomiska frågor. Detta givetvis i samråd med coachen. 

Finansiering om man vill starta framSTEG som projekt eller verksamhet 
Är ni intresserade av att starta denna verksamhet så följer här ett antal sätt att tänka kring 
hur ni ska gå tillväga. I slutändan så handlar det om ekonomi, men också om viljan att hitta 
lösningar för att bedriva verksamheten. 

1) Söka bidrag från bidragsgivande organisationer och fonder. Nationellt och lokalt. 

Att söka dessa medel kan öka chansen att kunna driva ett projekt under en, 
förhoppningsvis, längre period. Kanske upp till tre år.  

Att tänka på: Hur väl stämmer projektet in på ansökningskriterierna? Måste vi ”ändra” 
projektidén för att passa in i ansökningskriterierna? Får vi då genomföra den verksamhet 
vi hade tänkt? Hur många timmar ska vi avsätta till att skriva ansökan? Ska vi ta in extern 
experthjälp för att skriva ansökan? Vad är det värt för oss att genomföra vår idé? Om vi 
får projektmedel: hur ska vi bedriva verksamheten efter projekttidens slut? Ska vi 
bedriva verksamheten efter projektets slut? 
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2) Resurser inom den egna organisationen 

Kanske ni ska omorganisera er organisation. Kanske det finns resurser och en vilja i 
organisationen att satsa på ett nytt verksamhetsområde? Resurserna kan vara såväl 
ekonomiska som personella. Ska det skapas en eller flera nya tjänster inom ett nytt 
verksamhetsområde? Är resurstillgången tidsbegränsad eller är resursen tänkt att vara 
över tid? Om resursen är tidsbegränsad, har vi möjlighet att genomföra verksamheten 
under en provperiod? Kan vi utöka resurserna med hjälp av samarbeten – det kanske 
finns andra intressenter som också vill satsa på verksamheten. 

3) En stark vilja men små ekonomiska resurser 

A) 

Undersök vilka potentiella intressenter som finns att samarbeta med. Er organisation 
kanske har möjlighet att genomföra insatsen praktiskt men de ekonomiska 
förutsättningarna att anställa personal saknas. Boka möten med intressanta 
samarbetsparter och presentera konceptet. Kanske konceptet kan ingå i ett större lokalt 
samarbete, i en större satsning för målgruppen ifråga. Ni kan bidra med konceptet, de 
praktiska förutsättningarna och genomförandet. Vad kan andra bidra med? 

Inför den nya programperioden inom EU, med start 2014 kanske det finns möjlighet för 
er som organisation att ingå när en myndighet, kommun etc. söker ekonomiska medel 
för t.ex. ett ESF projekt (Europeiska social fonden). Vad är på gång där er organisation 
finns? 

B) 

Finns det andra ideella organisationer eller andra församlingar som kan tänkas vara 
intresserade av att arbeta enligt konceptet. Kan ni hitta en form för samarbete där alla 
kan bidra med något som gör att konceptet går att genomföra? 

Lärdomar om finansiering  
Projektåret med ”I´m moving on” bedrevs med bidrag från Hela Människans riksstyrelse 
samt med ekonomiska bidrag från Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Bertil Strömbergs 
stiftelse, Åke Wibergs stiftelse och Helge Ax:son-Johnsons stiftelse. De ekonomiska medlen 
var dock begränsade till ett år. 

Att genomföra ett projekt på dessa premisser är ett modigt sätt att starta ett projekt/en 
verksamhet. Det visar på en vilja att skapa förutsättningar både för målgruppen men också 
för organisationen i stort. Det visar också på en tro på ett verksamhetsområde. 

En lärdom kan dock vara att se till att ni redan från starten har en långsiktig strategi för 
finansieringen. Är ett år rimlig finansieringsgrund? Hinner verksamheten finna nya 
finansiärer under ett år? Om verksamheten inte hittar finansiering första året, hur länge kan 
finansiering ske?  Vad är fördelarna kontra nackdelarna med att driva den här formen av 
verksamhet i projektform? 
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Motsatsen till att driva ett projekt på ovanstående premisser är att säkra finansieringen på 
alla områden innan projektet startas samt att sätta en tydlig tidsram. Vad är för och 
nackdelar med att genomföra ett projekt på det viset? 

Lärdomar om samarbete 

Myndighet 
Under projektåret ”I´m moving on” var Arbetsförmedling och liknande instans 
samarbetsparter på de deltagande enheterna.  

Samtliga dessa samarbetsparter har uttryckt att de genom ”I´m moving on” fick en tydligare 
bild av den enskilde deltagaren och dess behov. Samarbetsparterna kunde, efter avslutad 
processomgång, ge de deltagare som återinskrivits på myndigheten ett ännu mer 
specificerat individuellt stöd. Detta eftersom de tydligare kunde definiera behovet hos varje 
enskild deltagare.  Samarbetsparterna kunde också se en tydlig motivationshöjning och att 
deltagarna i högre utsträckning kunde formulera sig gällande sina behov. 

Processen har också visat sig vara ett komplement till de insatser som redan görs för 
målgruppen på orterna. Detta gäller på alla orter där projektet drevs, oavsett storlek på 
orten.  Genom ”I´m moving on” kunde vi erbjuda andra resurser än vad som går att erbjuda 
inom ramen för kommun, myndighet. 

I sin helhet har samarbetet fungerat mycket bra. Efter pilotårets avslut har de deltagande 
enheterna funnit former för hur coachen och handläggare på myndighet samarbetar 
gällande rekrytering av ungdomar, avstämning under processomgång och avslut tillsammans 
med ungdom. 

Studieförbund 
Att hitta bra samarbete med ett studieförbund ger verksamheten ytterligare goda 
förutsättningar. Detta var möjligt på alla enheter som bedrev ”I´m moving on” men i olika 
omfattning. Det rekommenderas att en kontakt med ett studieförbund tas redan i ett tidigt 
skede. Om de involveras redan innan start kan planeringen ske tillsammans med dem. 
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Ekonomi 
Uppskattad kostnad för verksamhet/år/enhet. 

Budgeten är ett förslag och en uppskattning av kostnader för framSTEG.  

• Budgeten är beräknad på två anställda coacher med heltids tjänster. 
• Budgeten baseras på 26 000: - i månadslön/coach (vilket kan resoneras om det är 

tillräcklig lön/mån för den typen av tjänst) 
• Verksamhetsmedlen uppgick under projektåret till 25 000,-/processomgång. 

Coacherna ska använda denna verksamhetpeng till aktiviteter för och med 
ungdomarna samt till ev. material som behövs för att genomföra verksamheten. 
Coacherna disponerar dem själva och kan välja att fördela dem olika beroende på 
vilka förutsättningar de har på respektive ort. Exempel på kostnader kan vara: inköp 
till frukost, lunch, kostnad för inspiratörer, deltagande i seminarier, kostnad för 
aktivitet kopplat till ämnet Hälsa, resekostnader etc.  

• Handledning och fortbildning inkluderar i denna budget ny utbildning i 7-TJUGO som 
är ett krav för coacherna att utbilda sig i. D.v.s. denna kostnad återkommer inte 
varje år. Kostnaden för utbildningen 7-TJUGO är 10 000: - ExL. ev. logi, resa, mat. 

• Det kanske redan finns lokaler, datorer att tillgå med annan kostnadsbärare inom er 
organisation. (Det är ändå bra att visa på dessa kostnader i en budget för att visa på 
vad er enhet kan bidra med ekonomiskt) 

• Posten Utvärdering avser kostnaden för att koordinatorn tillhandahåller 
utvärderingar. 

• I Administration ingår kostnad för att kunna anlita utomstående för att utföra ex de 
nedan beskrivna tjänsterna. Här ingår också kostnaden för att ta del av konceptet 
framSTEG inkl. stöd från koordinatorn. (Vissa av dessa kostnader kan kanske Er 
organisation kan bidra med inom den befintliga organisationen d.v.s. annan 
kostnadsbärare). Under pilotåret bidrog alla de deltagande enheterna med 
kontorsmaterial relaterat till coachens administrativa arbete. (D.v.s. de enheterna 
var kostbärare) 

Intäkter 
 

Intäkt 1 092 400 
SUMMA INTÄKTER 1 092 400 

Kostnader 
 

Coacher 2 á 100 % tjänst (Beräknat på 26 000.-/månad samt påslag för soc.avg.)    936 000 
Verksamhetspeng processen framSTEG      50 000 
Handledning, fortbildning coacher inkl. nyutbildning coacher 7-TJUGO      25 000 
Datorer, telefon        5 000 
Lokal      20 000 
Resekostnader        2 000 
Administrativa kostnader (material, lokal, tryckkostnader mm)        2 000 
Utvärdering        2 000 
Administration OH kostnader inkl. ledning, lönehantering, pers.dagar      50 400 
SUMMA KOSTNADER 1 092 400 
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”Jag tycker att mitt självförtroende har ökat mycket och för att  

gruppen har varit så bra har jag vågat tagit för mig mer.  

Har börjat tänka mer positivt.” 

    Deltagare ”I´m moving on” 
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