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Jobbsjansen er en tilskuddsordning som 
 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
administrerer for Barne-,  likestillings- og 
 inkluderingsdepartementet. Formålet med 
 ordningen er å øke sysselsettingen blant 
 innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, 
og prioritert målgruppe er hjemmeværende 
kvinner. I 2013 var det til sammen 53 prosjekter 
i 43 kommuner og bydeler. Jobbsjansen er en 
 videreføring av forsøksordningen Ny Sjanse, 
som var virksom i perioden 2005 – 2013. 

Rambøll Management Consulting har 
 gjennomført et todelt oppdrag for IMDi; den 
første delen besto i å bistå til planlegging 
og gjennomføring av to nettverkssamlinger 
for Jobbsjansen-prosjektene, og den andre 
delen besto i å  dokumentere erfaringer fra 
 prosjektene. Som ledd i dokumentasjonen 
innhentet  Rambøll erfaringer fra  prosjektene 
gjennom en elektronisk undersøkelse til 
samtlige prosjekter, og oppfølgende intervjuer 
med enkelte prosjekter. Rapporten bygger 
videre på erfaringer og  refleksjoner som kom 
fram under samlingene. 

Målgrupper og målsettinger for prosjektene
De aller fleste prosjektene fokuserer på 
 hjemmeværende kvinner, som er en prioritert 
målgruppe for Jobbsjansen. Noen prosjekter 
har ungdom som målgruppe. Når prosjektene 
skal beskrive sine målsettinger, handler det 
først og fremst om å få deltakerne over i arbeid 
og utdanning, men mange legger også vekt 

på det som kan kalles andre individuelle mål, 
som økt selvtillit, mestring, sosial tilhørighet 
og det å være rollemodeller for sine barn. At 
Jobbsjansen har en samfunnsøkonomisk verdi, 
i den forstand at deltakerne kan forsørge seg 
selv og bidra til fellesskapet, framheves også av 
 prosjektene som en viktig målsetting. 

Arbeidsretting av kvalifisering – hva er gode 
kvalifiseringsløp? 
Arbeidsretting av kvalifisering er ikke et 
 entydig begrep, men en mulig definisjon kan 
være «kvalifisering som har et uttalt fokus 
på arbeid», og hvor arbeid både anses som 
et mål, og som et middel på vei til å nå dette 
målet. Mange av Jobbsjansen-prosjektene 
benytter seg av kombinasjonsløp, det vil 
si at  deltakerne både får tilbud om norsk-
opplæring, kurs  eller andre kvalifiserings-
tiltak, og tilbud om  arbeidspraksis. Mange 
arbeider etter «place and train»- modellen, 
hvor tidlig  utplassering i  arbeidspraksis, med 
 opplæring og tett  oppfølging, er en forutsetning. 
 Tankegangen er at læring og utvikling skjer 
best på  arbeidsplassen og i det arbeidsmiljøet 
hvor  jobben skal utføres.  Avklaring,  oppfølging 
og motivasjon trekkes også fram som vik-
tige elementer i hvordan prosjektene jobber 
med arbeidsrettet  kvalifisering. For å få til et 
godt  arbeidsrettet kvalifiseringsløp er det fire 
 elementer som  vektlegges: 

•	 Grundig	kartlegging	og	avklaring	av		 	
 deltaker

Sammendrag
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•	 Individuelle	løp	–	kombinasjon	av	
 opplæring og praksis
•	 Tett	oppfølging	av	deltaker
•	 God	oppfølging	av	arbeidsgivere

En forutsetning for å lykkes med  arbeidsrettet 
kvalifisering er at prosjektene har et 
godt  samarbeid med  arbeidsgivere. Som 
 suksesskriterier for et godt  samarbeid 
 framhever prosjektene  tilgjengelighet, 
 fleksibilitet, serviceinnstilling og 
 løsningsorientering.  Prosjektene må tilpasse seg 
arbeidsgivers  hverdag og  kapasitet, og følge opp 
på en måte som fungerer for arbeidsgiverne. 
Åpen dialog og kommunikasjon om  deltakernes 
forutsetninger og bakgrunn, samt de 
 utfordringer som oppstår underveis, er et annet 
suksesskriterium. De viktigste barrierene som 
trekkes fram er mangel på tid og ressurser hos 
arbeidsgivere, og språkproblemer. 

Samarbeid mellom tjenester i 
kvalifiseringsarbeidet
En forutsetning for å få tildelt midler fra 
Jobbsjansen, er at prosjektene utvikler 
et godt samarbeid med NAV-kontoret, 
 kommunale, fylkeskommunale og statlige 
 sektormyndigheter, arbeidsgivere og  frivillige 
organisasjoner. Mange av prosjektene er 
 organisatorisk plassert i NAV, mens noen er 
plassert i voksenopplæringen. Prosjektene 
mener at de viktigste suksesskriteriene for et 
godt samarbeid mellom de ulike tjenestene, er 
informasjon og kommunikasjon, tilgjengelighet 
og fleksibilitet, og felles interesse i samarbeid 
og forståelse av mål. De viktigste barrierene 
 handler om tid og arbeidspress, og at  tjenestene 
har ulike interesser og målsettinger. For å 
få til et godt samarbeid, må tjenestene være 
 bevisste på mulighetene og handlingsrommet 
som  eksisterer i systemene, og ikke bli fanget i 
«sektortenkning». Hvordan ledelsen i tjenestene 
legger til rette for og prioriterer samarbeid, vil 
være sentralt for å lykkes med dette. 

Forankring i ledelse og implementering i ordinær 
drift
Jobbsjansen-prosjektene er forutsatt å være 
forankret i kommunens ledelse og inngå i et 

planmessig utviklingsarbeid. Hensikten er 
at de metodene som Jobbsjansen anvender, 
gradvis skal implementeres som ordinære 
metoder i kvalifisering. Når prosjektene 
skal få ledelsen i kommunen til å  prioritere 
og følge opp på  prosjektene, framheves 
 viktigheten av å  synliggjøre det  forebyggende 
og  samfunnsøkonomiske aspektet, og  jevnlig 
 informere om prosjektets framdrift og 
 resultater. En proaktiv innsats er sentralt for å få 
ledelsens  oppmerksomhet. 

Kunnskap og kunnskapsbehov
Det foreligger mye forskning både på 
 kvalifisering for innvandrere generelt, 
NAVs arbeid med minoritetsspråklige, og 
om  forsøksordningen Ny sjanse. Samlet 
peker  forskningen på mange av de samme 
 utfordringene og suksesskriteriene for å lykkes 
med gode kvalifiseringsløp. Når det gjelder 
utfordringer og barrierer, så handler dette blant 
annet om at målgruppa som Jobbsjansen retter 
seg mot, ofte har store individuelle  utfordringer. 
Disse kan knytte seg til helse,  familiesituasjon, 
omsorgsoppgaver, og liten skolegang og 
 arbeidserfaring, og det gjør kvalifisering ekstra 
utfordrende. Det er også strukturelle hindringer 
som gjør seg gjeldende, som samarbeid  mellom 
kommuner, introduksjonsprogram, NAV, 
 voksenopplæringen, som skaper utfordringer 
for å få til helhetlige tiltakskjeder for brukerne. 
NAVs virkemiddelapparat og kurs er ofte ikke 
tilpasset målgruppa, og NAV har begrenset 
kapasitet til oppfølging av brukere. 
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Forskningen peker videre på at  suksesskriterier 
for å lykkes er at samarbeidet mellom tjenester 
– slik Jobbsjansen-prosjektene også framhever 
– bør være preget av god kommunikasjon og 
felles retning. Det er behov for en  sammensatt 
og sterk kompetanse hos de som jobber med 
kvalifisering av innvandrere; sosialfaglig 
 utdanning, kompetanse innenfor  veiledning og 
 motivasjonsarbeid, kulturforståelse, kunnskap 
om og kontakt med arbeidsmarkedet, og 
kjennskap til offentlig virkemiddelapparat. 
Videre er det viktig å utveksle og lære av andres 
erfaringer. 

Når det gjelder gode grep for den enkelte 
 bruker, så peker forskningen i stor grad på de 
samme suksesskriteriene som Jobbsjansen-
prosjektene vektlegger; nemlig en grundig 
og god kartlegging, en realistisk og  konkret 

Det er behov for mer kunnskap om... 

Arbeidsgiverperspektivet; forskning og erfaring viser at et godt samarbeid med 
 arbeidsgivere er sentralt for å oppnå resultater. Samtidig er det begrenset med kunnskap 
og dokumentasjon av arbeidsgiveres egne erfaringer og synspunkter. Hvordan skal 
 prosjektene jobbe mot arbeidsgivere, rent konkret? Hva slags kompetanse er det behov 
for? Hvilken type oppfølging trenger og ønsker arbeidsgiverne? 

Place then train, hvor tidlig – og hvordan? Hvilken kompetanse kreves? Place then train 
er en velkjent og veldokumentert metodikk, men det er fortsatt begrenset kunnskap om 
hvordan denne metoden tilrettelegges godt for innvandrere. Det er behov for å nyansere 
Place then train-metodikken med hensyn til målgruppas behov. Det er behov for å 
vite mer om på hvilket tidspunkt utplassering er riktig, og hva slags formidlings- og 
 pedagogisk kompetanse som kreves for å gi god opplæring i arbeidsmiljøet. 

Sammenhengen mellom innsatser og resultater/effekter. Forskning og dokumentasjon viser 
mye om hvilke innsatser som settes inn, og metoder som anvendes, og hvordan disse 
ser ut til å fungere for deltakerne. Videre har IMDi kunnskap om prosjektenes  resultater 
i betydningen antall/andel deltakere som har overgang til utdanning og arbeid etter 
 avsluttet prosjektløp. Men sammenhengen mellom innsatser og resultater er foreløpig ikke 
godt dokumentert. Det er behov for kunnskap om den antatte årsakskjeden som ligger 
til grunn for innsatsene og de forventede resultater, og om denne årsakskjeden faktisk 
 fungerer etter intensjonen. 

individuell plan for hver enkelt og et  tilpasset 
 kvalifiseringsløp, med balanse av læring 
av språk og ferdigheter på arenaer som 
 fungerer for den enkelte, konstruktiv bruk av 
 arbeidspraksis, tett individuell oppfølging, både 
av deltaker og arbeidsgivere, og kontinuerlig 
motivasjons- og  veiledningsarbeid, for  eksempel 
ved bruk av MI (motiverende intervju) og 
LØFT-metodene, eller tilpasninger av disse. 

Erfaringer med og resultater av forsøks-
ordningen Ny sjanse er dokumentert  gjennom 
en rekke rapporter og evalueringer. Det 
 foreligger med andre ord mye kunnskap om 
hva som virker godt, både for den individuelle 
deltaker, og for prosjektene, når det gjelder 
organisering og samarbeid. Det er likevel noen 
områder hvor det er behov for mer kunnskap. 
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Executive summary 

Jobbsjansen (‘Job Opportunity’) is a  subsidy 
scheme administered by the Directorate for 
 Integration and Diversity (IMDi) for the 
 Ministry of Children, Equality and Social 
Inclusion (BLD). The aim of the program is 
to increase employment among immigrants 
 outside of the labour force, with particular focus 
on stay-at-home women. In 2013, 53 projects 
ran in 43 municipalities and city districts. 
 Jobbsjansen is a continuation of the pilot project 
Ny Sjanse (‘New Chance’), which ran between 
2005 and 2013.

Rambøll Management Consulting has 
 conducted a two-part assignment for IMDi: 
part one contributed to the planning and 
 implementation of two workshops for the 
Jobbsjansen projects, and part two consisted 
of  documenting experiences from the projects. 
As part of the documentation process,  Rambøll 
conducted a survey among all the projects, 
in addition to follow-up interviews from 
 individual projects. The report builds on the 
survey, the interviews and reflections that came 
out of the workshops.

Target groups and project goals 
Most of the projects focus on stay-at-home 
women. This is the main target group for 
 Jobbsjansen, but some projects have youth as 
their focus. Among their stated objectives, the 
principal concern is to get participants into 

work and education. However, many of the 
projects also emphasize what may be described 
as other individual goals, such as increased 
self-esteem, coping, social belonging and acting 
as role models for their children. By helping 
participants support themselves and enabling 
them to contribute to the community, the socio-
economic value of Jobbsjansen is emphasised by 
the projects as a key objective.

Work oriented training: What are the best 
methods? 
“Work oriented training” is an ambiguous 
concept, but one possible definition might 
be “building skills and qualifications through 
emphasis on work”, where work is  considered 
both as a goal and a means of achieving 
this goal. Many of the Jobbsjansen projects 
 utilise  combinations of qualification  building. 
 Participants may be offered Norwegian 
 language classes, courses, training  opportunities 
or work experience. Many aim for the ‘place 
then train’ model, where early placement in 
the workplace, practical training and close 
 monitoring are essential. This is based on the 
notion that learning and development are best 
achieved at work and in the environment where 
the tasks are performed. Individual assessment, 
supervision and motivation are also identified 
as key elements in the projects’ approach to 
building vocational qualifications.
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There are four key factors in this process: 

•	Thorough	assessment	of	participant
•	Tailored	programmes,	involving	a			
   combination of training and practice
•	Regular	follow-up	with	participant
•	Effective	follow-up	with	employers

A prerequisite for successful vocational training 
is effective collaboration between the projects 
and the employers. The projects emphasize 
availability and flexibility, accompanied by a 
service-minded and solution-centred approach 
as the criteria for success in a good partnership 
. The projects must take into consideration the 
employer’s daily activities and capacity, and 
follow up in a way that works for employers. 
Open dialogue and communication about the 
 participants’ qualifications and background, 
as well as the challenges that might arise along 
the way, are other criteria for success. Major 
obstacles that have been highlighted include 
the employer’s lack of time and resources, and 
language problems.

Collaboration between service providers 
A prerequisite for the allocation of funds from 
Jobbsjansen is for the projects to develop a good 
working relationship with NAV, and  municipal/
county/state-sector authorities, employers and 
NGOs.	Many	of	the	projects	are		organized	
under NAV, while some are placed under 
 Education and Training for Adults. The  projects 
believe that to achieve successful  cooperation 
between the various service providers, the 
following elements are key: information and 
communication, accessibility and flexibility, 
and a shared interest in collaboration and in 
the understanding of goals. The main  obstacles 
are time and workloads, and the different 
 interests and objectives of service providers. To 
 cooperate successfully, the service  providers 
must be aware of the possibilities and scope 
for action that exist within the systems, and 

avoid becoming locked into “sector  thinking”. 
 Fundamental to a successful outcome will 
be how the management body of the service 
 provider facilitates and prioritizes cooperation.

Buy-in from management and implementation in 
daily operations
It is required that Jobbsjansen projects are 
firmly established in the  management of the 
 municipality as part of planned  development. 
The intention is that the  methods that 
 Jobbsjansen applies will  gradually be 
 implemented as ordinary methods of  achieving 
qualifications. When the projects get  municipal 
management to prioritize and  follow up 
on  projects, it is important to highlight the 
 preventive and socioeconomic aspects, and 
 regularly give updates on the project’s progress 
and results. A proactive effort is central to 
 attracting the management’s attention.

Knowledge and knowledge gaps
Substantial research is available on the  training 
for immigrants generally, NAV’s work with 
minority language immigrants, and the pilot 
project, Ny Sjanse. Overall, the research points 
to many of the same challenges and success 
criteria in creating good pathways towards 
acquiring qualifications/skill building.  In 
terms of challenges and barriers, this means 
that the target group of Jobbsjansen often has 
significant individual challenges. These include 
health, family circumstances, domestic work, 
limited  schooling and work experience. This 
makes  acquiring qualifications particularly 
 challenging. There are also structural barriers, 
such as cooperation between municipalities, 
induction programs, NAV, and Education and 
Training for Adults, which create challenges for 
achieving integrated response chains for users. 
NAV’s funding section and training courses 
are often not designed for the target group, 
and NAV has limited resources for monitoring 
 users.
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Research also indicates that part of the  success 
criteria is that the cooperation between 
 service providers - as the Jobbsjansen  projects 
also  emphasize – should be characterized  
by  effective communication and a shared 
 direction. For those working to improve the 
qualifications of immigrants, there is a need 
for a  comprehensive skill set: social education, 
expertise in counseling and motivational work, 
cultural understanding, knowledge of and 
contact with the labor market, and knowledge 
of public policy instruments. Furthermore, 
it is  important to share and learn from the 
 experience of others.

When deciding what is best for the individual 
user, research generally points to the same 
success criteria that the Jobbsjansen projects 
emphasize, namely a thorough and careful 
mapping, a realistic and specific individual plan 
for each user and a custom-made  qualification, 
balanced with learning the languages and skills 
in arenas that work best for the  individual, 
 constructive use of work experience, close 
individual follow-up of both participant and 
employer, and continuous motivation and 
guidance, for example, using MI (motivational 
interviewing ), LIFT methods, or modifications 
thereof.

Experiences with and results of the pilot project 
Ny Sjanse are documented in numerous reports 
and evaluations. There is, in other words, a great 
deal of knowledge about what works well, both 
for the individual participant and for the pro-
jects, in terms of organization and cooperation. 
However, there are still some areas where more 
knowledge is required. These are: 

•	Employer’s perspective: research and 
 experience show that a good  working 
 relationship with employers is  central 
to  achieving results. Knowledge and 
 documentation of employer experiences and 
views are limited. How should the projects 
 actually approach employers? What skills 

are needed? What type of monitoring do the 
 employers need and want?
•	‘Place then train’: How early - and how? 
What skills are required? ‘Place then train’ 
is a  well-known and well-documented 
 methodology, but there is limited knowledge 
of how this method is adapted for immigrants. 
There is a need for a more nuanced ‘place then 
train’ methodology with regards to the needs 
of the target audience. There is a need to know 
more about the timing of the placement and 
when it will be most useful, and what means 
and educational skills are required to provide 
effective training in the work environment.
•	The relationship between efforts and 
 results/ effects: Research and  documentation 
 generally show what efforts are made and 
methods used, and how they appear to work 
for the  participants. Moreover, IMDi has the 
knowledge of the projects’ results related to 
the  number / percentage of participants who 
 transition to education and employment after 
project completion. However, the connection 
between efforts and outcomes has not been 
well documented. There is a need for greater 
 understanding of the putative causal chain that 
forms the foundation for these efforts and the 
anticipated results, and whether this causal 
chain actually works as intended.
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Innledning

Hva er Jobbsjansen? 
Tilskuddsordningen Jobbsjansen ble  innført 
i 2013 og erstattet forsøksprosjektet Ny 
sjanse, som da hadde vært virksomt siden 
2005. Formålet med Jobbsjansen er å øke 
 sysselsettingen blant innvandrere som står langt 
fra arbeidsmarkedet og som ikke fanges opp av 
eksisterende ordninger. Prioritert målgruppe for 
 ordningen er hjemmeværende kvinner. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter 
ordningen på oppdrag for Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet. Kommuner med 
en viss innvandrerandel1 kan søke om midler fra 
ordningen, og er ansvarlige for  gjennomføring 
av prosjekter. I 2013 var det 53 prosjekter i 
Jobbsjansen, fordelt på 43  kommuner/ bydeler. 
22 av disse prosjektene er Ny sjanse-prosjekter 
som har blitt videreført. IMDi tildelte til sam-
men 57 millioner kroner til prosjekter, og har 
ansvar for å sikre at  prosjektene iverksettes i 
henhold til rundskrivet. IMDi tilrettelegger 
for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom 
prosjektene, og har en rolle som pådriver for 
kvalifiseringsarbeid i kommunene.

Hvem er Jobbsjansen for? 
Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede 
programmer styrke innvandreres  kvalifikasjoner 
for å delta i arbeidslivet, bedre ferdigheter i 
norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv. 

Det er et mål at programmene skal legge 
 grunnlag for varig tilknytning til arbeidslivet 
og/eller utdanning, og styrke forutsetningene 
for at  deltakerne blir  økonomisk selvhjulpne.2 
 Målgruppen for deltakelse er alle innvandrere i 
alderen 18–55 år, som 

•	 ikke	har	tilknytning	til	arbeidslivet
•	 har	behov	for	grunnleggende	
 kvalifisering
•	 ikke	er	omfattet	av	eksisterende	
 ordninger

Prioritert målgruppe for ordningen er 
 hjemmeværende innvandrerkvinner som 
ikke er avhengige av sosialhjelp, og som blir 
 forsørget. Personer som har rett til eller  deltar 
i Kvalifiserings programmet i regi av NAV 
eller Introduksjonsprogrammet  omfattes 
ikke av ordningen. Tidligere deltakere i 
 Introduksjonsordningen kan delta, forutsatt at 
det har gått minst 3 år siden de fullførte eller 
mistet retten til Introduksjonsprogram. 

Hvilke krav settes til kommuner som får 
 prosjektmidler? 
Kommunene skal arbeide systematisk 
med utvikling av individuelt tilpassede 
 kvalifiseringsløp og tiltak som gir best mulige 
 resultater i kvalifisering og formidling til arbeid 
og utdanning. Det forutsettes at det  utvikles 

1 Over 750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1.1.2012 i henhold til SSBs befolkningsstatistikk
2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: Rundskriv 2013/10
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et godt  samarbeid med NAV-kontoret. Tiltak og stønader i 
NAV-regi skal benyttes ved  gjennomføring av  programmet 
når det er  hensiktsmessig. Prosjektene skal videre etablere 
 forpliktende og systematisk  samarbeid  mellom  relevante kom-
munale, fylkeskommunale og statlige  sektormyndigheter, samt 
 arbeidsgiver og frivillige  organisasjoner. 

Prosjektene skal følge opp deltakerne som har avsluttet 
 programmet, også de som har gått over til arbeid og  utdanning, 
inntil ett år etter fullført program. Det er en  forutsetning at 
prosjektene er forankret i kommunens ledelse og inngår i et 
planmessig utviklingsarbeid, og tverretatlig samarbeid. 

Hvordan spres erfaringer og kunnskap fra prosjektene?  
Kommunene skal delta i formidlingen av erfaringer og 
 resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med 
 sektoransvar på integreringsfeltet. En viktig rolle for IMDi 
er å formidle gode erfaringer fra Jobbsjansen- prosjekter som 
 oppnår gode resultater når det gjelder  deltakernes  overgang til 
arbeid eller utdanning, og formidle gode  eksempler på metoder, 
samarbeid og forankring. Det er på  bakgrunn av behovet for 
tilrettelegging av  erfaringsutveksling, og  dokumentasjon av 
erfaringer, at dette oppdraget skal forstås. 

Om Rambølls prosjekt
Rambøll Management Consulting har bistått IMDi med 
å  planlegge og gjennomføre en nettverkssamling for alle 
Jobbsjansen-prosjekter i region Øst og Indre Øst, som ble 
 gjennomført i Strømstad i oktober 2013. Rambøll hadde også en 
fasilitatorrolle i en nettverkssamling for landets øvrige Jobb-
sjansen-prosjekter i Trondheim i november 2013.  Erfaringer 
fra disse samlingene har blitt samlet inn og  dokumentert. 
Det er også gjennomført en kort spørreundersøkelse blant 
 prosjektene, hvor vi innhentet kvalitative data om erfaringer 
prosjektene hadde gjort seg vedrørende de samme temaene som 
 samlingene hadde omhandlet; arbeidsretting av  kvalifiseringen, 
samarbeid mellom tjenester, og forankring og  implementering i 
ordinær drift. I tillegg har vi gjennomgått relevant forskning om 
 utfordringer og suksesskriterier i kvalifiseringsarbeid, med det 
formål å identifisere erfaringer som har relevans for det videre 
arbeidet med Jobbsjansen. Forskningen er presentert med korte 
sammendrag av enkelte rapporter, samt drøfting og analyse av 
sentrale funn. 
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Kort om rapportens temaer og oppbygning:

•	 Kapittel	1	tar	for	seg	bakgrunnen	for	Jobbsjansen;	forsøksordningen	Ny	sjanse	og	
 overgangen til en permanent tilskuddsordning i 2013. Kapitlet gir videre en kort 
 oversikt over Jobbsjansen-prosjektene, deres målgrupper og målsettinger
•	 Kapittel	2	omhandler	temaet	arbeidsretting	av	kvalifisering.	Her	ser	vi	på	
 hvordan prosjektene selv forstår arbeidsretting av kvalifiseringen, hvilke 
 elementer som bør inngå i et godt arbeidsrettet kvalifiseringsløp, og hva som er 
 suksesskriterier og hindringer i samarbeid med arbeidsgivere
•	 Kapittel	3	omhandler	samarbeid	mellom	tjenester	i	kvalifiseringsarbeidet
•	 Kapittel	4	omhandler	forankring	og	implementering	i	ordinær	drift;	videreføring	
 av prosjektets metoder i kommunens generelle kvalifiseringsarbeid for 
 innvandrere
•	 Kapittel	5	presenterer	aktuell	forskning	på	området
•	 Kapittel	6	presenterer	erfaringer	med	liknende	innsatser	i	Sverige	og	Danmark
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1  Jobbsjansen - bakgrunn og status 

Forsøksordningen Ny Sjanse
Ny sjanse er en forsøksordning i et  utvalg 
kommuner og bydeler som var virksom i 
perioden 2005-2013. Formålet var å prøve 
ut ulike metoder for å hjelpe særlig  utsatte 
 innvandrergrupper over i arbeid  eller 
 utdanning. Ordningen skulle prøve ut spesielt 
 tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk slik 
at innvandrerne kunne få en varig tilknytning 
til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne. 

Målgruppen i Ny sjanse-prosjektene var 
 innvandrere med lav sysselsetting eller 
høy  arbeidsledighet. Dette var i hovedsak 
 innvandrere fra Pakistan, Marokko, Tyrkia, 
Somalia, Afghanistan og Irak. I tillegg het det at 
hovedmålgruppene skulle være: 

•	 Hjemmeværende		innvandrerkvinner	
 som ikke er avhengige av sosialhjelp, 
 men som blir forsørget av mannen/
 andre i familien. Hovedforsørger skal 
 heller ikke være mottager av sosialhjelp.
•	 Arbeidsledige	innvandrerungdom	
 mellom 18-25 som er avhengig av 
 sosialhjelp.
•	 Langtidsledige	innvandrere	på	
 sosialhjelp. Fra 2009 ble imidlertid 
 denne målgruppen faset ut, da disse 
 skulle få tilbud om 
 kvalifiseringsprogram. Dersom de ikke 
 fikk KVP, kunne de vurderes i Ny Sjanse.

Sentralt i Ny sjanse-prosjektene var tett 
 individuell oppfølging av deltakere, grundig 

kartlegging og motivasjonsarbeid. Målgruppa 
var innvandrere som tidligere hadde hatt store 
 utfordringer med å komme ut i utdanning eller 
arbeid, ofte med sammensatte problemer når det 
gjaldt helse- og familiesituasjon. Ny sjanse hadde 
som formål å jobbe helhetlig med disse målgrup-
pene og finne gode, tilrettelagte kvalifiseringsløp. 
Arbeidet i forsøksprosjektene ble dokumentert 
gjennom forskning og evaluering (se kapittel 5) 
og kritiske faktorer for å lykkes med kvalifisering 
ble identifisert. 

Fra sommeren 2013 ble forsøksordningen Ny 
Sjanse  utvidet til den permanente ordningen 
Jobbsjansen. Samtidig ble målgruppen utvidet, 
og rommer nå de gruppene som ble nevnt i 
 innledningen.  Det var til sammen 53 prosjekter 
i 2013, og en oversikt over disse ses på følgende 
side. En del av disse har flere prosjekter; for 
 eksempel har flere bydeler i Oslo prosjekter både 
for hjemmeværende kvinner og ungdom. 22 av 
prosjektene er videreført fra Ny Sjanse, og har 
dermed verdifull erfaring å bygge videre på. 
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Oversikt over kommuner/bydeler med 
Jobbsjansen-prosjekter 2013 

Vår undersøkelse blant prosjektene

Vi sendte vår undersøkelse til alle 
de 53 prosjektene. Av disse ga 42 
 prosjekter fullstendige  besvarelser, som 
gir en svarprosent på 79. Dersom vi 
teller med de fem som ga ufullstendige 
besvarelser, gir det en svarprosent på 
91. Det har altså vært god oppslutning 
om  undersøkelsen. 

Metode

Undersøkelsen ble gjennomført som 
en elektronisk spørreundersøkelse,  
med åpne spørsmål, det vil si at 
 respondentene selv formulerte sine 
svar (ikke lukkede kategorier). 
 Undersøkelsen ble kvalitetssikret 
av IMDi og testet på tre prosjekter i 
 forkant av utsendelse.  Materialet ble 
i etterkant analysert i  programmet 
Nvivo, som er et verktøy for å 
 systematisere kvalitativt materiale. 
Dette verktøyet gir mulighet til å 
kode åpne svar slik at materialet kan 
 framstilles kvantitativt.  

Oslo bydel Bjerke
Oslo Quo Vadis 
Oslo bydel Grünerløkka
Oslo bydel Sagene
Oslo bydel Alna 
Oslo bydel Gamle Oslo
Oslo bydel Grorud 
Oslo bydel Stovner
Oslo bydel Ullern 
Oslo bydel Nordstrand
Oslo bydel Søndre Nordstrand 
Oslo bydel St. Hanshaugen
Ski 
Lørenskog 
Skedsmo
Bærum
Nøtterøy
Sandefjord 
Moss
Halden
Sarpsborg 
Fredrikstad
Kongsvinger
Elverum
Drammen
Molde
Ålesund
Levanger
Trondheim
Kristiansund/Averøy
Hammerfest
Harstad
Narvik
Kragerø
Lyngdal
Arendal
Vennesla
Kristiansand
Bømlo
Kvinnherad
Gjesdal 
Strand
Flora
Bergen 
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Prosjektenes målgrupper
En prioritert målgruppe for Jobbsjansen er 
hjemmeværende kvinner.  Undersøkelsen viser 
at et flertall av prosjektene prioriterer denne 
målgruppa, som illustreres av figur 2. 

26 av prosjektene har hjemmeværende  kvinner 
som målgruppe. Ni oppgir å ha ungdom som 
målgruppe, og i «annet»-kategorien finner 
vi ofte kombinasjoner av ulike  grupper, 
som hjemmeværende kvinner,  kvinner på 
 overgangsstønad, og menn som ikke er  omfattet 
av introtilbudet og som ikke har  kommet seg ut 
i jobb eller jobbrelaterte  aktiviteter.

Hjemmeværende kvinner, som er en  prioritert 
målgruppe i Jobbsjansen, har ofte helt  andre 
 utfordringer enn ungdomsgruppa. Ungdom 
trenger ofte å «få orden» på livet sitt, i den 
forstand at de trenger hjelp til å ordne med 
bolig, økonomi, søke og fullføre  videregående 
skole eller annen utdanning. Kvinner som 
har vært lenge hjemme med barn, har ofte 
utfordringer som handler om tilrettelegging 
hjemmefra, helseutfordringer, og at det er 
helt nytt for dem å være i en  arbeidssituasjon. 
 Prosjektene må  tilrettelegge individuelt for 
hver enkelt  deltaker, og mens noen satser 
på å samle ulike  målgrupper i ett prosjekt, 
satser andre på å  konsentrere seg om en 
målgruppe for på den måten å sikre et visst 
fellesskap og  gjenkjennelighet for  deltakerne. 

For  ungdomsprosjektene vil ofte det å 
bistå  deltakerne til å komme seg videre i et 
 utdanningsløp være et viktig mål, mens for 
hjemmeværende kvinner er det oftere arbeid 
som er målsettingen. 

Hva slags målsettinger har prosjektene? 
I undersøkelsen til prosjektene ble de bedt om å 
beskrive målsettingene for sitt prosjekt. Svarene 
viste at prosjektene har målsettinger som 
både handler om mål for prosjektets  arbeid, 
metoder og aktiviteter, mål for  deltakerne og 
samfunnseffekter. Hovedvekten av målene 
handler om hva deltakerne skal oppnå. En 
 systematisering av svarene fra prosjektene ga 
fordelingen som vises i figur 3. 

Figur 2 Prosjektenes målgrupper
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Figur 3 viser at de aller fleste har hovedfokus 
på målsettinger knyttet til  deltakerne, og dette 
handler særlig om arbeid og utdanning. Det er 
likevel interessant at mange oppgir det vi kan 
kalle andre individuelle mål. Dette handler om 
økt selvtillit, det å være bedre rollemodeller for 
sine barn, mestringsevne, og sosial tilhørighet. 
Språkkompetanse nevnes ikke av så mange 
som egen målsetting i seg selv, men det handler 
nok mye om at språk er et middel på vei mot 
 utdanning og arbeid. 

En forholdsvis stor andel av prosjektene  oppgir 
også målsettinger som knytter seg direkte til 
aktiviteter i prosjektene, som å øke samarbeidet 
mellom ulike tjenester, og utvikle gode  metoder 
for å jobbe med målgruppa. Dette er for så vidt 
naturlig, all den tid IMDi har hatt et fokus på 

at prosjektene skal arbeide med å utvikle nye 
og gode metoder. Det er også naturlig at en del 
har fokus på aktivitets- eller prosjektmål som 
handler om prosjektets egenutvikling, da mange 
av disse prosjektene er nylig oppstartet og er i 
en fase hvor de definerer, former og utvikler sitt 
eget prosjekt. 

Noen få oppgir også det man kan kalle for 
større samfunnseffekter, som å redusere 
barnefattigdom, øke skatteinntekter, og bedre 
integrering i bydelen/kommunen. Som vi 
skal komme tilbake til i kapittel 4, så er det 
 særlig disse  effektene prosjektene er opptatt 
av å  formidle når de arbeider med å forankre 
 prosjektet oppover i kommunal ledelse, 
og  skape oppmerksomhet og interesse for 
 prosjektet. Å vise til disse effektene tydeliggjør 
prosjektenes samfunnsøkonomiske verdi.  
 

   Oppsummering av kapittel 1

Av de 53 Jobbsjansen-prosjektene som var virksomme i 2013, var 22 videreførte Ny sjanse-
prosjekter. De aller fleste har hjemmeværende kvinner som sin målgruppe. Prosjektene 
 legger først og fremst vekt på at deltakerne skal komme i arbeid eller utdanning, og på andre 
individuelle effekter, som økt selvtillit, mestring, og sosial tilhørighet. 

Figur 3 Prosjektenes målsettinger
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2  Arbeidsretting av kvalifisering

«Arbeidsretting av kvalifisering» er ikke et 
 entydig begrep. Både nettverkssamlingene 
og undersøkelsen til prosjektene har vist et 
 mangfold når det gjelder hvordan dette forstås. 
En mulig definisjon kan være «kvalifisering som 
har et uttalt fokus på arbeid». Arbeid anses både 
som et mål, og som et middel på vei til å nå 
dette målet. 

Jobbsjansen-prosjektene har som mål å 
bidra til varig tilknytning til arbeidslivet og 
 økonomisk selvhjulpenhet for innvandrere. 
Mange av  prosjektene benytter seg av kom-
binasjonsløp, det vil si at deltakerne både får 
tilbud om  norskopplæring, kurs eller andre 
 kvalifiseringstiltak, og tilbud om arbeidspraksis. 

En tankegang som har fått økende grobunn 
de siste årene er Place then train/supported 
 employment-metodikken, som innebærer 
 opplæring og kvalifisering i ordinær virk-
somhet. Dette  innebærer et skifte fra den 
tradisjonelle tilnærmingen hvor man satser 
på kvalifisering først, så arbeid. I place then 
train-metodikken brukes ordinært arbeidsliv 
både som middel og mål. Det fokuseres på rask 
utplassering i ordinært arbeid, og trening på 
arbeidsplassen. Tankegangen er at læring og 
utvikling skjer best på arbeidsplassen og i det 
arbeidsmiljøet hvor jobben skal utføres. Denne 
metodikken fordrer systematisk og individuelt 

tilpasset  oppfølging og tilrettelegging, og at det 
gis bistand til  arbeidsgiver underveis.3

I undersøkelsen til Jobbsjansen- prosjektene 
ble de spurt om hvordan de jobber med 
 arbeidsretting av kvalifisering. Figur 4 viser 
hvordan prosjektenes svar kan inndeles i 
 kategorier. 

3 Spjelkavik, Øystein: «Place then train: Kvalifisering i ordinær virksomhet». Presentasjon til IMDi-seminar 20.11.2012. 
http://www.imdi.no/Documents/Presentasjoner/2012/Seminar_arbeid_nov2012_Spjelkavik.pdf 
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Figur 4 «Hvordan jobber dere med arbeidsretting av kvalifiseringen?»

Figur 4 viser at de aller fleste svarene plasserer 
seg i kategoriene «arbeidspraksis», «annet», eller 
«kombinasjon av praksis og norskopplæring». 

Vi har plukket ut et utvalg formuleringer og 
stikkord fra besvarelsene som plasserer seg i de 
ulike kategoriene her: 

ARBEIDSPRAKSIS ANNET KOMBINASJON AV PRAKSIS 
OG	NORSKOppLæRING

Rask utplassering i bedrifter fra 
første kontakt med bruker. Læring 
og utvikling skjer best på ar-
beidsplassen, i det  arbeidsmiljøet 
hvor en jobb skal utføres 

Deltakerne som ønsker 
 arbeidsrettet program kommer 
RASKT ut i en praksisplass innen 
den bransjen de ønsker og er 
motivert for, etterfulgt av tett og 
systematisk oppfølging

Arbeidspraksis i ordinært ar-
beidsliv som fast del av et kvalifi-
seringsløp

Vi bruker NAV-tiltak. F. eks. 
arbeidsrettede kurs, jobbklubb og 
praksisplasser med tett  oppfølging 
på arbeidsplassen

Opplæringen i form av 
 stasjonsundervisning - en 
arena for praktisk utprøving og 
 formidling av formelle/ uformelle 
arbeidskoder 

Hjelp til å starte egen næringsvirk-
somhet, kombinert med norskkurs 

Kontaktetablering og  motivering 
bl.a. i samarbeid med frivillige og 
organisasjoner 

Empowerment - kvinnene skal eie 
sin egen prosess og  utvikling. 

Ev. norskopplæring skal 
 fortrinnsvis være arbeids-/yrkes-
rettet (Yrkesrettet  Norskopplæring, 
Norskopplæring i bedrift), eller 
dersom  deltakerne ønsker arbeid i 
bransjer som krever Norskprøve 3 
rettes  opplæringen inn mot dette

Deltid arbeidspraksis kombinert 
med norskkurs

Bransjenorsk tilpasset deltaker og 
arbeidsplass

Vi jobber med å finne gode 
 løsninger på språkpraksisplasser 
med mentor/ fadder-ordning, 
i tillegg til et mulig opplegg 
med voksenopplæringa på 
 arbeidsplassen - praksisplasser med 
tett oppfølging - veileder kan og vil 
være med ut på  praksisstedet 
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i hvordan de jobber med arbeidsretting. 
 Andre elementer er jobbsøking med  bistand, 
bransjerelatert opplæring, arbeids- og 
 samfunnskunnskap og gruppesamlinger. I 
“ utvalg av praksisplasser” inngår blant  annet 
dette å samarbeide med arbeidsgivere som 
man erfaringsmessig vet rekrutterer  kvalifiserte 
 deltakere. Prosjektenes erfaringer tilsier 
også at det er viktig å etablere en “pool” av 
 arbeidsgivere som man har godt samarbeid 
med. 

Dette mangfoldet av tilnærminger til 
 arbeidsretting viser hvor mange ulike 
 forståelser som finnes blant prosjektene. Blant 
de svarene som plasseres i «arbeidspraksis»-
kategorien er det også mange som kun 
skriver stikkordet  «arbeidspraksis» uten noen 
nærmere  forklaring, eller «arbeidspraksis med 
 oppfølging». 

Avklaring, oppfølging og motivasjon trekkes 
også fram av mange som viktige  elementer 

Hvilke elementer inneholder et godt kvalifiseringsløp? 
Undersøkelsen viser at prosjektene tar mange ulike grep for å sikre en arbeidsretting 
av kvalifiseringen. Samtidig skal deltakerne i Jobbsjansen få individuelt tilpassede 
opplegg. Nøkkelen synes å være å finne den enkelte deltakers motivasjon, lage en 
realistisk og konkret plan for hver enkelt, og følge tett opp. Det er noen elementer som 
går igjen når prosjektene deler erfaringer om hva et godt kvalifiseringsløp inneholder. 
Oppsummert er dette følgende: 

o Grundig kartlegging og avklaring av deltakeren
o Individuelle løp – kombinasjon av opplæring og praksis
o Tett oppfølging av deltaker
o God oppfølging av arbeidsgivere
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Grundig kartlegging og avklaring
Et godt kvalifiseringsløp må starte med en 
grundig kartlegging og avklaring av  deltakerne. 
Dette danner grunnlaget for å kunne 
 skreddersy et program for hver enkelt deltaker. 
I  avklaringen inngår også en forventnings-
avstemning og  realitetsorientering for 
 deltakeren; hva er mulig å få til? Det er viktig 
å ikke gi deltakeren urealistiske forventninger, 
samtidig som man også skal gi rom for den 
enkeltes drømmer og ambisjoner. Dette skaper 
motivasjon. Flere prosjekter bruker metoder 
som Appreciative Inquiry for å komme til 
bunns i deltakerens ressurser og motivasjon. 

Individuelle løp – kombinasjon av opplæring 
og praksis
For deltakerne i Jobbsjansen er det ofte slik 
at tradisjonell klasseromsundervisning ikke 
 nødvendigvis er den beste måten å lære på. 
Derfor har mange av Jobbsjansen-prosjektene 
fokusert på å legge opp kombinasjonsløp, hvor 
deltakerne for eksempel er to dager på skolen 
og tre dager i arbeidspraksis. Mange legger også 
vekt på å plassere deltakerne så tidlig som mulig 
ut i praksis, i tråd med tankegangen rundt Place 
then train. Flere av prosjektene har  norsklærer 
som følger opp deltakerne i praksis. Det 
 legges vekt på tett og jevnlig kontakt mellom 
 deltakernes veileder i Jobbsjansen, norsklærer 
og arbeidsgiver. Tett oppfølging av deltakere

Et fellestrekk ved samtlige Jobbsjansen- 
prosjekter er at de legger vekt på en tett 
 oppfølging av deltakerne. Det som  kjennetegner 
mange av deltakerne, er at de ikke har hatt 
 nyttiggjort seg tidligere tiltak, og det er 
 derfor behov for å forsøke en litt annerledes 
 tilnærming; tett oppfølging er ofte en  vesentlig 
del av dette. En veileder i Jobbsjansen skal 
ikke ha mer enn 15 deltakere å følge opp, som 
skal gi mulighet til en kontinuerlig og tett 
 oppfølging. Mange av prosjektene legger vekt 
på et  kontinuerlig motivasjonsarbeid, og at 
 deltakerne skal kunne komme til sin veileder 
med de utfordringene de måtte ha. Terskelen for 
å ta kontakt skal være lav. 
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og drivkrefter for et godt samarbeid med 
 arbeidsgivere i et eget underkapittel (se side 18).  

Tilpasning til målgruppene
Som tidligere beskrevet, så har ulike 
 målgrupper ulike behov. Kvalifiseringen skal 
tilpasses den individuelle deltaker, og noen 
kommuner har valgt å rendyrke utvalgte 
 målgrupper i egne prosjekter, som for eksempel 
Trondheim og Lørenskog. Trondheim har egne 
prosjekter både for hjemmeværende  kvinner 
og ungdom, mens Lørenskog har satset kun 
på hjemmeværende kvinner. For ungdom vil 
det ofte være mer nærliggende å komme inn 
på en relevant utdanning, mange har ikke 
videregående skole, mens for hjemmeværende 
kvinner er det ofte mer aktuelt å gå rett i 
 arbeidspraksis og så i jobb. 

God oppfølging av arbeidsgivere
Et annet element som vektlegges av  prosjektene 
er at man må sørge for en god oppfølging av 
arbeidsgivere som har deltakere i praksis. Det 
er viktig å ta utgangspunkt i arbeidsgiveres 
 situasjon og behov, og ikke forsøke å «presse» 
dem inn i et regime som ikke fungerer i deres 
hverdag. Arbeidsgivere er ofte travle, og 
 prosjektet/veilederen må ta høyde for dette og 
være fleksibel i forhold til når det passer for 
arbeidsgiver å ha oppfølgingsmøter og annen 
kontakt. En prosjektmedarbeider sa det slik: 

«Jeg står gjerne ved grønnsakskassene på lageret 
og snakker med arbeidsgiveren om det er det som 
passer.»

Vi vil komme mer inn på hva som er hindringer 

Kvinner i Lørenskog

«Kvinner i Lørenskog» har Jobbsjansen i 
 Lørenskog valgt å kalle prosjektet sitt. De har 
opprettet et prosjekt som har fokusert kun 
på hjemmeværende kvinner, siden starten 
i	2011.	Grunnen	til	at	de	valgte	å	fokusere	
på en enkelt målgruppe var for å spisse 
 kompetansen mot denne gruppa, forteller 
prosjektleder Hilde  Lyngroth Selsing. I fjor 
tok Kvinner i Lørenskog opp 45 deltakere, 
og de har 3 veiledere som  jobber med å følge 
dem opp. De er organisert under flyktning- og 
 innvandrertjenesten i Lørenskog, sammen med 
 introduksjonsprogrammet. 

Hva kjennetegner målgruppa deres? 
Det er grovt sett to grupper: de som  kommer på 

familiegjenforening og har vært her i kort tid, 
og de som har vært hjemmeværende lenge. Den 
første gruppa er fra et bredt spekter av land, 
mens sistnevnte gruppe gjerne er fra Pakistan, 
Tyrkia og Sri Lanka. Samlet sett er det veldig 
få som har kjennskap til norsk arbeidsliv, eller 
arbeidserfaring fra Norge. 

Hva legger dere vekt på i et godt kvalifiseringsløp 
for kvinnene? 
Vi har en kort kartleggingsfase innledningsvis, 
og innen 2 uker skal vi ha matchet deltaker 
opp mot en praksisplass. Vi tenker veldig 
tidlig utplassering i praksis, og vi har ingen 
 prekvalifisering før deltakeren skal i praksis. 
Dette lar seg gjøre fordi vi har et praksisnettverk 
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i Lørenskog kommune som omfatter praksis-
plasser både i kommunen og i private bedrifter, 
og en del av disse kan ta inn  deltakerne med 
begrenset norskkunnskap. Mange av  deltakerne 
har liten skolebakgrunn, og for disse er det 
lettere å tilegne seg språk i en jobbsetting. 
Arbeidspraksis er også veldig viktig for å få et 
sosialt nettverk, økt forståelse for samfunnet 

Alle deltakere får  tilbud om «Klart jeg kan»-kurs, 
for at man skal få kontakt med  og forståelse 
for iboende  ressurser. Jobbsjansen har i samar-
beid med  Introduksjonsprogrammet utviklet 
en   verktøykasse for oppfølging på praksisplass 
og jobber ut fra en felles  oppfølging mal der  
 struktur, rammer og rutiner i  oppfølgingsarbeidet 
er beskrevet – så vi har mange felles elementer 
for deltakerne. Alle veilederne i Jobbsjansen har 
fått opplæring i motiverende intervju. Det er stor 
variasjon i hvor lang tid deltakerne trenger og 
hvor stort oppfølgingsbehov de har. 

Trinnvis opplæring i arbeidsoppgaver
Vi har satset på en trinnvis opplæringsmodell. 
Når deltakeren begynner i praksis, så begynner 
hun med enkle arbeidsoppgaver og utvider etter 
hvert. Slik unngår man mange  misforståelser, 
 skaper trygghet og genererer initiativ. I 
 barnehagen vil dette for eksempel foregå slik 
at man begynner på kjøkkenet, lærer rutiner 
der, før man går videre inn på avdelingen og i 
 samhandling med foreldre og barn. Starte med 
det enkle og konkrete, og legge til etter hvert som 
man lærer og mestrer. 

og innsikt i arbeidslivets 
skrevne og uskrevne regler.

Hvordan følger dere opp 
deltakerne i praksis? 
Veileder fra oss  kommer ut 
på praksisplassen én gang 
i uka og gir  oppfølging 
i  arbeidssituasjonen, 
 opplæring i arbeidsnorsk 
og  veiledning mot 
jobb. Hver deltaker er 
 tilknyttet en  fadder, 
som gir  opplæring i 
 arbeidsoppgaver og skal 
støtte oppunder det 
veilederen sier. 

 

Illustrasjonsfoto

Modell fra Kvinner i Lørenskog-prosjektet
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Ungdomsprosjektet i Trondheim              

Ungdomsprosjektet startet i 2010, da som en 
del av Ny sjanse. Siden det har det vært 80 
ungdommer inne i prosjektet, i  aldersgruppen 
18 – 25 år, som ved inntakstidspunktet har gått 
på økonomisk sosialhjelp. De fleste  kommer 
fra land som Afghanistan, Somalia og Irak, 
og mange av dem er enslige  mindreårige 
asylsøkere. De aller fleste er gutter, men 
i det siste har prosjektet også begynt å ta 
inn jenter. Ungdomsprosjektet har hatt god 
 resultatoppnåelse: i gjennomsnitt har om lag 60 
prosent av deltakerne gått videre til arbeid eller 
utdanning. Aktuelt arbeid er lager, butikk og 
helse- og omsorgsyrker, og av utdanning går de 
fleste til videregående skole.  Prosjektansvarlig 
Torgeir Vatten forteller om en gruppe med 
 sammensatte utfordringer, og hvordan 
 prosjektet går fram for å hjelpe ungdommene til 
å lykkes.  
                                    
- De ungdommene som kommer til oss, står 
langt nede «på rangstigen» i samfunnet, både 
økonomisk og på andre arenaer i livet. For 
 eksempel er enslige mindreårige alene i Norge, 
de har kanskje fått en bolig, men er ellers 
 overlatt til seg selv. De kan ha problemer knyttet 
til erfaringer i hjemlandet, eller til etablering i 
Norge. Flere av ungdommene kan ha  problemer 
med rus. Det er vanlig at de enten ikke har 
startet på, eller avbrutt videregående skole.  Det 
er ofte mange ting de må rydde opp i, før de kan 
begynne på et kvalifiseringsløp. 

Hva er det første dere gjør når ungdommene 
kommer til dere?  
Det aller første vi gjør, er at vi har grundige 
samtaler med dem. Vi snakker om dem, og om 
oss selv, om Norge og om Trondheim. Vi prøver 
å få til en dialog som skaper en god relasjon 
mellom dem og oss. Når vi slipper litt opp i 
forhold til oss selv, så slipper de opp om sine 
 erfaringer og  opplevelser, slik at vi får et ærlig 
bilde av hvordan de har det. Det hjelper oss 
mye i forhold til den planleggingen vi skal ha 
videre. Den første perioden er ofte tøff, det er 
mye  oppryddingsarbeid som skal gjøres. Vi går 
konkret inn på hva vi synes de må rette opp, for 
at de skal komme i posisjon for å nå de målene 
de setter seg. For noen tar denne oppryddings-
fasen lang tid, for noen går det raskere. 

Hvordan arter et typisk løp seg videre? 
Etter at vi har bygget en god relasjon og fått 
 ryddet opp i ungdommens livssituasjon, så 
har vi et godt grunnlag for å planlegge videre. 
Det er viktig at deltakeren føler at målet er noe 
de har bestemt selv, med støtte fra oss. Når 
 deltakeren er stabil med hensyn til oppmøte 
og andre ting, så legger vi et løp. Dette kan 
være  arbeidspraksis, søknad på lønnet jobb, 
eller  utdanning. Dersom det er aktuelt med 
 utdanning, sørger vi for å legge et løp fram til 
utdanningen starter. Stikkordet er individuell 
tilpasning. 
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Hva er nytt med denne måten å jobbe på? 
For oss er dette med relasjonsbygging, og 
 individuell tilnærming til den enkelte, helt 
grunnleggende. Hvor er det vi skal sette inn 
støtet. Vi er helt avhengig av en god relasjon. 
Et gjensidig forhold, slik at kommunikasjon 
går begge veier. Vi er nødt til å opprettholde 
 dialogen uten at deltakeren forsvinner, det kan 
være noen tøffe runder med dette. Når vi vet at 
det har gått litt for tøft for seg, så er vi glade for 

at de kommer tilbake og blir med videre. Vi 
er glade for at vi kan skrive en  toårskontrakt, 
det går ikke for alle med 6 måneder, 
 gjennomsnittet er ett år. For svært få kan vi 
utvide til tre år. Vi har en del formelle møter, 
men de kan også komme innom når de har 
behov. Vi må være fleksible. Når de ønsker å 
komme, så må vi være der. 

Illustrasjonsfoto



24

JOBBSJANSEN  - Erfaringer med gode kvalifiseringsløp

Samarbeid med arbeidsgivere

Et helt sentralt element for å lykkes med en arbeidsrettet kvalifisering er at  prosjektene har gode 
samarbeidsrelasjoner med  arbeidsgivere. Forskning og erfaring viser at en god  kommunikasjon 
med både arbeidsgiver og deltaker i en praksisperiode er viktig, og i den forbindelse stilles det 
krav til hvordan  prosjektene arbeider.  I undersøkelsen til  Jobbsjansen-prosjektene spurte vi både 
om hva som oppfattes som viktige suksess kriterier for å få til et godt samarbeid, og hva som kan 
være barrierer. Figur 5 og 6 viser hva  prosjektene vektla. 

Figur 5: Suksesskriterier for et godt samarbeid med arbeidsgivere

Suksesskriterier
De aller fleste prosjektene  legger vekt på 
tilgjengelighet, fleksibilitet,  serviceinstilling 
og løsningsorientering. Det handler altså om 
å ikke ta for gitt at arbeidsgiver stiller opp på 
 prosjektets premisser, men at prosjektet tilpasser 
seg arbeidsgivers  premisser. Mange prosjek-
tarbeidere har trukket fram  nettopp dette at 
arbeidsgivere har det travelt, og at det derfor 
er viktig at deltakernes veiledere kan stille opp 
når det passer for arbeidsgivere. Dette fordrer 
tilgjengelighet og fleksibilitet, og at man kan 
stille opp på andre tider enn det som er ordinær 
arbeidstid dersom det trengs. Det er også viktig 
at man er på  «tilbudssiden», og viser at man 

er  løsningsorientert og har  forståelse for at det 
kan være en ekstra  belastning for arbeidsgiver 
å ta i mot en  praksiskandidat. Tett og tilpasset 
 oppfølging av både deltaker og  arbeidsgiver er 
viktig i så måte. 

Mange av prosjektene er også opptatt av at 
man må ha en åpen dialog og  kommunikasjon. 
Det er viktig at man er åpen på hvilke 
 utfordringer som kan oppstå, og er tilgjengelig 
når  utfordringer oppstår. I dette inngår 
også å gi god informasjon. Å ha en god 
 forventningsavklaring i forkant, og sikre at 
man er enige om målene for praksisen, er også 
et	viktig	suksesskriterium.	ærlighet	trekkes	
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også fram. Det vil i lengden lønne seg å være 
åpen og ærlig om deltakers reelle situasjon og 
utfordringer, slik at man står bedre rustet til å 
takle det. 
 
Barrierer for et godt samarbeid med  arbeidsgivere
I undersøkelsen ble prosjektene også bedt 
om å ta stilling til hva de anså som eventuelle 
 barrierer og utfordringer for å få til et godt 
samarbeid med arbeidsgivere. Svarene vises i 
figur 6. 
 
Det som trekkes fram som den viktigste 
 barriereren er at arbeidsgiver ikke har tid og 
 ressurser til å følge opp deltakeren. Som vi 
så når det gjaldt suksesskriterier, så mener 
 prosjektene at det er viktig å være tilgjengelig, 
fleksibel og løsningsorientert overfor 
 arbeidsgiverne, og dette kan anses å være en 
måte å imøtekomme denne utfordringen på. 
Men i en travel hverdag så vil naturlig nok 
mangel på tid fra arbeidsgivers side være en 
utfordring både for deltakeren og prosjektet. 

En annen utfordring som trekkes fram, 
er språkproblemer. Mange av deltakerne i 
Jobbsjansen har mangelfull skolegang og 
 språkferdigheter, og selv om Jobbsjansen 

Figur 6: Barrierer for et godt samarbeid med arbeidsgivere

kan tilby ytterligere språkopplæring for de 
som trenger det, så vil det kunne oppstå 
 utfordringer ift språk når deltaker er i praksis. 
Noen  prosjekter trekker imidlertid fram at 
dette ikke alltid er den egentlige grunnen til at 
 arbeidsgiver mener deltakerne ikke fungerer, 
men at de «bruker» dette som en unnskyldning. 

En del av prosjektene trekker også fram at 
arbeidsgiver har dårlige erfaringer fra å ta i 
mot praksiskandidater tidligere, og derfor ikke 
 ønsker å ta i mot deltakere i praksis. Det som da 
er viktig er at prosjektene på en god måte klarer 
å kommunisere hvordan og hvorfor det ikke 
skal bli på samme måte denne gang, og at man 
er bevisst på å unngå de samme fallgruvene. 

Andre barrierer som trekkes fram er 
 tidspress og arbeidsmengde i prosjektet, 
 sviktende  kommunikasjon, at arbeidsgiver 
har  forutinntatte holdninger eller at deltakere 
har mange sosiale, kulturelle eller fysiske 
 hindringer. En annen barriere som også nevnes 
er at mange trenger praksisplass – deltakere 
i Jobbsjansen «konkurrerer» på det samme 
 markedet som andre kandidater som også 
trenger praksis. 
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mennesket, ikke tiltaket. En manglende match 
mellom bruker og tiltak er uheldig og derfor 
er kartlegging viktig. Nederlagsopplevelser ved 
mange tiltak kan vekke sterk motstand hos 
brukere, og arbeidsgivere kan utnytte gratis 
arbeidskraft. Relasjonen til praksisplass må 
ivaretas, særlig når ting ikke fungerer. Et utsagn 
som ble brukt var “En fast, men kjærlig hånd”.

For å lykkes med tiltakskjeding, kreves 
 oversikt og kunnskap om tiltak som finnes. 
Det kreves også god utredning og oppfølg-
ing av brukere, og motiveringsarbeid. Man 
bør ha en langsiktig plan, og det bør ikke være 
for lang ventetid på tiltakene. Man bør også 
evaluere og samarbeide, og ha fokus utover 
det som kan måles. Det er viktig å ha godt 
samarbeid med  markedskoordiator og  kontakt 
med  næringslivet. Egenmotivasjon hos de 
som  jobber med Jobbsjansen og i NAV er et 
 suksesskriterium. 

Tiltakskjeding som gir resultat og effekt
Gruppen	drøftet	hva	tiltakskjeding	er,	og	hvilke	
utfordringer som er knyttet til bruk av tiltak 
etter tiltak, og hva som skal til for å lykkes med 
tiltakskjeding. 

Tiltakskjeding kan ses som en kjede av 
virkemidler som brukes for å få folk i jobb. Et 
   synspunkt som kom fram, var at det kanskje 
heller er snakk om en trapp, enn en kjede? 
Det er viktig med progresjon, og at rett tiltak 
 kommer til rett tid. Det er viktig å ha en plan 
A, B og C - med andre ord en “back-up”-plan 
 dersom plan A ikke slår til. Man bør forsøke å 
få til så sømløse tiltak som mulig, og sørge for at 
brukeren selv er med på å bestemme. 

Utfordringer ved bruk av tiltak etter tilak, er at 
brukeren kan miste motivasjon. Det er viktig å 
ikke bruke tiltak som oppbevaring eller som en 
lettvint løsning. Fokuset må hele tiden være på 

Temagrupper på nettverkssamlingen

På nettverkssamlingen ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere ulike temaer knyttet til 
 kvalifisering av innvandrere generelt, og arbeidet med Jobbsjansen. To av temaene har særlig rel-
evans for arbeidsretting av kvalifiseringen, og en oppsummering av drøftingene gis her. 
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Ordinær arbeidsplass som middel og mål 
Gruppen	drøftet	hva	de	legger	i	å	bruke	
 ordinær arbeidsplass som middel og mål, 
hvilke  erfaringer de har med å benytte 
 ordinært  arbeidsliv i kvalifisering, og hva slags 
 kompetanse som trengs for å følge opp deltakere 
og  arbeidsgivere.

I drøftingene kom det fram at man ser 
 arbeidspraksis som middelet, og arbeid/ 
ansettelse som målet. Arbeidsplassen er et 
 middel for å styrke norskkunnskaper, for å gi 
referanser, arbeidstrening, og kunnskap om 
norsk arbeidsliv. En praksisplass er avgjørende 
for å få nettverk, erfaring og for å få vist seg 
fram. Tidlig utplassering (place then train) 
anses som den beste metoden.  

Å benytte seg av ordinært arbeidsliv i 
 kvalifisering krever mye ressurser og 
 oppfølging, og det er viktig å finne  “ubelastede” 
arbeidsplasser. Det er også viktig å sørge for 
god matching mellom deltakeres behov og 
kvalifikasjon, og arbeidsplassen. Fler trekker 
fram positive erfaringer med besøk av lærer på 
arbeidsplass; arbeidsgivere føler trygghet, og 
deltakere får positive tilbakemeldinger.

For å følge opp deltakere og arbeidsgivere, er 
det nødvendig å ha kunnskap om arbeidsplasser 
og arbeidsmarked, å kunne motivere, og å være 
fleksibel. Relasjonskompetanse er viktig for å 
skape tillit og trygghet. Evne til å lytte, og ha 
kommunikasjonsferdigheter, kunnskap om 
språk og formidling og flerkulturell kompetanse 
trekkes fram. 

Oppsummering av kapittel 2

Arbeidsretting av kvalifisering er ikke et entydig begrep, men en mulig definisjon er “kvalifiser-
ing som har et uttalt fokus på arbeid”. Arbeid anses altså både som et mål, og som et middel på 
vei til å nå målet. Place and train- metodikken, som innebærer tidlig utplassering i arbeidspraksis 
med opplæring, har vært styrende for mange av Jobbsjansen-prosjektene. Et godt, arbeidsrettet 
	kvalifiseringsløp	må	innebære	følgende	elementer:	Grundig	kartlegging	og	avklaring,	et	individuelt	
løp med kombinasjon av opplæring og praksis, tett oppfølging av både deltaker og arbeidsgiver. 

Et god samarbeid med arbeidsgivere er sentralt i gode arbeidsrettede kvalifiseringsløp. 
Suksesskriterier og barrierer for et godt samarbeid er kort oppsummert: 

Suksesskriterier: 

o Tilgjengelighet
o Fleksibilitet
o Serviceinnstilling
o Løsningsorientering
o Oppfølging av deltaker og arbeidsgiver
o Åpen dialog og kommunikasjon

Barrierer: 

o Arbeidsgiver har ikke tid og ressurser 
o Språkproblemer
o Arbeidsgiver har dårliger erfaringer
o Tidspress og arbeidsmengde i prosjektet
o Kommunikasjonssvikt
o Deltakers fysiske, sosiale eller kulturelle                 
 hindringer
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3  Samarbeid mellom tjenester i kvalifiseringsarbeidet 

En forutsetning for å få tildelt midler gjennom 
tilskuddsordningen Jobbsjansen, er at prosjektet 
utvikler et godt samarbeid med NAV-kontoret, 
og tiltak og stønader i NAV-regi skal benyttes 
ved gjennomføring av programmet når det er 
hensiktsmessig. Prosjektene skal videre etablere 
forpliktende og systematisk samarbeid mellom 
relevante kommunale, fylkeskommunale og 
statlige sektormyndigheter, samt arbeidsgiver og 
frivillige organisasjoner.

Flertallet av prosjektene er  organisatorisk 
 plassert i NAV, mens andre har base i 

flyktninge tjenesten eller voksenopplæringen. 
Uansett hvordan  prosjektene er organisert, så 
er det noen grenseflater i funksjoner mellom 
Jobbsjansen, NAV, voksenopplæringen og andre 
aktører som stort sett er felles, som er illustrert 
i figur 7.  

NAV
NAV er ofte prosjekteier eller en viktig 
 samarbeidspartner for prosjektene. Mange 
avdelinger i NAV er involvert i prosjektene, men 
de som ofte blir trukket frem er kvalifiserings-
avdelingen og ungdomsavdelingen . NAVs 

Figur	7:	Grenseflater	mellom	aktuelle	aktører
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fremste  oppgave er å bidra til sosial og 
 økonomisk trygghet, og fremme overgang 
til arbeid. NAV kan henvise til Jobbsjansen, 
 innvilge  individstønad og formidle praksis-
plasser for deltakerne. NAV er også en arena for 
ulike kurstilbud, og dette benyttes av mange av 
prosjektene.  Arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) 
er et  eksempel på kurs som NAV tilbyr. 

Voksenopplæringen
I likhet med NAV kan  voksenopplæringen 
både være prosjekteier og en viktig 
 samarbeidspartner. Voksenopplæringen er 
prosjekteier i fire av prosjektene som har besvart 
undersøkelsen. I disse prosjektene har voksen-
opplæringen det overordnede ansvaret for 
organisering av prosjektet, og begrunnelsen for 
dette er blant annet nærhet til  opplæringen og 
deltakerne. Voksenopplæringen gir opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, og grunnskole til 
de som har rett til og behov for det. I tillegg til 
å drive  opplæring på ordinær måte, tilretteleg-
ger  voksenopplæringen for  kombinerte løp med 
 opplæring og praksis.

Som samarbeidspartner har  voksenopplæringen 
ansvaret for opplæring og  kvalifisering, 
dette gjelder særlig  språkopplæring. I 
 forbindelse med språkopplæringen er 
 testing og  utarbeidelse av  kvalifiseringsbevis 
også en  viktig oppgave som utføres på 
 voksenopplæringssentrene. 

«Prosjektet er avhengig av et tett  samarbeid 
med voksenopplæringen, da de fleste 
 deltakere har språkutfordringer. Det er 
inngått  samarbeidsavtale  mellom  bydelen 
og  voksenopplæringen for å  formalisere 
gjensidige forventninger og  oppgaver.»

Som ansvarlig for språkopplæringen er det 
 viktig med jevnlig kontakt med prosjekteier, 
hvor deltakerens situasjon evalueres. Tre av 
prosjektene melder om at de bruker trekant-

samtaler hvor voksenopplæringen, prosjekteier 
og deltaker kommer sammen for å  utveksle 
 informasjon, og planlegge for det videre 
 arbeidet. 

Arbeidsgivere
Arbeidsgivere kan inkludere private bedrifter, 
arbeidsmarkedsbedrifter og kommunale 
 virksomheter. Mange prosjekter har også 
etablert kontakt med lokale næringsråd.  
Som beskrevet i kapitlet om samarbeid med 
 arbeidsgivere, er det mange faktorer som er 
avgjørende for å få gode  samarbeidsrelasjoner 
på plass. Prosjektene legger vekt på at at 
 medarbeiderne i prosjektet må ha god 
kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet, for på 
den måten å orientere seg i landskapet og kunne 
 etablere kontakt med relevante arbeidsplasser. 
Å få på plass forpliktende praksisavtaler er 
et viktig sukesskriterium for å få deltakere i 
Jobbsjansen ut i arbeidspraksis, og videre til en 
eventuell ansettelse. 

Andre tjenester
Det er en rekke andre tjenester som kan være 
aktuelle samarbeidspartnere for prosjektene, 
som for eksempel åpen barnehage,  helsestasjon, 
frisklivssentral, familiesenter og frivillig 
 organisasjoner. Særlig i en  rekrutteringsfase 
kan disse spille en viktig rolle. Dersom 
 prosjektet formidler tydelig til disse  tjenestene 
hva det kan tilby, så kan tjenestene bistå med 
å  informere aktuelle brukere om tilbudet. 
Flere  prosjekter har hatt god  erfaring med 
dette. En del  prosjekter har etablert  samarbeid 
med  Frisklivssentral, for å kunne gi tilbud 
om trimgrupper og kostholdsveiledning til 
 deltakerne. Andre samarbeider med åpen 
barnehage som kan gi tilbud til barna mens 
mødrene er i norskopplæring eller  praksis. 
 Innvandrerorganisasjoner kan spille en  viktig 
rolle i å informere om prosjektet til sine 
medlemmer. 
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Suksesskriterier for et godt samarbeid mellom tjenester

Hva er det som skal til for å skape et godt samarbeid mellom tjenester som arbeider med 
 kvalifisering? Vi spurte prosjektene om dette, og svarene ses i figur 8: 

Figur 8: Suksesskriterier for samarbeid mellom tjenester

Det viser seg at det er ganske stort sammenfall 
mellom de svarene som gis her, og hvordan 
prosjektene svarte når det gjaldt samarbeid med 
arbeidsgivere. De fleste er opptatt av: 

- Informasjon og kommunikasjon
- Tilgjengelighet og fleksibilitet 
- Felles interesse i samarbeid, og en felles 
   forståelse av mål

Mange trekker også fram at det er lurt å kjenne 
til samarbeidspartnerne og ha forståelse for 
hverandres rammer. Jevnlig kontakt, tid og 
rolleavklaring, samt åpenhet og gode rutiner, 
trekkes fram. Noe overraskende er det ikke så 
mange som trekker fram forpliktende avtaler 
som et suksesskriterium – det later til å være 
mer fokus på de kulturelle faktorene. Vi trekker 
fram noen illustrerende sitater:

«At man kjenner til hverandres arbeidsområder i en slik grad at man vet hvordan 
man kan ‘bruke’ hverandre og hverandres kompetanse optimalt.»

«Å skape fellesfølelsen, slik at en opplever å dra i samme retning mot et felles mål.»

«Veiledere må ha klar oversikt over behovet til brukerne som vi kan formidle videre 
til samarbeidspartnere.»

«Jevnlig kontakt (møter, e-poster, telefonsamtaler). Uformell kontakt er vel så viktig 
som formell.»
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Barrierer for et godt samarbeid mellom tjenester

Tilsvarende finnes det en rekke barrierer for godt samarbeid mellom tjenester. Mange av disse 
 barrierene er veldokumentert i tidligere forskning, som ses nærmere på i kapittel 5. Vi spurte 
 prosjektene hva de opplever som de viktigste barrierene for et godt samarbeid mellom tjenester: 

Figur 9: Barrierer for et godt samarbeid mellom tjenester

Ikke overraskende er det de aller fleste  trekker 
fram «tid og arbeidspress». Mangel på tid til å 
rekke over alle forpliktelser gjør at man ikke 
i tilstrekkelig grad får etablert nødvendige 
 samarbeidsstrukturer. Vi vet riktignok ikke 
om svarene her dekker prosjektenes opplevelse 
av egen tid og arbeidspress, eller om det også 
gjelder samarbeidspartene. Forskning viser at 
arbeidspress og tidsmangel er et stort problem 
i NAV (se kapittel 5). Veilederne i Jobbsjansen 
skal kun ha opp til 15 brukere å følge opp - noe 
som burde frigjøre tid til å etablere samar-
beidsstrukturer, men dette vil vanskeliggjøres 
dersom andre tjenester har kapasitetsmangel. 

En annen faktor som særlig trekkes fram er 
 forskjellige interesser og målsettinger. For 
eksempel kan voksenopplæringen være mest 

opptatt av språkinnlæring og at deltakerne 
består norskprøve, mens NAV er  opptatt av å få 
brukerne raskest mulig i arbeid eller  utdanning. 
Samarbeidspartene har også sine ledelses- og 
målstrukturer som kan forhindre en felles 
 forståelse. 

«Forskjellige interesser. Samarbeidspartene 
har ulike målsettinger og overordnede mål 
de  arbeider etter.»

Dette kan igjen knyttes til “sektortenkning” - 
at tjenestene ikke er bevisste på mulighetene 
og handlingsrommet som finnes i systemene, 
og ikke klarer å utnytte mulighetene der de 
finnes. Flere av respondentene trekker fram 
utilgjengelighet, mangel på prioritering,  mangel 
på kunnskap, oversikt,  informasjonsdeling og 
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Eksempelprosjekt Sagene 

kommunikasjon som barrierer. Å overkomme 
disse barrierene krever forankring i tjenestenes 
ledelse, at ledelsen prioriterer samarbeid og 
kommunikasjon. Dette må også  kommuniseres 
tydelig til de ansatte.  Forankring og  
 prioritering er en forutsetning for at de ansatte 
skal se og utnytte mulighetsrommene. 

«Én dør inn – enkel beskjed ut!»

Kirsten Rytter er leder for  sosialtjenesten i NAV 
Sagene, og forteller hvordan de har sikret et godt 
samarbeid mellom  ulike  tjenester i  prosjektet. 
Jobbsjansen er  plassert i  sosialtjenesten 
 sammen med  kvalifiseringsprogrammet og 
 introduksjonsprogrammet, og inngår på 
den måten i en større helhet. Det er på den 
måten en felles dør inn, og en enkel beskjed 
til alle  samarbeidsparter: Alle kan få et 
 tilbud. Det er et tett samarbeid mellom intro, 

 kvalifiseringsprogrammet og Jobbsjansen, og 
man finner ut av hvem som skal ha hvilket 
tilbud. Bydel Sagene har en større satsing på 
 fattigdomsbekjempelse, og tenker  forebygging 
av sosial ekslusjon i alle ledd. Dette har 
bidratt til et godt samarbeid mellom de ulike 
 tjenestene. 

Jobbsjansen som del av fattigdomsplanen – bidrar 
til rekruttering
Jobbsjansen er en sentral del av bydelens 
 Fattigdomsplan. Både helsestasjon, Familiens 
hus, barnehager og skoler har deltatt i denne 
tenkningen. Vi har arenaer hvor vi møtes og 
forteller om Jobbsjansen. En  barnekoordinator 

Illustrasjonsfoto

Følgende sitat illustrerer problemstillingen: 

«Det er en utfordring om man ikke har 
tid til å få etablert kjennskap til andre 
 tjenester, slik at man ikke ser mulighetene 
for samarbeid på grunn av mangel på 
kunnskap, og ikke har tid til å erverve ny 
kunnskap.»
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har reist rundt på personalmøter alle stedene 
og fortalt om Jobbsjansen, gitt dem vårt 
 telefonnummer. Det hele har vært basert på en 
lavterskeltilnærming. De har fått beskjed om 
at vi kan ringe deltakerne direkte,  dersom de 
finner aktuelle  personer. På denne måten har de 
hjulpet oss med  rekruttering til prosjektet. 

Vi kan gi et tilbud til alle! 
Det som er flott med at Jobbsjansen kom, er 
at nå kan vi faktisk gi en enkel beskjed utad til 
alle våre samarbeidsparter: Vi kan gi et tilbud 
til alle. De kan formidle aktuelle personer til 
oss, og så avklarer vi hva som er riktig for dem, 
om det er  introduksjonsprogram, kvalifisering-
sprogram  eller Jobbsjansen. Dette gjør at vi er 
tydelig i vår beskjed utad og det er enkelt for 

våre  samarbeidsparter å informere om oss. 
 
Ikke bli opptatt av prinsipper 
Vi har vært opptatt av at vi ikke skal sette oss 
fast i å diskutere prinsipper i stedet for å finne 
løsninger i det enkelte tilfelle. Ofte kan det skje 
at man mener det samme, men at man sier ulike 
ting. Det er viktig at man ikke blir  opphengt i 
å forsvare egne tilnærmingsmåter eller  opptatt 
av å vinne gehør hos enkelte tjenester. For 
 eksempel må man ikke bli for opptatt av at 
fastlegene skal stille på generelle møter – man 
må ta utgangspunkt i det enkelte brukercase. 
Det er slik vi jobber, vi tar utgangspunkt i 
brukercase og lager rutiner ut fra det. Dessuten: 
når tjenestene hjelper hverandre og én løfter, så 
hjelper den andre å løfte også. 

Oppsummering av kapittel 3

Jobbsjansen forutsetter et godt samarbeid mellom NAV, voksenopplæringen, relevante kommunale, 
fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner. Mange av 
prosjektene er organisatorisk plassert i NAV, og noen er plassert i voksenopplæringen. Dette kapitlet 
har vist viktige suksesskriterier og barrierer for å sikre et godt samarbeid mellom tjenester: 

Suksesskriterier: 

o Informasjon og kommunikasjon
o Tiljengelighet og fleksibilitet
o Felles interesse i samarbeid og forståelse  
 av mål
o Kjennskap til samarbeidspartnere og   
 forståelse av hverandres rammer
o Jevnlig kontakt
o Tid
o Åpen dialog og kommunikasjon

Barrierer: 

o Tid og arbeidspress
o Forskjellige interesser og målsettinger
o Utilgjengeliget
o Mangel på prioritering  
o Mangel på kunnskap og oversikt
o Manglende informasjonsdeling og 
 kommunikasjon
o Økonomi
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4  Forankring i ledelse og implementering i ordinær drift

For at prosjekter skal få støtte gjennom 
 Jobbsjansen, er det en forutsetning at 
 prosjektet er forankret i kommunens ledelse 
og inngår i et planmessig utviklingsarbeid, 
og  tverretatlig samarbeid. Hensikten er at de 
metodene som Jobbsjansen anvender, gradvis 
skal  implementeres som ordinære metoder i 
 kvalifisering. I en kommunal virkelighet hvor 
mange prosjekter ønsker oppmerksomhet 
og prioritering, er det et viktig og krevende 
arbeid å få til forankring på ledernivå og 
 implementering i ordinær drift i kommunene. 

I undersøkelsen ble prosjektene spurt om måter 
de har arbeidet på for å få ledere i kommunen/
bydelen til å prioritere, ta ansvar for å følge opp 
på prosjektet. Svarene dreide seg særlig rundt 
følgende punkter: 

•	 Synliggjør	hvilke	utfordringer	
 kommunen eller bydelen står ovenfor
•	 Fokusere	på	det	forebyggende	og	
 samfunnsøkonomiske aspektet
•	 Ha	jevnlig	kontakt	med	ledere,	
 informere om prosjektet
•	 Vis	frem	resultater	og	gode	historier

Å synliggjøre utfordringer handler om å skape 
bevissthet rundt hvilke problemer  kommunen 
eller bydelen står ovenfor i tilknytning til 
deltakergruppen. Mange vektlegger det 
 forebyggende og samfunnsøkonomiske  aspektet 

ved Jobbsjansen. Sitatet nedenfor illustrerer 
dette:  

«Hvis deltakerne får arbeid vil de ikke søke 
 sosialhjelp, bydelen vil få flere arbeidstakere og 
færre familier som lever under  fattigdomsgrensen. 
Færre fattige familier er av interesse for bydelen 
som helhet.»

Færre fattige gir også økte  skatteinntekter, 
som kan skape ekstra motivasjon for politisk 
og  administrativ ledelse dersom de ikke 
 umiddelbart ser den økonomiske  gevinsten. 
Forskning som viser  samfunnsøkonomisk 
 effekt (PROBA, 2012) kan gi en ekstra drahjelp. 
Mange vektlegger også jevnlig  kontakt 
og  informasjonsarbeid overfor ledere, og 
 synliggjøring av gode resultater. Noen har gått 
så langt som til å synliggjøre skatteinntekter i 
kroner og øre: 

«Vi har fått en uttalelse fra skatteetaten på hvor 
mange skattekroner som deltakere/eks-deltakere 
har bidratt med siden oppstart. Dette presenteres 
for kommunen.»
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Innspill fra temagruppe
Innspill 

En aktiv informasjonsstrategi er viktig for å 
synliggjøre prosjektet. Dette kan handle om å 
invitere ledere til møter, informere på  internett/
intranett, være synlig i media, lage korte 
 månedlige eller kvartalsvise rapporter hvor 
fremgangen i prosjektet fremgår. Alt dette kan 
synliggjøre prosjektets aktualitet og nytte. 

Noen prosjekter har vært godt forankret på 
ledernivå helt fra starten av, noe som er en stor 
fordel og letter arbeidet videre. En annen faktor 
som kan være hensiktsmessig er å ha ledere 

involvert i prosjektets styringsgruppe. På den 
måten skapes eierskap på et høyt nivå. 

På følgende sider presenteres et prosjekt som 
har lykkes med å få implementert Ny sjanse 
som permantent kvalifiseringssenter: Bergen 
kommune. Dette har de fått til gjennom et 
langvarig og tålmodig påvirkningsarbeid og 
relasjonsbygging, synliggjøring av nytte og gode 
resultater. 

Temagruppe - “Prosjektmidlers bidrag til samarbeid og implementering”

På nettverkssamlingen var ett av temaene som ble drøftet i grupper hvordan 
 prosjektmidler bidrar til samarbeid og implementering. Spørsmålene dreide seg 
om hvordan prosjektmidler kan bidra til et bedre helhetlig integreringsarbeid i 
 kommunene, hvordan prosjektmidler kan bidra til økt samarbeid mellom ulike aktører 
i kommunen og eksternt, og hvordan elementer fra prosjektarbeid blir implementert i 
ordinær drift. 

I drøftingene kom det fram at prosjektmidler kan bidra til å løfte blikket; at man bedre 
ser helheten i integreringsarbeidet. Man får tid og ressurser til å gå nye veier, og tenke 
kreativt. Det er positivt at man må dokumentere resultater, det gir  forpliktelse. Det 
bidrar også til mer samarbeid med frivillig sektor, næringsliv og andre  kommunale 
tjenester. Ofte er selve søknadsprosessen om prosjektmidler et ledd i å øke  samarbeidet 
mellom tjenester, man setter opp felles mål, og bygger tillit. Som eksempler på 
hvordan elementer fra prosjektarbeid blir implementert i ordinær drift, ble blant 
 annet kunnskaps- og metodeoverføring til NAV og voksenopplæringen nevnt, og at 
 holdningsendringer varer, selvom opp prosjektet opphører. Nye kontakter og nettverk 
består, og inspirasjon og engasjement smitter over på andre ansattte. 
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Implementering i ordinær drift – Ny Sjanse kvalifiseringssenter 
i Bergen

Ny Sjanse har blitt til et eget senter for 
 kvalifisering av innvandrere i Bergen  kommune. 
Her tilbys innvandrere individuelle løp  enten 
gjennom kvalifiseringsprogrammet eller 
 gjennom Jobbsjansen.  Dette senteret har blitt 
til gjennom at prosjektteamet bak Ny Sjanse 
har jobbet aktivt med forankringsarbeid opp 
mot kommunens ledelse. Senteret er dermed 
et  eksempel på hvordan et prosjekt har ført til 
varige endringer i ordinær drift. 

Hilde Eliassen som er leder ved senteret, 
 forteller hvordan dette har gått til: 

- Her i Bergen var Ny Sjanse lederforankret fra 
begynnelsen. Vi hadde en styringsgruppe hvor 
det var ledere fra alle aktuelle aktører – til og 
med arbeidsgivere og innvandrerorganisasjoner 
var representert. Med denne organiseringen ble 
prosjektet lett synlig og det bidro blant annet til 

gode samarbeidsavtaler med norskopplæringen 
og NAV Intro. 

Hvordan har dere arbeidet med å synliggjøre 
behov for og nytte av prosjektet?
Det var vesentlig at det var et stort behov for 
prosjektet. Det var mange innvandrere, spesielt 
kvinner, som hadde gått lenge på sosialhjelp 
med noen timer norskopplæring i uka: de var 
blitt veldig klientifisert. Deres norskferdigheter 
var ikke tilstrekkelige til at de kunne få plass på 
ordinære arbeidsrettede tiltak gjennom Aetat.  
Endelig kunne vi gi disse et tilbud. Vi klarte å 
utvikle metoder og virkemidler som bidro til 
at deltakerne hadde jobbmuligheter til tross 
for liten formell kompetanse. Det var viktig å 
synliggjøre at tiltaket var samfunnsøkonomisk 
lønnsomt - noe IMDi også fikk dokumentert 
ved flere rapporter. 

Hvilke andre faktorer har bidratt? 
Da prosjektet Ny Sjanse hadde vært i gang i tre 
år, så kom loven om  kvalifiseringsprogrammet 
(2008). Vi så at vår kompetanse var viktig å 
dra inn i dette. Med den nye loven kom også 
øremerkede midler fra staten, så det var mange 
elementer som trakk i samme retning. 

Hvordan ble dere et eget senter? 
Når vi ble en del av  kvalifiseringsprogrammet, 
så skulle vi egentlig være knyttet opp til en 
bydel, men vi argumenterte for at vi da ville 

Illustrasjonsfoto
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bli «oppslukt» i ordinær drift og at det for 
 deltakerne var viktig med et sentrumsnært 
 lokale, vi ønsket egne lokaler, og at det skulle 
være lett tilgjengelig for alle deltakere. Vi 
ønsket også å samle kompetansen på ett sted. 
Stordriftsfordeler, i stedet for å sitte en i hver 
bydel. Vi fikk gehør for dette etter hvert, så vi 
fikk våre egne lokaler midt i byen. Vi mener at 
det er et viktig suksesskriterium, at vi har en 
egen identitet utenfor NAV. Vi er lettere  synlige, 
både for deltakere og samarbeidspartnere. 

Hvilke tips har du til andre prosjekter som vil 
forsøke det dere har fått til? 

Ting tar tid. Og det vil alltid være harde 
 økonomiske prioriteringer. Ett år blir man 
ikke prioritert, man møter ikke forståelse. 
Man må være tålmodig, stå på, synliggjøre og 
 markedsføre, og alliere seg med  nøkkelpersoner.  
Vi har vært flinke på å synliggjøre og 
 dokumentere resultater i prosjektet, og IMDi 
har også vært med på å pushe kommunene. 
Mange i Bergen kommune har hjulpet til, støttet 
og dratt i denne retningen. Det vil  naturligvis 
også ha betydning hvilke politikere som  styrer 
kommunen og hvilke interesser de har.  Bergen 
kommune tar i mot mange flyktninger, og 
 derfor har de vært opptatt av å skape gode 
tiltakskjeder for dem. 

Suksesskriterier for forankring på ledernivå

•	 Vise	ledelsen	hvilke	tilbud	og	
 resultater prosjektet gir til 
 befolkningen.
•	 Gi	grupper	med	få	ressurser	og	store	
 behov en stemme.
•	 Vektlegge	hvilket	samfunnsansvar	
 kommune eller bydel innehar.
•	 Ivareta	relasjoner	med	ledelsen	-	
 hyppige oppdateringer.
•	 Tydelige	retningslinjer	for	
 ansvarsfordeling i de forskjellige 
 etatene.
•	 Skape	et	prosjekt	i	samsvar	med	
 kommunens eller bydelens 
 satsningsområde.
•	 Skape	og	synliggjøre	resultater

Barrierer for forankring på ledernivå 

•	 Dårlig	økonomi	i	kommune	og
 bydel - usikker framtidig drift.
•	 Lav	prioritet	og	stor	
 konkurranse fra prosjekter med 
 flere brukere og ansatte.
•	 Vanskelig	byråkrati.
•	 Vanskelig	å	få	økt	kommunens	
 egenandel.
•	 Utfordrende	å	opprettholde	
 kontakt med ledere med store 
 ansvarsområder.

Oppsummering av kapittel 4
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5  Hva viser forskning om gode kvalifiseringsløp? 

Både i norsk og internasjonal forskning på 
integreringsfeltet er det et stort fokus på å finne 
ut av hvilke innsatser som fungerer best for å 
kvalifisere innvandrere for arbeid og  utdanning. 
I både forskning og praksisfelt kan man se 
en dreining fra det som kan betegnes som en 
opprustingstilnærming, som baserer seg på en 
tanke om at bestemte ferdigheter må være på 
plass før en innvandrer kan gå inn og mestre en 
arbeidssituasjon, til en mer integrert  tilnærming 
(«place and train/supported  employment») 
hvor innlæring av ferdigheter skjer på 
 arbeidsplassen.5 

Opprustningstilnærmingen er vanligst i Norge, 
og poenget er å få til overgang til ordinært 
arbeid gjennom en gradvis tilnærming til 
arbeidsmarkedet, gjennom opplæring på 
mer eller mindre segregerte arenaer. Den har 
således form av en trappetrinnsmodell. En del 
kan tyde på at denne tilnærmingen kan ha en 
 «innelåsningseffekt», på den måten at personer 
som kunne vært i jobb, i stedet forblir i tiltak. 

Integrert tilnærming bygger på rask jobb-
utplassering i det ordinære arbeidslivet, med 
oppfølging og opptrening på arbeidsplassen. 
Her er utplassering i ordinær virksomhet ikke 
bare målet,  men også det viktigste virkemidlet. 
Utplassering forstås således som begynnelsen, 
snarere enn slutten på en  inkluderingsprosess. 

Oppfølging og vurdering av den enkeltes 
 arbeidsytelse skjer fortløpende. Å gi bistand til 
arbeidsgiver er sentral i denne  tilnærmingen, 
noe som bidrar til å styrke inkluderings-
kompetansen i virksomheten. 

Hva skal til for at denne tilnærmingen fungerer? 

•	 Veiledning	av	den	enkelte	bruker	
 gjennom interessekartlegging, 
 motiverende samtaler, jobbsøking og 
 oppfølging
•	 God	kontaktflate	og	allianser	med	
 arbeids- og næringslivet
•	 Gi	faglig	støtte,	råd	og	veiledning	til	
 både bruker, arbeidsgiver og det øvrige 
 arbeidsmiljøet (eller skole) for på den 
 måten å skape forutsetninger for vilje og 
 evne til vellykket inkludering
•	 proaktiv	oppfølging	og	veiledning	på	
 ordinære arbeidsplasser og skole

Mange av Jobbsjansen-prosjektene kan sies å 
arbeide i tråd med den integrerte tilnærmingen 
(«place and train/supported employment») i 
den forstand at de satser på tidlig utplassering 
i ordinær arbeidsplass, med tett og systematisk 
oppfølging. Tanken er at deltakerne blir bedre 
rustet til ordinært arbeid gjennom faktisk 
arbeidserfaring og samtidig læring av relevante 
ferdigheter. 

5 Beskrivelsen av tilnærmingene bygger på Frøyland og Neumann (2012): Ungdom i Ny sjanse – kvalifisering av ungdom 
med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid – metoder og erfaringer fra åtte prosjekter. AFI-rapport 6/2012, s. 13
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Utfordringer i kvalifiseringsarbeidet
Som nevnt er det fortsatt opprustings-
tilnærmingen som står sterkest i Norge, 
og denne ligger til grunn for for eksempel 
 Introduksjonsprogrammet.  Introduksjonsloven 
fastsetter at nyankomne innvandrere har 
rett til helårlig kvalifisering på fulltid i to år. 
P rogrammet skal inneholde  norskopplæring, 
samfunnskunnskap og tiltak som  forbereder 
til videre opplæring eller  tilknytning til 
 arbeidslivet. Forskning viser imidlertid at 
svært få får oppfylt retten til  arbeidsrettede 
tiltak (37 prosent), og innholdet i 
 introduksjonsprogrammene domineres av 
klasseromsbasert norskopplæring der  flertallet 
av deltakerne verken får språkpraksis eller 
 arbeidspraksis.6

Forskning viser videre at NAV har  betydelige 
utfordringer når det gjelder å utforme et 
 likeverdig tjenestetilbud til  innvandrere. 
 Saksbehandlere i NAV opplever at det 
er  vanskelig å finne kurs som passer for 
ikke-vestlige innvandrere med  dårlige 
 norskkunnskaper. Kurstilbudet er ikke 
 tilrettelagt for denne gruppa. NAV har også 
svært begrenset kapasitet til oppfølging av 
 enkeltpersoner.7 Det er videre utfordringer 
når det gjelder NAVs innkjøp av kurs som er 
 tilpasset minoritetsspråklige, og innsøk og 
formidling av deltakere til disse kursene. Dette 
handler særlig om mangel på kommunikasjon 
mellom NAV Tiltak, som kjøper inn kursene, og 
NAV lokal, som kjenner brukerne.8

Kunnskapsstatus
Dette kapitlet gir en oversikt over eksisterende 
kunnskap og forskning knyttet til  kvalifisering 

av innvandrere generelt, og Jobbsjansen spesielt.  
Forskningen presenteres med  korte oppsum-
meringer av rapporter som har vist utfordringer 
både i hvordan NAV og introduksjons-
programmet arbeider med  kvalifisering av 
innvandrere. Den første rapporten, «Kvinner 
i  kvalifisering», handler om en målgruppe 
som er særlig  relevant for jobbsjansen,  nemlig 
 kvinner med liten skolebakgrunn og store 
omsorgsoppgaver og hvordan man best mulig 
kan  tilrettelegge et kvalifiseringsløp for dem. De 
to neste  rapportene handler om utfordringer 
i hvordan NAV arbeider med å tilrettelegge 
 kvalifisering for innvandrere. Vi knytter 
 erfaringene fra  forskningen særlig opp mot 
Jobbsjansen. 

Forsøksordningen Ny sjanse  har blitt 
 dokumentert og evaluert i en rekke rapporter. 
I denne kunnskapsstatusen vil vi gi korte 
 oppsummeringer av disse, og framheve hvordan 
erfaringene fra disse er særlig relevante for det 
videre arbeidet med Jobbsjansen. 

Kapitlet avsluttes med en oppsummering av 
utfordringer og gode tiltak/grep for å sikre gode 
kvalifiseringsløp for innvandrere, og spesielt 
målgruppa for Jobbsjansen.  Vi gir også en 
kort framstilling av det vi anser som framtidig 
kunnskapsbehov. Som kapitlet viser, er det mye 
tilgjengelig kunnskap om hva som virker, og hva 
som gir gode kvalifiseringsløp. Det er imidlertid 
fortsatt noen områder hvor kunnskapen ikke 
er tilstrekkelig, og dette handler blant annet 
om arbeidsgiverperspektivet, sammenhengen 
mellom metoder og resultater for deltakerne, og 
hva slags konkret kompetanse som kreves for at 
“place and train” skal fungere godt. 

6 Djuve mfl (2011): «Kvinner i kvalifisering – Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og 
store omsorgsoppgaver» Fafo-rapport 2011:02  
7 Djuve og Tronstad(2011): Innvandrere i praksis - om likeverdig tjenestetilbud i NAV. Fafo-rapport 2011:07
8 Grødem og Aspøy (2013): Konkurranseutsatt kompetanse: Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige. 
FAFO-rapport 2013:26
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«Kvinner i kvalifisering – Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten 
utdanning og store omsorgsoppgaver» 

Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund. 
Fafo-rapport 2011:02

Rapporten undersøker hvorfor kvinner med lav  utdanning 
og store omsorgsoppgaver ikke har like gode  resultater som 
menn når det gjelder fullføring av  introduksjonsprogram og 
overgang til arbeid eller  utdanning. Mens 75 % av mannlige 
deltakere som gikk ut av programmet i 2007 var i jobb i 2008, 
var tilsvarende andel for  kvinnene 51 %. Blant kvinner fra 
Afghanistan, Irak og  Somalia var andelene enda lavere: hen-
holdsvis 36, 43 og 34 %. 

Noe av forklaringen er at mange av disse har store omsorgs-
oppgaver, helseproblematikk og lav utdanning. Samtidig 
identifiserer rapporten en rekke mangler i gjennomføringen 
av introduksjonsprogrammene, som kan slå ekstra uheldig ut 
for denne målgruppa. Dette handler om: 

•	 Mangel på språkpraksis, AMO-kurs,  arbeidspraksis 
og arbeidsretta tiltak. Kun 24 % av deltakerne i 
 introduksjonsprogram får språkpraksis, og andelen er enda 
lavere for denne gruppa. Kun unntaksvis får kvinner fra 
denne gruppa plass på AMO-kurs eller ordinær praksisplass. 
Kun 34 % av alle kvinner har deltatt i minst ett arbeidsretta 
tiltak. 
•	 Mangel på grunnskoleopplæring. Mange i 
 målgruppa har behov for grunnskoleopplæring, men svært få 
får tilbud om dette. 
•	 Mange får ikke et heltidsprogram. 
•	 Innholdet	i	programmet	domineres	av	
 klasseromsbasert norskopplæring, som ikke nødvendigvis 
fungerer godt for kvinner med liten skolebakgrunn. 

Forskerne anbefaler å gi mer grunnskoleopplæring, 
 språkpraksis og yrkesrettede kurs eller fagkurs med tett 
oppfølging og praktisk orientert norskundervisning rettet 
mot konkrete typer arbeid. I tillegg oppfordrer de til å skape 
trygghetsarenaer for kvinnene, siden mange sliter med lav 
selvtillit og utrygghet i møter med norsk skolehverdag og ar-
beidsliv. Et godt samarbeid med fastlege, samt å sørge for god 
brukermedvirkning, i form av tett oppfølgning, veiledning og 
motivasjonsarbeid. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen: 

De anbefalingene rapporten 
gir, er i stor grad i tråd med 
slik Jobbsjansen-prosjektene 
 arbeider. Her legges det vekt på 
arbeidsretting av kvalifiseringen, 
gjerne tidlig i løpet, og mindre 
 klasseromsundervisning. 

Jobbsjansenprosjektene jobber 
også i stor grad helhetlig med 
deltakerne; det vil si at de skaper 
nettopp slike trygghetsarenaer 
som anbefales, at man arbeider 
konstruktivt med deltakerens 
helse- og familiesituasjon, og 
at man følger opp den enkelte 
gjennom individuell veiledning 
og motivasjonsarbeid. Slik sett 
oppfyller Jobbsjansen mange av de 
suksesskriteriene som forskerne 
framsetter for god kvalifisering.
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«Innvandrere i praksis - om likeverdig tjenestetilbud i NAV.» 

Anne Britt Djuve og Kristian Rode Tronstad
Fafo-rapport 2011:07

Formålet med undersøkelsen var å undersøke NAV-ansattes 
erfaringer med praksistiltak for innvandrere. Over 1000 NAV-
ansatte ble dekket av undersøkelsen, samt kursinstruktører og 
kursleverandører. Innvandrere er en stor brukergruppe i NAV: 
51 % av alle deltakere i AMO-kurs er innvandrere, og 4 av 10 i 
arbeidspraksis hadde innvandrerbakgrunn. Imidlertid finner 
FAFO at NAV har betydelige utfordringer når det gjelder å 
 utforme et likeverdig tjenestetilbud for innvandrere. 

8 av 10 saksbehandlere i NAV mener at det er vanskelig å finne 
kurs som passer for ikke-vestlige innvandrere med dårlige 
norskkunnskaper. Kurstilbudet ser med andre ord ikke ut til å 
være godt tilpasset realitetene når det gjelder brukergruppas 
sammensetning. 

Saksbehandlerne i NAV vektlegger i stor grad bruker-
medvirkning samt norskferdigheter når de vurderer matching 
av kurs og deltaker. Arbeidserfaring, kompetanse og tidligere 
kursdeltakelse tillegges mindre vekt. En følge av dette er at 
kvalifiseringsløpene blir mindre målrettede og mindre tilpasset 
individuelle forutsetninger, og behov i lokalt arbeidsmarked. 

Individuell praksisplass vurderes som et godt egnet tiltak av 
et flertall av saksbehandlerne i NAV. Samtidig har NAV svært 
mangelfull kapasitet til å følge opp praksisplassdeltakere 
og arbeidsgivere. Kun 14 % av de ansatte i NAV følger opp 
sine brukere gjennom rutinemessig besøk på praksisplassen 
minst en gang i løpet av praksisforløpet. Mange NAV-ansatte 
 uttrykker frustrasjon over manglende tid til oppfølging av 
sine brukere, og opplever manglende tid til oppfølging som 
et  alvorlig hinder for å kunne bistå brukere med minoritets-
bakgrunn på en bedre måte.

Det er bred enighet blant ansatte i NAV om at det er stort rom 
for forbedring når det gjelder oppfølgingsarbeidet i etaten, og 
dette gjelder også kartlegging/arbeidsavklaring av brukere. Det 
er stort arbeidspress som begrenser mulighetene for tettere 
 oppfølging, ifølge de NAV-ansatte. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen: 

Jobbsjansen er avhengig av et 
tett og godt samarbeid med 
NAV, og skal utnytte NAVs 
 virkemiddelapparat.  Mange Jobb-
sjansen-prosjekter er  organisert i 
NAV, som letter slik samordning. 

Denne rapporten peker 
 imidlertid på noen 
 utfordringer når det gjelder 
NAVs  virkemiddelapparat, 
kurs og  oppfølging av 
 minoritetsspråklige. Jobbsjansens 
egne kurs og praksis ordninger 
kan fungere som  supplerende al-
ternativer som er bedre  tilpasset 
målgruppa. Jobbsjansen har gode 
forutsetninger for oppfølging av 
brukere og arbeidsgivere, og kan 
dermed tilrettelegge for indi-
viduelle løp på en annen måte 
enn det NAV kan innenfor sine 
rammer. 
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«Konkurranseutsatt kompetanse: Om NAVs arbeid med AMO-kurs for mi-
noritetsspråklige.»

Grødem og Aspøy 
FAFO-rapport 2013:26

Rapporten handler om NAVs arbeid med AMO-kurs for 
 minoritetsspråklige. Det sentrale begrepet i rapporten er 
kvalitet. Kort fortalt handler rapporten om to overordnede 
 problemstillinger: 

•	 Kvalitet	i	innkjøp (NAVs kjøp av kurs)
•	 Kvalitet	i	innsøk (NAVs formidling av deltakere til til-
budte kurs) 
Studien bygger på intervjuer med ansatte i NAVs tiltaksenheter 
og lokalkontorer og med ansatte hos kursleverandører, samt 
 dokumentstudie av anskaffelsesdokumenter. 

Rapporten peker på både strukturelle og kulturelle barrierer som 
forhindrer god kvalitet både i innkjøp og innsøk. 

Når det gjelder innkjøp av kurs skaper konkurranseutsetting 
gir en «rigid midlertidighet» på den måten at selv om NAV kan 
velge mellom ulike kursleverandører, så reduseres fleksibiliteten 
fordi innkjøper binder seg til en kontrakt og en leverandør for 
en tidsperiode. Midlertidigheten gjør det også vanskelig for 
 tilbyderne å bygge opp og vedlikeholde kompetanse. Regler for 
å sikre likebehandling ved konkurranse kan forhindre fruktbar 
kommunikasjon mellom tilbyder og forhindre målsettingen om 
å trekke veksler på all tilgjengelig kompetanse for å utvikle best 
mulige kurs. 

Videre kan det være usikkert hvilke kvalitetsindikatorer NAV 
tiltak legger til grunn ved innkjøp av kurs. NAV legger til grunn 
en del antakelser om hva målgruppa trenger, som kan være mer 
eller mindre godt forankret i kunnskap og erfaring. 

Når det gjelder innsøk og formidling av de rette deltakerne 
til kurs, så er særlig arbeidsdelingen mellom NAV Tiltak og 
NAV Lokal en barriere. Det er NAV Tiltak som kjøper inn, 
og dermed kjenner kursene best, mens det er NAV Lokal som 
 kjenner  brukerne best. Mangel på kommunikasjon mellom disse 
 enhetene kan føre til feildimensjonering av kurs fordi NAV Tiltak 
ikke kjenner godt nok til brukernes behov, og lite søkning til 
relevante kurs fordi NAV lokals ansatte ikke kjenner innholdet i 
kursene. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen: 

Jobbsjansen skal, som tidligere 
nevnt, benytte seg av NAVs 
 virkemiddelapparat og kurs. 
 Rapporten viser hvordan NAV- 
systemet gjør at disse tilbudene 
ikke alltid er godt tilpasset 
minoritetsspråklige. 
Jobbsjansen er strukturert 
annerledes, og har ikke samme 
utfordringer når det gjelder 
bestiller og utfører-rollen. Det er 
en enklere kommunikasjon, da 
Jobbsjansen “råder over egne 
deltakere”, både når det gjelder 
tilbud om tiltak, og økonomi. 
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«Ungdom i Ny Sjanse: kvalifisering av ungdommer med 
innvandrerbakgrunn til skole og arbeid - metoder og 

erfaringer fra åtte prosjekter» 

Frøyland, Kjetil & Neumann, Cecilie Basberg 
AFI-rapport 6/2012

Oppdraget gikk ut på å kartlegge hvordan det 
ble arbeidet med ungdommene i rekruttering, 
kvalifisering, veiledning og  oppfølging. AFi skulle 
vurdere hvilke metoder og arbeidsmåter overfor 
ungdom som kunne anbefales videreført. Metoder 
og erfaringer fra åtte prosjekter ble dokumentert. 

AFI finner stor grad av sammenfall mellom det 
som beskrives som gode metoder i litteraturen, 
og hvordan Ny sjanse-prosjektene jobber. De 
har en tett og individuelt tilrettelagt oppfølging 
av  deltakerne. De har en sosialfaglig tilnærming 
som handler om å komme i kontakt, skape en 
 relasjon og få til gode prosesser hos den enkelte 
deltakeren. Arbeidsformene som beskrives har 
mange  fellestrekk med metoder som  Motiverende 
 Intervju og LØFT. Prosjektmedarbeiderne er 
 opptatt av en empatisk grunnholdning. For 
ungdom er det ofte problematikk som økonomi 
og gjeld, bolig, oppmøte, språk, mangel på 
 grunnleggende kunnskap om norsk samfunn og 
arbeidsliv. 

Prosjektene gjør nytte av en stor mengde ulike 
kvalifiseringstiltak. Noen utformer de selv,  eller 
i samarbeid med andre. Tiltak utløses også 
 gjennom NAV-kontoret. Mest brukt er: 
- Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
- Jobbsøking og CV-kurs

Arbeidspraksis i ordinær virksomhet framstår 
som et viktig tiltak, men krever en systematisk 
 oppfølging av både ungdom og arbeidsgiver – 
og god bruk – for å få god effekt. Med god bruk 
menes et klart formål, tydelige oppgaver, god 
kontakt med arbeidsgivere, tett oppfølging av 
 ungdommen, god innsats fra ungdom og god 

match mellom interesser og oppgaver. 

Suksesskriterier/anbefalinger: 
•	 God	dialog	med	henvisende	instans	om		
 kriterier og aktuelle deltakere
•	 Tett	oppfølging	–	god	relasjon	–	god		 	
 tilgjengelighet
•	 Bruk	av	konkrete	og	visuelle	
 pedagogiske virkemiddel 
•	 Tett	kobling	mellom	norskopplæring	og		
 arbeidsplassen
•	 God	og	systematisk	bruk	av
 arbeidspraksis
•	 Tett	samarbeid	med	arbeidsgivere
•	 Tydelig	metodikk	for	proaktiv	
 oppfølging av arbeidsgiver og 
 arbeidsplass
•	 Tett	samarbeid	med	skole/
 voksenopplæring
•	 Tydelig	metodikk	for	proaktiv	
 oppfølging av ungdom på arbeidsplass 
 og i skole
•	 Integrerte	løsninger:	Kontinuerlig	
 vurdering av mulighetene for å legge 
 kvalifiserings- og inkluderingsarbeidet i 
 Ny sjanse i integrerte settinger.
 

Relevans for videre arbeid med Jobb-
sjansen: 

Rapporten viser hvilke metoder som 
fungerer godt for ungdom i kvalifiser-
ing, fram til arbeid og utdanning. Det 
er imidlertid behov for mer kunnskap 
om overgangsfasene - hva skjer i de 
sårbare periodene der ungdommen 
er gått over til arbeid eller utdanning, 
og hva slags oppfølging trengs da? 
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«Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse»

PROBA Samfunnsanalyse
Rapport 2012:06

Formålet med denne rapporten har vært å  undersøke 
den samfunnsøkonomiske gevinsten av Ny sjanse. 
 Konklusjonen er at Ny sjanse er som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt,  beregnet ut fra kostnader i gjennomføringen 
av  prosjektene og nytte i form av økt yrkesaktivitet blant 
deltakerne. Selv om beregningene er usikre på kort og 
lang sikt, så er  usikkerheten ikke tilstrekkelig til å så tvil 
om hoved konklusjonen, som er at Ny sjanse gir et posi-
tivt  samfunnsøkonomisk bidrag. Minimumsgevinsten per 
krone er 3,6 kroner, og maksimum er 11,2 kroner tilbake 
per  investerte krone. 

PROBAs registerdata omfattet målgruppen langtids 
 sosialhjelpsmottakere, som ble faset ut som målgruppe i 
Ny Sjanse fra 2011. I de senere årene av forsøksordningen 
ble denne målgruppa gradvis redusert, mens ungdom og 
hjemmeværende kvinner kom inn som nye målgrupper. 
PROBAs informasjon tyder på at andel av deltakere som 
går over til arbeid eller utdanning er like høy blant disse 
målgruppene – og dette indikerer at Jobbsjansen, med sin 
hovedmålgruppe hjemmeværende kvinner, burde være like 
samfunnsøkonomisk lønnsomt som Ny Sjanse. 

PROBA fremhevet dessuten at i tillegg til deltakelse i 
arbeid og utdanning, ga Ny Sjanse deltakerne bedre 
 norskkunnskaper og kunnskaper om norsk samfunn og 
kultur, noe som sannsynligvis bidrar til at de styrkes i sin 
rolle som oppdragere for sine barn, at deres trivsel øker 
og at de blir mer aktive i samfunnslivet generelt. Dette er 
særlig tilfelle for hjemmeværende kvinner. Men dette er 
virkninger som er vanskelig å tallfeste. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen:

Denne rapporten viser den 
kvantifiserbare nytten av 
Ny Sjanse/jobbsjansen. Det 
er imidlertid behov for mer 
kunnskap om andre  effekter; 
de “mykere” resultatene, 
som hvordan deltakerne selv 
opplever sin livssituasjon i 
 etterkant av prosjektet. 
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«Undersøkelse om arbeidsgiveres erfaring-er med ansettelse av tidligere 
Ny sjanse-deltakere»

Rambøll Management Consulting
Juni 2010

Rapporten fokuserer på arbeidsgiveres erfaringer med 
 ansettelse av tidligere Ny Sjanse-deltakere. Den bygger på 
en survey blant arbeidsgivere, samt kvalitative intervjuer. 

Undersøkelsen viste at flertallet av arbeidsgivere hadde 
positive erfaringer. På en rekke indikatorer  erfarer 
 arbeidsgiverne liten forskjell mellom tidligere Ny 
Sjanse-deltakere og øvrige ansatte, som for eksempel 
 gjennomføring av arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner til å 
gjøre arbeidet og grad av integrering i arbeidsmiljøet. Flere 
arbeidsgivere framhever at Ny sjanse-deltakere er spesielt 
arbeidsomme og pliktoppfyllende. 

De utfordringene arbeidsgivere opplever, knytter seg 
 hovedsakelig til manglende språkferdigheter, og at 
 ansettelsene har krevd noe fler ressurser enn antatt i 
 forkant. Men flertallet av arbeidsgivere har iverksatt 
tiltak for å imøtekomme disse utfordringene, som for 
 eksempel omfordeling av arbeidsoppgaver eller  forlengelse 
av lønnstilskudd. Samlet viser undersøkelsen at mange 
 potensielle arbeidsgivere kan ha utbytte av å ansette 
tidligere Ny Sjanse-deltakere. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen: 

Denne rapporten bekrefter 
mange av de erfaringene 
Jobbsjansen-prosjektene har 
med  arbeidsgivere. Det at 
 arbeidsgiverne opplever så vidt 
få vanskeligheter med å ansette 
tidligere Ny sjanse-deltakere, kan i 
stor grad ha sammenheng med at 
deltakerne har fått god  oppfølging 
i prosjektet, og derfor står godt 
rustet til å fungere i en reell 
 arbeidssituasjon. 

Det er fortsatt behov 
for mer kunnskap om 
 arbeidsgiverperspektivet. 
Hva slags oppfølging ønsker 
 arbeidsgiverne? Hvordan arbeide 
med å minske deres risiko når de 
tar inn deltakere? 



46

JOBBSJANSEN  - Erfaringer med gode kvalifiseringsløp

«Metodeutprøving Ny sjanse for IMDi 2010: rekruttering av deltakere, 
veilednigsmetodikk, formidling til arbeidslivet»

Lam, Whyn, Eriksen-Deinoff, Tina og Lang-set, Eli K.
2010

Prosjektet «Ny sjanse metodeutprøving» har bidratt til  utprøving, 
tilpasning, systematisering og dokumentasjon av effektive 
 metoder for inkludering i arbeidslivet av målgrupper i Ny sjanse-
prosjekter. Datagrunnlaget var dybdestudiet av tre Ny sjanse-
prosjekter. Prosjektet hadde tre deler: 

1) Å prøve ut, tilpasse og dokumentere to  eksisterende 
 metoder; LØFT (løsningsfokusert tilnærming) og MI 
( motiverende intervju). Målet var å finne ut hvordan  prosjektene 
arbeidet metodisk med veiledning, og hvilke tilpasninger de 
hadde utviklet som fungerte godt i forhold til målgruppene. 
Prosjektet viste at LØFT og MI brukes som bakgrunnsteppe for 
mange grep som gjøres for hjelpe arbeidssøkeren mer enn som 
rendyrkede samtalemetoder. Hovedinntrykket fra  veiledningen 
i prosjektene var at veilederne med fordel kunne være enda 
mer åpne i sine spørsmål og ha mer fokus på samtaleverktøy fra 
LØFT og MI. 

2) Dokumentasjon og systematisering av metoder et 
 rekrutterings- og bemanningsbyrå (Inkludi) har anvendt for å 
formidle deltakere fra Ny Sjanse til arbeidslivet. Et samarbeid 
mellom Ny Sjanse-prosjektene og bemanningsbyrået Inkludi, 
som retter seg spesielt mot minoritetsspråklige, ble prøvd ut og 
vurdert. Det viste seg at metodene Inkludi brukte i formidling 
og vurdering av deltakere var forholdsvis annerledes enn de 
metodene prosjektene brukte. Dette førte til store forskjeller i 
hvordan de så på og arbeidet med formidlingsprosessen. 

3) Dokumentasjon og systematisering av metoder for å 
 rekruttere hjemmeværende kvinner til Ny sjanse.  Prosjektet 
viste at kontakt via løst koplede nettverk gjennomgående er den 
mest effektive metoden for å rekruttere. Det er i  oppstartsfasen 
av prosjekter at dette er vanskeligst. Da avhenger det av 
 kommunen/bydelens kontakt med innvandrermiljøene og 
- organisasjonene. Det var viktig å få kontakt med  sentrale 
personer i miljøene som kunne påvirke andre. NAV og 
 Voksenopplæringa var de  viktigste offentlige instansene i forhold 
til samarbeid om  rekruttering. Skriftlig informasjon var lite 
 effektivt. Siden kontakt via løst  koplede nettverk er viktig, er det 
essensielt at programmet er godt, slik at det får et godt renommé 
i miljøene. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen: 

Denne rapporten kan være nyttig 
for nystartede prosjekter i Jobb-
sjansen. Den formidler erfaringer 
med metoder som viser seg å 
være nyttige både i forhold til 
 veiledning (LØFT og MI med 
tilpasninger) og i forhold til 
rekruttering av hjemmeværende 
kvinner til prosjektene. Prosjektet 
resulterte dessuten i en veileder, 
som finnes på IMDis nettsider: 

http://www.imdi.no/Documents/
BrosjyrerHefterHaand-bok/Me-
todeutproving_Ny-sjanse_hand-
bok.pdf 
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«Å se hele personen: en studie om årsaker til frafall og 
gode grep for å hindre  frafall i Ny sjanse prosjektene»

Ohls, Carolina & Rugkåsa, Marianne & 
Malmberg-Heimoen, Ira & Hansen, Helle

2009

Formålet med studien var å undersøke  frafallsproblematikk 
i Ny sjanse, samt å drøfte gode grep og tiltak for å  motvirke 
 frafall. Datamaterialet for studien er intervjuer med 
 deltakere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere i Ny 
Sjanse. Forskerne fant at frafall var et relativt lite problem i 
de  undersøkte Ny sjanse-prosjektene, men i de tilfellene det 
skjedde, så var årsakene ofte knyttet til helseproblemer, både 
psykiske og fysiske, og lav motivasjon. Rapporten identifiserte 
gode grep og forutsetninger for å lykkes i å motvirke frafall: 

Kvalifikasjonene hos de ansatte er sentrale, og det handler om 
en  kompleks sammensetning av kompetanse. Kunnskap om 
psykisk helse, pedagogiske  kvalifikasjoner, kjennskap til lover 
og regler, et sterkt faglig og personlig engasjement og kultur-
forståelse er viktig. 

Den innledende kartleggingen er viktig, og kartlegging er en 
kontinuerlig prosess som fortsetter gjennom hele løpet. Den 
individuelle planen må være konkret og realistisk. I en del 
tilfeller kan det være behov for en opptrappingsperiode der 
et heldagsprogram er vanskelig å gjennomføre. Deltakernes 
sammensatte problematikk, og i en del tilfeller dårlige norsk-
kunnskaper, kan gjøre at det er behov for å tilpasse målet 
om rask kvalifisering til arbeid. Arbeid er et uttalt mål for 
Ny sjanse, men for noen deltakere vil det være behov for et 
lengre løp, og en «trappetrinnspedagogikk» for å få dette til. 
For noen er det ikke realistisk med ordinært arbeid, men en 
annen type inntektssikring. 

Et helhetssyn på individet og familien er viktig. Dette kan 
 innebære å skape arenaer der deltakeren ses i en annen 
 kontekst, samt å følge opp den enkeltes familiesituasjon.

Deltakerne skal oppleve at de styrer sin egen prosess, somskaper 
motivasjon. Ansatte bør ha  bevissthet om myndiggjørende 
eller empowerment-orientert praksis: å oppfatte og behandle 
 deltakerne som mennesker som kan fatte egne beslutninger 
om egne liv. 

Relevans for videre arbeid med 
Jobbsjansen: 

Rapporten viser at  fulltidsprogram 
fra dag en er en utfordring for 
noen deltakere i Ny sjanse, 
og  anbefaler en trappetrinns-
pedagogikk for å få til et fulltids-
program på sikt. Mange Jobb-
sjansen–prosjekter har hatt fokus 
på tidlig plassering av deltaker 
i arbeidspraksis eller ordinære 
arbeidsplasser. Hvilke  erfaringer 
har prosjektene med denne 
tilnærmingen? Er det systematisk 
dokumentert måter de jobber på? 

Det er behov for mer kunnskap 
om den konkrete anvendelsen 
av “place and train” - når og 
hvordan? Hvilken kompetanse 
kreves for å gjennomføre 
 opplæring på arbeidsplass? Er 
det nødvendig med formell 
 pedagogisk kompetanse, eller er 
det avgjørende at veileder har 
gode formidlingsegenskaper? 
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Oppsummering av kapittel 5

Som gjennomgangen av aktuell norsk forskning har vist, er det noen gjennomgående utfordringer 
for integrering av de målgruppene som Jobbsjansen retter seg mot, og noen sentrale suksesskriterier 
for hva som kjennetegner gode tiltak. Vi oppsummerer dette kort i det følgende: 

Utfordringer: 
•	 Målgruppa	som	Jobbsjansen	retter	seg	mot,	kan	ha	store	individuelle	utfordringer,	
 som knytter seg til helse, familiesituasjon, omsorgsoppgaver og liten skolegang og 
 arbeidserfaring. Dette kan gjøre kvalifisering ekstra utfordrende. 
•	 Strukturelle	hindringer,	som	samarbeidet	mellom	kommuner,	
 introduksjonsprogram, NAV, voksenopplæringen etc kan skape utfordringer for 
 gode og helhetlige tiltak for brukerne
•	 NAVs	virkemiddelapparat	er	ofte	ikke	godt	nok	tilpasset	målgruppa.	Andre	
 utfordringer i NAV er høy turn-over av medarbeidere og liten kapasitet til  
 oppfølging av brukere

Suksesskriterier:
Strukturelle forhold: 
o Samarbeidet mellom ulike tjenester som har forskjellige roller i 
 kvalifiseringsarbeidet bør være preget av god kommunikasjon og felles retning. 
o Det er behov for en sammensatt og sterk kompetanse hos de ansatte som 
 jobber med kvalifisering av innvandrere, f eks sosialfaglig utdanning, kompetanse 
 innenfor veiledning og motivasjonsarbeid, kunnskap om og kontakt med 
 arbeidsmarkedet, kjennskap til offentlig virkemiddelapparat. 
o Deling og læring av erfaringer; gjennom kontakt med IMDi og 
 nettverkssamlinger kan prosjektene lære av hverandre og utnytte hverandres 
 opparbeidede kompetanse innenfor kvalifiseringsarbeid. Spredning av kunnskap i 
 form av forskning og evaluering er også viktig i denne sammenheng. 

Innspill fra temagruppe
Innspill 

Temagruppe - “kunnskapsbehov og kompetansebehov”

Ett av temaene som ble drøftet på nettverkssamlingen, var kunnskaps- og 
 kompetansebehov. Det dreide seg om hva slags kunnskap som trengs for å få 
bedre resultat i kommunens arbeid med kvalifisering, og hva slags kompetanse 
 prosjektmedarbeidere bør inneha. 

Drøftingene viste at det var mange oppfatninger av hva som ligger i kunnskap. For de 
aller fleste handlet dette om kunnskap om målgruppa, næringslivet, arbeids markedet 
og tiltaksapparatet. Færre var opptatt av forskning og metode dokumentasjon. 
 Samtidig er det enighet om at det er viktig å vite hva som fungerer. Kunnskapen 
bør være praksisnær. Når det gjelder hvilken kompetanse det er behov for, så var 
 drøftingen kjennetegnet av en stor bredde. Pedagogikk, kompetanse i motiverende 
intervju, kulturforståelse, kartleggingskompetanse, gruppemetodikk, PR-kompetanse 
(å kunne kommunisere og vise gode historier),  og å kunne bygge relasjoner med 
næringslivet var noen av elementene som ble vektlagt. 



49

JOBBSJANSEN  - Erfaringer med gode kvalifiseringsløp

Gode grep i kvalifisering til arbeid og utdanning: 
o	 Grundig	og	god	kartlegging;	finne	ut	av	hva	som	er	den	enkeltes	kompetanse	og	
 ressurser, ønsker og motivasjon. På bakgrunn av dette kan man legge en god plan 
 for den enkelte deltaker
o Individuell plan som er realistisk og konkret, og som følges jevnlig opp på. 
o Et individuelt tilpasset kvalifiseringsløp, med en balanse av læring av språk og ferdigheter   
 på arenaer som fungerer for den enkelte, konstruktiv bruk av arbeidspraksis - tidlig   
 utplassering 
o Tett individuell oppfølging gjennom hele løpet
o Jevnlig og systematisk oppfølging av både deltaker og arbeidsgiver i 
 praksisperioden
o Kontinuerlig motivasjons- og veiledningsarbeid, for eksempel ved bruk av MI og 
 LØFT-metodene, eller tilpasninger av disse 

Det er behov for mer kunnskap om... 

Arbeidsgiverperspektivet; forskning og erfaring viser at et godt samarbeid med arbeidsgivere er 
sentralt for å oppnå resultater. Samtidig er det begrenset med kunnskap og dokumentasjon av 
arbeidsgiveres egne erfaringer og synspunkter. Hvordan skal prosjektene jobbe mot arbeidsgivere, 
rent konkret? Hva slags kompetanse er det behov for? Hvilken type oppfølging trenger og ønsker 
arbeidsgiverne? 

Place then train, hvor tidlig – og hvordan? Hvilken kompetanse kreves? Place then train er en velkjent 
og veldokumentert metodikk, men det er fortsatt begrenset kunnskap om hvordan denne metoden 
tilrettelegges godt for innvandrere. Det er behov for å nyansere Place then train-metodikken med 
hensyn til målgruppas behov. Det er behov for å vite mer om på hvilket tidspunkt utplassering er 
riktig, og hva slags formidlings- og pedagogisk kompetanse som kreves for å gi god opplæring i 
arbeidsmiljøet. 

Sammenhengen mellom innsatser og resultater/effekter. Forskning og dokumentasjon viser mye 
om hvilke innsatser som settes inn, og metoder som anvendes, og hvordan disse ser ut til å fungere 
for deltakerne. Videre har IMDi kunnskap om prosjektenes resultater i betydningen antall/andel 
deltakere som har overgang til utdanning og arbeid etter avsluttet prosjektløp. Men sammenhen-
gen mellom innsatser og resultater er foreløpig ikke godt dokumentert. Det er behov for kunnskap 
om den antatte årsakskjeden som ligger til grunn for innsatsene og de forventede resultater, og om 
denne årsakskjeden faktisk fungerer etter intensjonen. 
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Integrering og sysselsetting av særlig utsatte 
 innvandrergrupper, spesielt hjemmeværende 
innvandrerkvinner, er et fokus i begge våre 
skandinaviske naboland. Siden systemer og 
strukturer er noe ulike mellom landene, er 
innsatsene som rettes mot denne gruppa 
forankret på forskjellige nivåer. Verken Sverige 
eller Danmark har et statlig initiert program 
på linje med Jobbsjansen, som særlig retter seg 
mot hjemmeværende kvinner, men i  Danmark 
har det nå avsluttede Kvindeprogrammet 
generert en rekke fruktbare innsatser som kan 
være inspirerende, som for eksempel  prosjekt 
Bydelsmødre, som vi beskriver nærmere i 
det følgende. I Sverige finnes det en rekke 
 regionale og lokale innsatser som retter seg mot 
 innvandrerkvinner spesielt, og som skal styrke 
deres stilling på arbeidsmarkedet. Dette  kapitlet 
gir en kort introduksjon til noen av innsatsene 
og prosjektene i våre naboland. 

Sverige
Utenlandsfødte kvinner i Sverige har en 
 sysselsettingsfrekvens på 53 prosent, en 
 andel som er lavere både enn utenlandsk 
fødte menn og innenlandsfødte kvinner.9 
Kvinner født  utenfor Europa har lavest 
 sysselsettingsgrad, færre enn halvparten var 
sysselsatt i 2011.  Særlig kvinner som har 
 innvandret fra Midtøsten og Nordafrika har 

en enda svakere stilling på arbeidsmarkedet. 
Det er mange  årsaker til dette, noe handler 
om kvinnenes egne kvalifikasjoner, som 
 utdanningsnivå og språkkunnskaper, men 
noe handler også om uheldige strukturer på 
 arbeidsmarkedet. En faktor som stadig påpekes 
i  forskning er  betydningen av sosiale  nettverk 
ved  rekruttering, noe som særlig  rammer 
 hjemmeværende innvandrerkvinner, som har 
mangel på slike nettverk.10 Arbeidsgiveres 
diskriminering på bakgrunn av etnisitet er en 
annen faktor.11

AKKA-utredningen (Utredning om ökat 
 arbetskraftdeltagande bland nyanlända utrikes 
födda kvinnor og anhöriginnvandrare) som 
leverte sin sluttrapport i 2012, viser at det er 
hindringer som er unike for utenlandsfødte 
kvinner. For eksempel viser utredningen at 
kvinner systematisk får ta del i et langsommere 
og dårligere støtte for etablering, og det tar 
generelt lengre tid for nyankomne kvinner enn 
menn å registrere seg på  Arbetsformidlingen 
og starte på sfi (svenska for innvandrare)  eller 
regulære studier. Kvinner tar også i lavere 
 utstrekning enn menn del i  arbeidsforberedende 
 innsatser.12 Dette er i samsvar med situasjonen 
for tilsvarende gruppe i Norge, beskrevet i 
 Fafo-rapport 2011:02 Kvinner i Kvalifisering (se 
side 40).

9 Arbetskraftundersökningen (AKU), SCB november 2013. Sysselsettingsgraden for hele befolkningen er 66 prosent. 
10 SOU 2012:69, 79 – 80; Helgesson, L (2000): Högutbildad, men diskvalificerad – Några innvandrares röster om den svenska 
arbetsmarknaden og vägen dit, Umeå universitet, Gerum Kulturgeografi
11 Carlsson, M. & Rooth, D-O (2007): Etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad. Ekonomisk debatt 3
12 SOU 2012:69, http://www.regeringen.se/sb/d/15547/a/202135

6  Erfaringer fra Sverige og Danmark
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Arosdöttrarna

I Västerås har ABF Vux (voksenopplæring) i flere år drevet Arosdöttrarna, som er en 
 utdanningsvirksomhet som  retter seg mot arbeidsløse utenlandsfødte kvinner med 
lav eller  ingen  utdanning. Utdanningen gjennomføres i samarbeid med Västerås stads 
 voksen  opp læring og består av tre steg. 

Steg 1: Tar fire til ti måneder, og inneholder undervisning i svensk (sfi A og B), 
 datakunnskap om samfunnskunnskap med stort fokus på kjønn, likestilling og like 
 rettigheter. I slutten av steg 1 går de studerende ut i en språkpraksis som velges av den 
 studerende selv, i samarbeid med jobbcoach. 

Steg 2: Her tilbys 2 yrkesforberedende utdanninger, pleie og omsorg (42 uker)  eller 
rengjøring (20 uker). Det finnes også muligheter til å rette seg mot andre yrker om 
 ønskelig,  Arosdöttrarna hjelper da til med å finne en passende  praksisplass. Begge 
 utdanningene inneholder yrkesrettet  svensk (sfi C og D), praksis og en forberedende 
yrkesutdanning  innenfor valgt retning. Utdanningene inneholder også nasjonale prøver i 
sfi og jobbsøkende aktiviteter. 

Steg 3: Kun for retningen pleie og omsorg, består av en  yrkesutdanning med praksis på ti 
måneder. Dette steget  gjennomføres av leverandøren MirOi. I steg 3 fortsetter  deltakeren å 
lese sfi C, D eller SAS. 

All undervisning skjer på heltid og skjer på svensk, med morsmålsstøtte. En oppfølging 
viser at syv av ti kvinner som har fullført utdanningens steg 2 arbeider eller studerer etter 
avsluttet løp. Kvinnene har også, i følge dem selv, fått økt selvtillit og større muligheter for å 
klare seg selv i det svenske samfunnet. 

For mer informasjon om Arosdöttrarna se ABF Vux sin hjemmeside: 

http://www.abfvux.nu 

For å bøte på denne situasjonen, er det 
 iverksatt en rekke aktiviteter som skal 
fremme  utenlandsfødte kvinners situasjon 
på  arbeidsmarkedet, og som entreprenører. 
Den statlige Arbetsformidlingen har ikke 
noe  program som særskilt retter seg mot 
 utenlandsfødte kvinner. Men det finnes en 
rekke regionale og lokale prosjekter som 
 retter seg mot denne gruppa, som kan drives 

av Arbeidsformidlingen, kommuner, og/ 
 eller ideelle organisasjoner. En del får også 
støtte fra EU-fond, i første rekke sosialfondet. 
Det finnes både innsatser rettet mot å bedre 
kvinnenes stilling på arbeidsmarkedet, og 
 entreprenørsfremmende innsatser. Ett av disse 
prosjektene er  Arosdöttrarna, som startet i 
Västerås og nå spres til flere steder i Sverige. 
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Danmark 
Danmark har, som Sverige og Norge, 
 utfordringer når det gjelder sysselsettingsgraden 
for innvandrerkvinner. Statistikk viser at kun 
26,5 % av kvinner med oppholdsgrunnlag 
som flyktning var sysselsatt i 2011 (personer 
bosatt fra år 2000 og framover). Tilsvarende 
andel for kvinner med oppholdsgrunnlag 
som  familiegjenforente var 47,2 %, og øvrige 
 oppholdsgrunnlag 33,1 %.13 Kvinnene har 
betraktelig lavere sysselsettingsgrad enn menn 
med samme oppholdsgrunnlag og botid. 

Det finnes ikke noen statlig ordning som 
tilsvarer Jobbsjansen i Norge eller som  retter 
seg særskilt mot innvandrerkvinner, men i 
perioden 2007 – 2011 hadde det daværende 
 Ministeriet for Flyktninge, innvandrere og 
integration  satsningen Kvindeprogrammet: 
Nydanske  kvinders resourcer i fokus.		Gjennom	
dette  programmet ble det iverksatt en rekke 
 prosjekter for å bedre kvinners  integrasjon 
i dansk utdanningssystem, arbeids- og 
 samfunnsliv.14

Kvindeprogrammet: Nydanske 
 kvinders resourcer i fokus.
Programmets overordnede 
formål er å bygge videre på de 
ressurser kvinnene allerede har, 
og på forskjellig vis forbedre 
 kvinnenes muligheter til å være 
aktive  medborgere i det danske 
 samfunnet. Programmet omfatter 
en rekke initiativer som skal styrke 
kvinnenes muligheter til å komme 
i arbeid, få utdannelse og delta i 
tilbud i nærmiljøet. Samtidig skal 
initiativene gi kvinnene bedre 
 muligheter for å fremme sine 
barns integrering og utvikling. 

Jobb etter poengsystem
I	Gribskov-modellen	utarbeider	
den  private aktøren/kommunen i 
tett  samarbeid med en eller flere 
 virksomheter eller fagpersoner et 
 poengsystem etter bransjens  gjeldende 
standarder. Erfaringer viser at 
 poengsystemet motiverer og tydelig-
gjør progresjonen under kvalifisering og 
trening av faglige ferdigheter og sosiale 
kompetanser. De deltakende kvinnene 
blir løpende testet og målt etter poeng-
systemet, og er garantert ansettelse med 
lønnstilskudd eller ordinær ansettelse ved 
virksomhetene, når de har oppnådd en 
bestemt poengscore. 

Trinn for trinn-opplæring
Gribskov-modellen	innebærer	at	
 kvinnene deltar i et intensivt opplærings-
forløp, der trinn for trinn bygger opp 
deres ferdigheter, til de kan ivareta et 
arbeid. Under hele forløpet får  kvinnene 
omfattende veiledning og støtte, så de 
kan løse de praktiske og personlige 
 problemer som måtte oppstå. Dessuten 
inngår særlig tilrettelagt fag- og arbeids-
markedsrettet danskundervisning og 
motivasjonsfremmende aktiviteter, som 
kåring av «ukens medarbeider». 

Programmet prioriterer fire initiativer: 

•	 Initiativ 1: Styrking av  sysselsetting 
gjennom	Gribskov-modellen.		Gribskov	
 kommune har i samarbeid med bl.a 
 Københavns Hotel & Restaurationsservice 

Faktaboks:	Gribskov-modellen	

13 Social og Integrationsministeriet: Fakta om integration 2012: http://www.sm.dk/Temaer/DemokratiOgIntegration/TalO-
mIntegration/Documents/Fakta-om-integration-2012.pdf 
14 Ministeriet for Flyktninge, innvandrere og integration (2011): Kvindeprogrammet: Nydanske kvinders resoucer i fokus. 
Online på http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/CF3A701C-194C-4760-8B79-98B0D33E79B8/0/kvindeprogrammet.
pdf . Lesedato 24.1.2014



53

JOBBSJANSEN  - Erfaringer med gode kvalifiseringsløp

utviklet og gjennomført det nyskapende 
 prosjektet «44 point=arbeide». Formålet 
er å gi ufaglærte etniske minoritets kvinner 
de  nødvendige  forutsetninger for å få jobb 
 innen hotellrengjøring. Prosjektet har på 
kort tid  oppnådd lovende resultater. Som 
ledd i  Kvindeprogrammet er modellen blitt 
 utprøvd i flere bransjer, hvor virksomhetene 
har  behov for ufaglært arbeidskraft. Dette er 
for eksempel detaljhandel, restaurant bransjen, 
 rengjøringsbransjen, og deler av pleie- og 
 omsorgssektoren. 

•	 Initiativ 2: Grunnforløpspakker	
i yrkesfagutdanningene. Det er behov for 
at flere minoritetskvinner får en yrkesfag-
utdannelse  innenfor område, hvor det er gode 
 sysselsettingsmuligheter. Dette er primært 
helsesektoren, detaljhandel, restaurantbransjen 
og	transport-	og	logistikksektoren.	Gjennom	
Kvindeprogrammet har det blitt gitt støtte 
til prosjekter hvor yrkesfagskoler utvikler og 
prøver ut grunnforløpspakker – som  inneholder 
yrkesrettet dansk som andrespråk, og 
 kursing i dansk kultur og samfunnsforståelse. 
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15 Center for boligsosial utvikling (2010): Bydelsmødre – en samlet evaluering: http://www.cfbu.dk/fileadmin/user_upload/
dokumenter/Bydelsmoedre-En_samlet_evaluering.2.pdf

 Prosjektene skal også legge til rette for 
opplæring på  arbeidsplasser. Som ledd 
i  grunnforløpspakkene skal kvinnene 
få tildelt en mentor, med  henblikk på å 
unngå	frafall.	Grunnforløpene	skal	være	
tidsmessig fleksible, så de som har behov 
for det kan anvende den nødvendige tid 
på løpet.  

•	 Initiativ 3: Styrking av 
 integrasjonsinnsatsen i  medborgersentre 
og biblioteker. Som del av 
 Kvindeprogrammet har det vært en 
satsing på å styrke  medborgersentre 
og biblioteker, slik at innsatsen når 
ut til  kvinner som er isolert fra det 
 danske samfunn. Medborgersentrene 
og  bibliotekene brukes allerede flittig av 
borgere med en annen etnisk bakgrunn, 
de er lett tilgjengelige og åpne for alle. 
Blant de prosjektene som har blit støttet 
er  mentorordninger og bydelsmødre-
prosjekter (se også initiativ 4), uformell 
læring og  empowerment – for eksempel 
«Vi leser avisen sammen –  biblioteket 
leser avis med  nydanske kvinner», 
leseklubber og litteraturkretser, samt «IT 
for alle». Flere av prosjektene knytter 
barnepass til tilbudene. 

•	 Initiativ 4: Integrering av mødre og 
barn gjennom prosjekt Bydelsmødre. Selv om 
det de siste år er gått framover med nydanske 
kvinners integrering, er det stadig en betydelig 
gruppe nydanske kvinner som ikke har en 
utdanning, ikke er i arbeid og som ofte lever 
forholdsvis isolert. Det er behov for å bryte 
denne isolasjonen, og på bakgrunn av dette 
er initiativ 4 i Kvindeprogrammet en satsing 
på Bydelsmødreprosjekter. Per 2011 var det 
21 Bydelsmødreprosjekter fordelt over hele 
 landet, og i dag er det om lag 40 slike prosjekter. 
Bydelsmødrene gjennomgår et intensivt kurs 
hvor de undervises i danske samfunnsforhold, 
barneoppdragelse, rettigheter og plikter i 
samfunnet, helse og kosthold. Bydelsmødrene 
besøker så andre hjemmeværende mødre 
og informerer og gir råd og veiledning. En 
 evalueringsrapport fra Center for Boligsosial 
 utvikling fra 201015 viser at prosjektene har gode 
resultater – blant  annet har bydelsmødrenes 
selvfølelse og samfunns messige  engasjement 
vokst vesentlig. Bydelsmødrene har nå fått en 
egen landsomfattende organisasjon. 
Se programmets nettside: 

http://bydelsmor.dk/
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Erfaringenes relevans for metodeutvikling
Eksemplene fra Sverige og Danmark viser at det er mye sammenfallende  tankegang 
når det gjelder hva som virker for å få hjemmeværende innvandrerkvinner i  arbeid 
og utdanning. Flere av prosjektene satser på en forsterket kombinasjon av  yrkes- 
og fagopplæring og språkopplæring. En annen tendens er økt vekt på  individuell 
 oppfølging og mentoring. De danske og svenske prosjektene har i så måte mye 
til felles med arbeidsmetodene som Jobbsjansen anvender seg av.  Prosjektet 
Bydelsmødre har vist seg som svært vellykket i Danmark, og en mulig årsak til 
dette er at de bygger på en empowerment-tilnærming, at minoritetskvinnenes 
egne  ressurser tas i bruk i følge til å veilede og motivere andre i samme situasjon. 
Bydelsmødre har fått fotfeste i svært mange kommuner, og dette kan tyde på at 
 prosjektet har funnet en måte å jobbe på som har overføringsverdi også her til lands. 




