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Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Meddelandet speglar endast 

författarens åsikt. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan användas. 

Förord 
The Annual Growth Survey (AGS) från 2014 visar att arbetslösheten bland unga vuxna i 

åldern 18 – 30 år är ett av de största socioekonomiska problemen i EU sedan den 

ekonomiska tillbakagången år 2009. Den uppnådde 23,4 % vilket är mer än dubbelt så högt 

som arbetslöshetsgraden hos vuxna, där runt 5,7 miljoner unga påverkas. Unga personer 

som endast har slutfört grundskolan löper störst risk att bli arbetslösa. År 2012 var 

medeltalet för ungdomsarbetslöshet inom EU 22,8 %, men uppnådde 30,3 % för lågutbildade 

ungdomar. I vissa EU-länder har situationen under de senaste fem åren förvärrats betydligt. I 

Grekland var ungdomsarbetslösheten 42,8 % i juli 2017. 

Europeiska kommissionen (i meddelandet “Moving Youth to Employment” 2012) konstaterar 

att det största problemet rörande ungdomsarbetslöshet är en svag övergång från skola till 

arbete. Det finns flera anledningar till detta: a) arbetsgivarna är inte villiga att investera i 

framtida arbetskraft och fokuserar vanligtvis på företagets aktuella behov; b) 

utbildningssystemet erbjuder inte en välstrukturerad strategi för att förbereda eleverna för 

att göra både utbildningsmässiga och yrkesmässiga val. Det skapar faktiskt ett högt antal 

elever som lämnar skolan i förtid, som blir beroende av nätverket i att bekämpa 

ungdomsarbetslöshet. Det är inte kompetent nog i att utbilda elever som kan hantera sin 

egna karriär (LLL); c) det finns en brist på samordning/koordination mellan olika intressenter 

som bekämpar ungdomsarbetslöshet och hur yrkesrådgivning och vägledningstjänster 

erbjuds av dem. Yrkesrådgivningstjänsterna och arbetsplaceringstjänsterna är inte 

anpassade till individuell utbildning och ungdomens förmåga eller regionala 

sysselsättningsbehov.   

Inom dagliga tjänster finns många organisationer som är involverade i processerna för 

utbildning, rådgivning och sysselsättning för unga: (Vuxen-)utbildning, yrkesutbildning, 

kommuner, arbetsförmedlingar, icke-statliga organisationer etc. Alla dessa organisationer 

använder sina egna metoder för vägledning, yrkesrådgivning och arbetsplacering. Eftersom 

det inte finns någon koordination mellan själva de olika organisationerna ges samma 

vägledningstjänster till en och samma person flera gånger, eller så erbjuds bra tjänster vid fel 

tillfällen. Dessutom är det i de flesta EU-länder brist på professionell standard och utbildning 

för yrkesverksamma på området yrkesrådgivning (både inom och utanför 

utbildningssystemet). 

Igma-metoden besvarar ovanstående utmaningar. Igma ger verktyg och stöd till personal för 

att de ska hjälpa ungdomar i riskzonen att bli mer självständiga. På servicenivå stöttar igma 

processen att individualisera erfordrade tjänster och att få in ungdomarna på önskad 

karriärväg. Och genom att tillhandahålla en integrationsstrategi för nätverket hjälper igma 

till att arrangera en linje av tjänster och hjälper till att öka samarbetet. Genom övervakning 

av den uppnådda framgången hjälper igma till att visa god styrning för den finansiering som 
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gjorts tillgänglig för bekämpningen av ungdomsarbetslöshet samt att få insikt i de tjänster 

som verkligen behövs men som för tillfället saknas.   

Igma-metoden har utvecklats och testats redan i två tidigare EU-projekt: 1: Development of 

methodology for effective cooperation of regional stakeholder networks for improving 

integration possibilities of immigrants (igma1:2011). 2: Development of curricula for in-class 

training of stakeholder networks based on igma methodology (igma2:2013). 

I igma 3 kommer hela metoden att kompletteras med:   

1. En förvandling av metoden till den nya målgruppen;  

2. En förvandling av utbildningen till att utbilda coacher i erfordrade 

vägledningsfärdigheter för unga samt ytterligare fokus på hur coacher kan skapa 

arbetsgivarengagemang i att hitta nya ingångar till arbetsmarknaden;  

3. Utveckling av en miljö för distanslärande.  

Den här handboken är ett komplement till igmas kursmaterial som omfattar en detaljerad 

beskrivning av utbildningsmodulerna, relaterade lärandemål, stödinstruktionsmaterial och 

övningar. Den metodologiska handboken ger en beskrivning av igma-metoden i allmänhet 

och vad den består av. Den här handboken erbjuds som stödmaterial till alla deltagare som 

utbildar sig. Som introduktion kommer de olika modulerna att referera till kapitel i den här 

handboken.  
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Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Meddelandet speglar endast 

författarens åsikt. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan användas. 

1. Introduktion 
 

Igma-metoden härrör ursprungligen från kroniskt sjuka och funktionsnedsatta personer i 

Nederländerna. På grund av deras fysiska tillstånd sågs de kroniskt sjuka ofta inte som 

lämpliga för arbete eller så ansågs de inte kunna bidra till samhället. Man presenterade 

alternativa lösningar i form av tidig användning av konceptet skyddat arbete: en alternativ 

“arbets”-form (men deltagarna levde fortfarande på socialbidrag) eller speciella dagliga 

verksamheter där de fick någon form av aktivitet.   

Under mitten och slutet på 80-talet ändrades synen på situationen ganska dramatiskt på 

grund av det ökande antalet ganska inaktiva personer, såväl som till de finanser som är 

involverade i detta för att hålla den befintliga socialförmånsstrukturen vid liv. Vid den tiden 

nådde antalet personer som var inaktiva på grund av fysiska åkommor, stress, handikapp 

eller andra fysiska eller psykiska funktionshinder nästan en miljon! Personer som inte togs 

hand om längre efter det hade en erfordrad och erkänd status av att inte kunna arbeta 

längre. Ha i åtanke att förutom den miljonen personer som levde på bidrag så hade 

Nederländerna även det “normala” antalet arbetslösa: personer som är villiga att arbeta och 

är kapabla till det men som blivit arbetslösa på grund av villkoren på arbetsmarknaden. 

Gradvis utvecklades en medvetenhet om att det nederländska sociala systemet hade skapat 

något som var väldigt fel och marginaliserat en mycket stor grupp av befolkningen.  

Alltmer förändrades den allmänna visionen till ett mer inkluderande sätt att tänka: varje 

person kan och bör kunna bidra till samhället med hjälp av betalt arbete upp till den nivå 

denne är kompetent för. Detta betydde att nya karriärvägar måste utvecklas för alla som 

lever på bidrag. För att uppnå denna nya vision om medborgarskap måste nya arbetssätt 

anpassas av de intressenter som tidigare varit ansvariga för inträde på arbetsmarknaden. 

Istället för en standardisering av tjänsteutbuden var nyckelidén för strategin att personer 

med ett “längre avstånd till arbetsmarknaden1” kanske behöver ett mer intensivt program 

för att lyckas ta sig in på arbetsmarknaden, jämfört med de personer som har ett relativt 

kort avstånd dit. I grund och botten har detta ytterligare två konsekvenser:  

1. Personer med ett “längre avstånd” är också i behov av vägledning och stöd för att de 

ska kunna minska avståndet på ett lyckat sätt, eftersom en del av deras avstånd 

faktiskt orsakats av bristen på karriärhanteringsfärdigheter och kompetenser;  

2. De kommer också att ha högre krav på de tjänster och tjänsteorganisationer som ger 

stöd till människor på den här resan.  

                                                           
1 en metafor för de hinder som måste övervinnas och/eller den mängd färdighets- och 
kompetensutveckling som krävs för att göra det möjligt att komma in på arbetsmarknaden  
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Dock var de involverade organisationerna just då inte medvetna om det nya behovet eller 

konsekvenserna av den här analysen. För traditionella serviceorganisationer (som 

arbetsförmedlingar, socialtjänst, utbildningsinstitut, arbetsgivarorganisationer, etc.) ansågs 

arbete med kroniskt sjuka och funktionsnedsatta personer vara relativt nytt. Och som ofta 

sker när man ska göra något nytt så håller man sig till gamla rutiner som gett självförtroende 

och stöd tidigare. Oundvikligt nog misslyckades de första initiativen, och därmed föddes 

igma-metoden.   

Forskning i god styrning visade att arbetet med kroniskt sjuka saknade effektivitet för några 

viktiga punkter:  

1. Tjänster som erbjöds var inte skräddarsydda för individens behov; de var helt enkelt 

en fortsättning på de traditionella tjänster som erbjöds;  

2. Instituten saknade den erfordrade vägledningskompetensen för att erbjuda det 

intensiva stöd som behövdes för den nya målgruppen, för att verkligen kunna hjälpa 

dem genom processen;  

3. Själva tjänsterna var ineffektiva: det fanns en överlappning på vissa områden, det 

saknades tjänster på andra områden; samma typ av tjänster erbjöds oberoende av 

varandra.  

4. När klienterna befann sig i systemet tappade personalen i serviceorganisationerna 

bort dem; ingen övervakade deras “resa” och/eller ansvarade för att vidta åtgärder 

när det fanns störningar i deras resväg.  

5. Därför spenderades en stor del offentliga medel utan att ha haft avsedd effekt.   

För att lösa dessa problem för grupper med risk för social uteslutning introducerades nya 

koncept, så som stöttad sysselsättning samt case management: strategier genom vilka mer 

individualiserad vägledning och stöd samt kontroll erbjöds över en längre tidsperiod. Likaså 

utvecklades igma-metoden under samma period och kombinerade det bästa av stöttande 

sysselsättningsrelaterade strategier och yrkesvägledning, i kombination med filosofin om 

“lean management”: att erbjuda tjänster i rätt tid, när den individuella klienten är redo att 

gagnas av dem.  

I följande kapitel kommer metodens olika aspekter att förklaras mer i detalj. Först kommer 

metoden att förklaras på en mer generell nivå samt viss terminologi som kommer att 

användas i handboken. – I fortsättningen kommer specifika aspekter att täckas: behovet av 

att fokusera på den enskilde klienten och utvecklingen av karriärvägar; igma-metoden och 

case managements roll; igma-metoden och intressentsamarbete. I slutet av handboken 

kommer ett exempel att presenteras om hur dessa olika aspekter har introducerats och 

implementerats i Storbritannien. Under utbildningen och i övningarna kommer dessa olika 
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aspekter att utarbetas i större detalj för att göra dem förståeliga och passa de 

yrkesverksammas specifika kontext.  
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2. Igma-metodens generella aspekter  

 

Från tjänst till individuell process  

Istället för att prioritera tjänster (exempelvis vilka serviceorganisationer som faktiskt 

erbjuder sig att hjälpa unga i riskzonen) så tar igma-metoden en 180°-vändning och 

fokuserar på och prioriterar först individens process (vad som faktiskt behövs). 

Utgångspunkten är att varje individ verkligen är unik men vad gäller aktivering, deltagande, 

inträde på arbetsmarknaden, att få medborgarskap och bli integrerad etc. så följer alla 

individer mer eller mindre en liknande process. För en individ kan den här processen bli mer 

intensiv och detaljerad än för en annan, beroende på tidigare kunskap och erfarenheter, 

nivån av självförvaltning och självreflekterande färdigheter och kompetenser och/eller den 

situation och kontext individen befinner sig i.  

 

Gradvisa framsteg 

Att avslöja och bli medveten om den här processen är ett av de första målen i igma-

metoden. Genom att erbjuda våra tjänster och sättet på vilket vi erbjuder dem så kan vi inte 

vara effektiva om vi inte känner till den process som en individ genomgår. I nedanstående 

diagram symboliserar den blå pilen individens process: den process som ligger under en 

(karriär-)väg. Man får en djupare förståelse för den här processen genom att bryta ner den i 

små väldefinierade steg. Varje steg leder till en viss utveckling, tillväxt eller uppnående på 

den vägen. Varje steg erbjuder också stöd (eller kanske bara förberedelsen) för nästa. Alla 

steg tillsammans bildar en sorts stege, vägen mot det avsedda resultatet av alla våra 

kombinerade tjänster: vårt mål som ett gemensamt nätverk som arbetar med en särskild 

målgrupp. Detta är vad igma-konceptet “gradvisa framsteg” handlar om.  
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Steg-konceptet antyder inte att alla individer kommer att klättra på stegen på samma sätt 

och i samma hastighet. Eftersom individerna är olika kommer de att klättra på stegen på 

olika sätt: några klättrar långsamt steg för steg, andra klättrar snabbt utan att ens använda 

alla individuella steg. Allt beror på de färdigheter och kompetenser, personlig historia, 

personligt stöd etc. som individen har. Det är intressentorganisationernas (bättre: den 

personal som ansvarar för att stötta och vägleda klienter) utmaning att individualisera stödet 

till individerna på ett sådant sätt så att det möjliggör för varje individ att klättra på stegen i 

sin egen takt. För den ansvariga personalen betyder detta även att man känner sin klient 

mycket väl. I igma-metoden används begreppet “profilering” för att referera till processen 

att kartlägga färdigheter och kompetenser samt varje individs utvecklingsbehov som måste 

uppfyllas för att man ska kunna nå karriärvägens mål. Det betyder till och med mer än så.   

 

Igmas profilering och individuell vägledning  

Färdigheter och kompetenser är bara en bråkdel av vad som gör en individ till en riktig 

individ. På liknande sätt är det att besitta färdigheter och kompetenser inte heller en garanti 

för att hitta ett jobb, eller att integreras i ett nytt land. Människor medför mer än bara 

färdigheter och kompetenser som förvärvats genom arbete eller utbildning. De för med sig 

hela sin personlighet, kontext och tidigare erfarenheter, hopp och drömmar samt rädslor, 

omsorger och bekymmer. Allt blandas ihop med deras motivation, möjligheter och 

alternativ. För att man ska kunna hjälpa klienterna att få reda på sina karriärmål och få dem 

att gå vidare till nästa uppnåeliga steg i karriärvägen så måste man kunna se klienterna som 

helhet. Inom igma läggs mycket uppmärksamhet på profilering för att man verkligen ska 

kunna förstå vad som pågår och hur klienten kan stöttas på bästa möjliga sätt. Gradvisa 

framsteg, ett steg framåt på karriärvägen, är bara möjligt om vi besitter information som ger 

oss självförtroendet att nästa steg är möjligt och uppnåeligt. Profilering uppnås delvis genom 

vad som traditionellt kallas för bedömning. Emellertid avslöjas ytterligare information som 

en del av vår interaktion med en klient samt en del av de aktiviteter som vi anordnar för våra 

klienter. Detta har några konsekvenser. Man måste inse att:  

- Processen i att lära känna våra klienter slutar aldrig;  

- Det är en långsiktig process;  

- Det begränsar vår relation till klienterna: utan tillit är det omöjligt att utveckla 

kunskap om klienten och förståelse; att skapa tillit tar tid;  

- Det begränsar vårt samarbete med intressenterna. Eftersom de är delvis ansvariga 

för att arrangera aktiviteter med klienterna får de också profilinformation, 

information som våra tjänster kan gagnas av.   
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I igma-metoden kommer några verktyg att presenteras för att underlätta 

profileringsprocessen och coachning mot klientens mål. Kapitel 5 kommer att utveckla några 

aspekter på nivån för intressentsamarbetet: inte bara ur perspektivet att kunna samla in 

information till klientprofilen utan även beträffande hur man kan dela med sig av 

konsekvenserna för denna information, hur man kan arrangera tjänster på ett sådant sätt att 

det möjliggör för den särskilda klientens utveckling, baserat på uppdaterad 

profilinformation. I nästa kapitel kommer vi att förklara om hur en case managers roll anses 

vara ett viktigt element för att kunna kontrollera och arrangera detta.  

 

Synkroniserade tjänster eller en-och-en? 

Ovanstående beskrivning av igma-processen kan lätt leda till ett enkelt missförstånd: att 

igma-metoden är ett rättfärdigande för en nästan oändlig rad tjänster som varje gång 

erbjuds en och en. Eftersom stegen också tas ett och ett bör tjänsterna följa efter varandra. 

Emellertid är den här slutsatsen inte exakt vad igma-metoden står för eller främjar. 

Grundidén är att ytterligare tjänster som syftar till att övervinna utvecklingsproblem kan 

erbjudas så snart individen kan använda sig av dem. Med hjälp av stege-metaforen kan man 

be individen att klättra upp för nästa steg av stegen på ett lyckat sätt endast om steget som 

individen står på är tillräckligt hållbart. Likaså, om individen har nått en särskild miniminivå 

för kompetens, endast då kan individen erbjudas en framgångsrik ingång till nästa steg: 

inträdes-“kraven” för nästa steg måste uppfyllas. Från ett perspektiv där man skapar 

inspirerande och kraftfulla läromiljöer är det även förnuftigt att se på sätt att synkronisera 

och kombinera aktiviteter på. Exempelvis kan volontärarbete, ett mindre jobb etc. bli en 

kraftfull språkträningsmiljö när det kombineras med språkträning, eller så kan det bli en 

väldigt bra inriktning på arbetslivets krav och kanske därför för behovet av att utbildas. 

Trauman eller hälsoproblem som inte tas omhand eller går förbi obemärkta kan orsaka en 

oöverstiglig barriär på karriärvägen.   
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3. Om personliga karriärer 
 

Vad är en karriär eller karriärväg?  

Vissa ser på karriär och yrkesvägledares och case managers arbete som att man helt enkelt 

följer en rak väg som leder från A till B. Man kan urskilja en tydlig startpunkt och ett tydligt 

slut på karriärvägen. Enligt den visionen vet vi var individen står (punkt A) och vart vi vill att 

individen ska gå (punkt B). Den stöttande rådgivningsvägen verkar ganska organiserad, likaså 

är de instrument som används under rådgivningen. Vi tar in standardprodukter (för att 

kartlägga färdigheter och kompetenser) och standardtjänster för att matcha personen och 

yrkesvärlden. Fokus ligger på att hitta en matchning, vi frågar inte om huruvida matchningen 

faktiskt bidrar till en persons välmående, långsiktiga ambitioner etc. Men ibland tar vi in 

andra produkter eller tjänster i enlighet med främjarens vision om karriärutveckling. Det kan 

vara en lokal/nationell myndighet eller en annan finansiär men i princip är allas mål att korta 

ner och göra matchningen smidig. Den här synen kan sammanfattas som en 

produkttypsstrategi. Inom karriärteorin kallas detta ofta matchningsteori (se t.ex. Parsons 

och Holland). Karriären är ett alternativ till den nya matchningen, karriärvägen är den 

efterföljande vägen för att förvärva arbetsrelaterade färdigheter och kompetenser. Det kan 

jämföras med att gå till läkaren för att få ett recept.   

Det finns en annan vision om karriär och karriärväg som gradvis har utvecklats från sent 

1950-tal och framåt. På grund av influenser från psykologiska och sociologiska teorier i dessa 

nya teorier så läggs mer uppmärksamhet på personens erfarenheter, omgivning och dennes 

subjektiva tänkande och troende. Ett karriärval utvecklas som ett resultat av ens självkänsla, 

ens omgivning, familj, vänner, omständigheter och erfarenheter, personliga åsikter, 

motivation, sätt att hantera chansmöjligheter, etc. Alla dessa faktorer är element som 

påverkar en karriärväg. Därför är en karriär sällan en rak linje som kontrolleras av logiska 

förklaringar. Mål som ser tydliga ut i början visar sig vara otydliga och nya utvecklas konstant 

och/eller ploppar upp. (För mer information, se t.ex. utvecklingsteorierna, Rogers 

klientcentrerade teori och Krumboltz sociala lärande och chansteori.)  

Det finns många teorier och perspektiv men ingen kan i sig själv beskriva det breda området 

av karriär och karriärutveckling. Vi behöver aspekter från teorins botdomäner för att få en 

lång rad interventioner tillgängliga för att ta itu med individuella frågor. Igma-metoden visar 

ett ursprung för båda tanketyperna: ett skarpt öga för att utvärdera individen och för att ta 

de olika influenser som kanaler/aspekterna har på en persons karriär (uppfattning) i 

beaktande.  
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Karriärhantering som kontinuerlig utmaning  

En individ måste göra val om och om igen. Den snabbt föränderliga arbetsmarknaden tvingar 

människor till detta upprepade gånger och oftare än tidigare. En livstidsanställning är inte 

längre en rättighet eller en standardsituation. Dessa nya begränsningar för individen kräver 

en annan strategi till målen för yrkesrådgivning och -vägledning.   

I dagens värld förväntar vi oss att människor ska hantera sin karriär på egen hand. De flesta 

arbetsgivare delar den åsikten. Och till och med våra sociala stödsystem antar den åsikten 

som ny standard. Inom yrkesutbildning integreras alltfler självförvaltningsfärdigheter (för 

livslångt lärande) i utbildningsprogrammen. Därför måste yrkesrådgivning och case 

management inriktas på att möjliggöra för individerna att bli självförvaltande. Detta ger 

konsekvenser för personal som ansvarar för att anordna yrkesvägledningstjänster samt för 

personal som ansvarar för att ungdomar i riskzonen ska uppnå inträde till sysselsättning eller 

utbildning (inom igma: case managern).  Enligt vår åsikt måste man se rådgivningen som en 

process där människor lär sig att hantera den egna karriären, en attityd som de behöver för 

resten av sina liv.   

Den senare strategin har konsekvenser för yrkesrådgivarens och case managerns roll. I det 

här fallet erbjuder rådgivaren inte specifika instrument eller färdiga lösningar för individens 

(kortsiktiga) karriärmål. Istället betyder rådgivning att förbereda, vägleda och stötta 

individen på ett sådant sätt att denne kan finna sin egen väg självständigt, lära sig att 

övervinna hinder och hitta lösningar på vägen. Därför är rådgivningen inriktad på att lära 

individen att hantera karriärproblem och att lära sig från tidigare erfarenheter. Rådgivaren 

lär individen att hantera sina kunskaper och att få grepp om framtiden. Detta kan endast 

göras framgångsrikt om rådgivaren/case managern kan skapa en tillitsrelation med klienten 

och kan identifiera villkoren för att lära klienten dessa kompetenser. Den här visionen och 

det relaterade målet kan sammanfattas som att utveckla klientens kompetenser och 

färdigheter för livslångt lärande. När tjänsten domineras av outputfinansiering är detta inte 

ett generellt accepterat mål. Dessa tjänster kan enkelt påverkas av attraktionen att kunna 

uppnå en snabb vinst. Därför tenderar de mer tidskrävande utvecklingsproblemen att falla ur 

innehållsfokus från den erbjudna tjänsten. 
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Coachning mot självförvaltning och livslångt lärande  

Det kanske i de flesta situationer inte accepteras att personalen som en del av jobbet 

arbetar med ungdomar i riskzonen, att stötta och utveckla kompetenser och färdigheter för 

livslångt lärande. Men vilka kompetenser och färdigheter talar vi egentligen om? Enligt 

Europeiska kommissionen finns det åtta nyckelkompetenser och det är viktigt att alla kan 

bemästra dessa kompetenser i ett kunskapssamhälle, och lika viktigt för 

innovationskapaciteten för våra företag och vårt samhälle. Dessa nyckelkompetenser skapar 

mervärde på arbetsmarknaden, stärker företagens konkurrenskraft och bidrar till social 

sammanhållning samt aktivt medborgarskap genom att erbjuda flexibilitet, 

anpassningsbarhet, tillfredsställelse samt motivation. Livslångt lärande är viktig för hållbar 

sysselsättning och som en grundläggande proaktiv attityd är det även viktigt för att bibehålla 

vår arbetskapacitet under vår livstid. Av dessa anledningar stimulerar Europeiska 

kommissionen initiativ som bidrar till utvecklingen av dessa kompetenser. De åtta 

nyckelkompetenserna är:  

1. Kommunikation på modersmålet 

2. Kommunikation på främmande språk  

3. Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens  

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära  

6. Social och medborgerlig kompetens  

7. Initiativförmåga och företagaranda  

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer  

Alla dessa nyckelkompetenser är i viss utsträckning relaterade till varandra men hur som 

helst är det generella målet för dem utvecklandet av självständighet, kritiskt tänkande, 

kreativitet, initiativ, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv 

hantering av personliga känslor. När man tittar på de ovanstående åtta kompetenserna är 

det lätt att förstå varför de flesta idag införlivas i vanlig utbildning, och även i 

integrationskurser. För Lära att lära och Initiativförmåga och företagaranda är detta dock 

annorlunda. Som en del av problemlösning och utveckling av självständighet är båda viktiga 

kompetenser. Inom igma-metoden främjas utvecklingen av båda kompetenserna på sättet 

som individen coachas på. Inte genom att ta över klientens ansvar utan att hjälpa denne att 

reflektera om vad som behövs för att denne på egen hand ska kunna klättra upp för 

framstegsstegen. Att coacha klienten till att bli självförvaltande och därmed bli oberoende av 

våra tjänster.  
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Coachens utmaningar 

Ovanstående har viss konsekvens för sättet som coachen och individen arbetar tillsammans. 

Exempelvis:  

- Behovet av att verkligen förstå klienten (i vidare mening) och att veta vad som pågår, 

vad som får klienten att röra sig framåt och använda sig av befintliga (motivations)-

krafter.  

- Att säkerställa en god och tillitsfull relation för att kunna göra ovanstående och stötta 

klienterna i att reflektera över några tuffa situationer i sina liv;  

- Att kunna strukturera all interaktion, hitta (dolda) hinder och skapa en situation för 

klienterna att (själva) hitta lösningen som uppfyller deras nuvarande behov (“klättra 

på stegen”);  

- Att sätta upp lärandesituationer som stärker självförvaltningen när detta är möjligt;  

- Att hantera fallet: vilket betyder att uppnå ett överenskommet resultat och 

anordna/säkerställa aktiviteter därefter och visa på resultatet (gradvisa framsteg);  

 

Det ger också coachen utmaningar i hur denne agerar inom det lokala nätverket. Coachen 

verkar inte i ett vakuum. Coachen är en del av en organisation, och därför även del av ett 

organisationsnätverk som tillsammans ansvarar för att nå upp till klientens mål. Ett nätverk 

där alla sorters aktiviteter äger rum med både önskade och oönskade mål. Enligt igma-

metoden medför detta även ytterligare ansvarsområden: hur kan coachen bidra till 

nätverket? Att stärka det som redan pågår och minska chanserna för oönskade resultat?  

 

Att kombinera alla dessa ansvarsområden är vad som gör coachens roll både komplex och 

utmanande. I nästa kapitel kommer vi att gå in mer i detalj och beskriva coachens olika 

aspekter samt att beskriva roller och ansvarsområden för en specifik coach: case managerns.   
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4. Igma-metoden och case management 
 

Personal som använder sig av igma-metoden (med personal menar vi coach eller på området 

“integrationsagent”) verkar inom eller å lokala/regionala stödstrukturers vägnar. För att 

anordna aktiviteter på ett effektivt sätt och för att använda tillgängliga tjänster så effektivt 

som möjligt (samarbeta och kombinera där det är möjligt) erfordras en kombination av en 

lång rad aktiviteter. Det hör även till att ha rätt färdigheter och kompetenser för att kunna 

göra detta.   

I allmänhet sammanfattas de viktigaste yrkesmässiga aspekterna för coachens jobb på 

följande sätt:  

 Att anordna och driva uppsökande aktiviteter för att kontakta individerna och få dem 

att använda sig av tjänsterna;  

 Att genomföra en problemanalys och typerna av klienternas intagningsaktiviteter;  

 Att kartlägga de tjänster som finns tillgängliga i det regionala nätverket samt på 

arbetsmarknaden;  

 Att kartlägga klienternas möjligheter och hinder (klientcentrerat arbete);  

 Att säkerställa en överenskommelse med individerna och nätverket om mål och 

åtgärder;  

 Att anordna och implementera överenskomna åtgärder;  

 Att övervaka pågående arrangemang och åtgärder;  

 Att säkra processen ifall störningar uppstår;  

 Att utvärdera resultat samt processkvaliteten;  

 Att upprepa processen vid behov (gradvisa framsteg);  

 Att rapportera på ett öppet sätt;  

 Att följa upp individerna efter att det officiella programmet eller åtgärden avslutats;  

 Att bidra den egna organisationens (lärandeorganisationens) policy och ledning;  

 Att bidra till nätverksparternas (lärandenätverkens) policy och arrangemang;  

 Att bidra till den egna yrkesmässiga utveckling (lärande som yrkesverksam).  

För att uppnå ovanstående mål i coachens arbetskontext måste denne vara kompetent i 

följande sex allmänna professionella roller:  

- Yrkesutbildare; 

- Informations- och utvärderingsexpert;  

- Manager; 

- Ingripare och utvecklare av sociala system;  

- Yrkesrådgivare;  

- Reflexiv yrkesverksam.  
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Mycket av igma-coachens arbetskaraktär har en stor likhet med yrkes- och 

vägledningspersonal som verkar i utbildnings- och arbetsvärlden: denne vet hur man 

utvecklar en karriärväg, hur man motiverar individer, hur man kan vägleda klienten till att 

vidta åtgärder och utveckla sin egen karriärväg. Skillnaderna relaterar till klientens kontext 

samt till de servicestrukturer som är involverade, vilket utmanar coachen till att korsa 

gränser mellan instituten.   

 Utbildare: 

I rollen som yrkesutbildare stöttar coachen individerna i att uppnå och utveckla sina 

karriärkompetenser för att de ska kunna hantera sin egen utbildning samt sin egen 

karriärutveckling (vilket inkluderar en väg inom volontärarbete). Den här rollen stärker 

individuella förmågor i “Lära att lära” och gör klienten mer självförvaltande samt oberoende 

av servicesystem.  

 Informations- och utvärderingsexpert:   

I rollen som informations- och utvärderingsexpert stöttar coachen individerna i att bedöma 

sina personliga egenskaper och behov och sätter dem i kontakt med information (källor) om 

möjligheter och krav på den regionala arbetsmarknaden och utbildningssystemen.  

 Manager för program och tjänster: 

 

 

Counselor Educator 

Integration agent 

professional 

profile 
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I rollen som manager för program och tjänster säkerställer coachen att tillhandahållandet av 

yrkesvägledning och -rådgivning ges i nära samarbete med relevanta tillhandahållarnätverk. 

Coachen säkerställer att kvalitet och relevans för de tjänster som ges är i enlighet med 

individuella behov och karriärmål (gradvisa framsteg-perspektiv) samt erbjuds på ett 

effektivt sätt.   

 Ingripare och utvecklare av sociala system: 

I rollen som ingripare och utvecklare av sociala system stöttar coachen individerna både i att 

förebygga misslyckanden och i krissituationer. Dessutom förbättrar coachen utbildnings- och 

arbetsrelaterade miljöer genom nätverkande, konsultation och påverkansarbete. Sist men 

inte minst bidrar coachen till att de tjänster som det regionala nätverket tillhandahåller 

(integration av tjänster) är effektiva. 

 Rådgivare: 

Som yrkesrådgivare stöttar coachen individerna i att hjälpa dem förstå sin situation, i att 

reflektera och i att hitta lösningar. Huvudmålet är att öka individernas självförvaltning 

rörande utbildning och arbete.   

 Reflexiv yrkesverksam:  

Coachen är en reflexiv yrkesverksam som reglerar relationerna mellan klienter, sig själv och 

andra intressenter (t.ex. arbetsförmedling, lokala myndigheter, policyskapare etc.). Genom 

att göra så skapar och bibehåller coachen konstruktiva relationer, vilket även innebär att 

hitta en balans mellan sin egen roll och andra personers intressen för att hantera potentiella 

rollkonflikter. För att säkerställa sin professionalism engagerar sig coachen i reflexiva 

förfaranden, använder sig av kritiskt tänkande, antar professionella värderingar och håller 

fast vid etiska normer.   

Ovanstående roller kräver utveckling av kunskap och färdigheter för att man ska kunna agera 

på tre olika områden, samt anordna feedback från samma områden och förbättras därefter:   

 Den individuella yrkesverksamma;  

 Organisationen där den yrkesverksamma arbetar;  

 Det regionala tillhandahållarnätverket med ansvar för att främja integration på 

arbetsmarknaden, i utbildning och i samhället.  

Implementeringen av igma-metoden säkerställer för feedback från dessa olika områden. 

Speciellt när man implementerar igma-metoden uttrycks de sex ovan beskrivna rollerna bäst 

i funktionen hos en case manager.  
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Vad är en case manager?   

En case manager är den person som ansvarar för klientens önskade resultat, som övervakar 

och har koll på klientens process från start och framåt. Case managern ansvarar för att 

anordna tillhandahållandet av tjänster på ett effektivt sätt och så att klienten kan utvecklas 

mot ett fastställt mål. För en effektiv inkludering av ungdomar i riskzonen, exempelvis i 

samhället, betyder detta inte bara att man anordnar för rådgivning, omsorgsarrangemang, 

utvärdering etc., utan även – och ofta parallellt med detta – anordnar en (volontär-

)arbetsplacering för att hjälpa ungdomarna att orientera sig på arbetsmarknaden och stärka 

sin medvetenhet om behov och alternativ, att bekanta sig med arbetslivets normer och 

värderingar etc. Case managern är koordinatorn som beslutar om erfordrade tjänster för en 

särskild klient och sättet på vilket de levereras (separat, en i taget eller så parallella, 

kombinerade och integrerade som möjligt). Case managern kontrollerar huruvida de faktiskt 

levereras på ett lyckat sätt.    

För att kunna fatta beslut måste case managern ha information om klienten och detta 

erfordrar input från nätverket: intagsinformation, information från en coach eller mentor 

som vägleder klienten i en specifik fas på karriärvägen, en särskild tjänsteleverantör etc. Case 

managern behöver inte själv nödvändigtvis leverera specifika tjänster. Case managern 

åtminstone organiserar, skapar villkor, sätter andra i en position så att de kan göra sitt jobb 

ordentligt (så som en regissör av en film regisserar skådespelarna). Huruvida case managern 

även gör ett faktiskt arbete med en särskild klient beror på lokal kontext och resurser, samt 

hur policyn för ungdomar i riskzonen är organiserad på lokal nivå. Ju mindre kommun desto 

mer troligt är det att case managerns roll kombineras med en specifik tjänsteleverantörs roll.   

Genom att införliva det här konceptet inom det lokala (och delvis regionala nätverket) sätts 

de viktigaste pelarna på plats för ett bättre samarbete mellan de olika tillhandahållarna och 

för bättre tjänstintegration.  

Inom implementeringsprogrammet för igma för organisering och implementering av case 

managerns roll så kommer olika alternativ att diskuteras och utarbetas samt att några 

exempelverktyg som stöttar case managerns arbete kommer att finnas till hands.  
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5. Igma-metoden och lokalt samarbete  
 

Som indikerades i de tidigare kapitlen formar konceptet gradvisa framsteg (stegen) igma-

metodens stomme. Det är inte bara ett sätt att skapa förståelse och hur inträde på 

arbetsmarknaden, eller återinträde i utbildning, äger rum och vad som behövs ur individens 

perspektiv. Det ger också grunden till case managerns arbete och ett sätt att mäta effekten 

av vägledning och erbjudna tjänster. I det här kapitlet kommer vi att visa ett tredje sätt där 

gradvisa framsteg används.   

Nedanför presenteras ett exempel på en framstegs-stege.  

  
  

6. Indikation 
7. Självförvaltning 
8. Sätta upp mål 
9. Framstegplanering 
10. Hängivenhet 

 

  

11. Uppföljning utforskning/utvärdering  
12. Fallgranskning 
13. Personliga och sociala färdigheter 
14. Grundläggande färdigheter 
15. Anställningsfärdigheter 
16. Personlig orientering på arbetsmarknaden  
17. Länkat lärande 
18. Jobbsökarfärdigheter 
19. Utbildningsperiod/arbetsplacering  
20. Medling (Anställning, utbildning)  
21. Efter medling 
22. Eftervård i anställning eller utbildning     
 

23. Fungera framgångsrikt på ett jobb eller 
utbildningsprogram (under en period om minst ett 
halvår)   
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Inom igma-metoden utmanas intressentorganisationerna tillsammans att formulera 

ovanstående väg för gradvisa framsteg för deras specifika målgrupp samt att definiera varje 

steg på den här vägen. Därmed formar intressentorganisationerna tillsammans en sorts 

delad förståelse, en delad vision om vad individerna kan gå igenom. Den ovanstående stegen 

för gradvisa framsteg utvecklades av alla intressentorganisationer i Newcastle 

(Storbritannien) för att beskriva utvecklingsrutten hos unga som hoppat av skolan och som 

inte ännu besitter en miniminivå av kvalifikationer. I en gemensam brainstormsession med 

tjänsteleverantörer och policy (chefer, yrkesverksamma, politiker) kom alla överens om den 

ovan presenterade beskrivningen av ungdomens utvecklingsprocess. Var medveten om att 

man inte sa att ALLA ungdomar går igenom de här stegen, men särskilt för de svåra fallen 

kan det erfordras att vidta åtgärder eller att göra arrangemang för vart och ett av de 24 

stegen.   

 

Delad förståelse och samarbete  

En delad förståelse av processerna är ett krav för samverkan. Genom att definiera 

klientprocessen i detalj kan intressenterna på samma sätt också utveckla en bättre förståelse 

om hur de (kan bidra) bidrar och hur de kan sammankoppla sina tjänster med varandra. 

Inom igma-implementeringen diskuterar intressenterna gemensamt om vad de kan erbjuda 

för vart och ett av stegens steg och hur tjänster kan kombineras/integreras för att täcka 

målgruppens behov på bästa möjliga och effektiva sätt. Exempelvis kan en 

arbetsplaceringsperiod användas för många utvecklingsfrågor, så länge som man tydliggör 

för vilket ändamål arbetsplaceringen erbjuds och varför en utbildningsorganisation skulle 

vilja arbeta tillsammans med en anställd. Effektiviteten med språkträning och kunskap om 

ett samhälles värderingar kan ökas genom att kombinera språkträningen med 

volontärarbete, en arbetsplacering eller ett mindre jobb. Även här så länge som de åtgärder 

som vidtas placeras i perspektivet för målgruppens utvecklingsrutt och inte som slutstation.  

 

Delad förståelse och god styrning  

En annan effekt av att definiera klientprocessen i mindre och väldefinierade steg är att en 

sådan beskrivning kommer att göra utvecklingsprocessen synlig och därmed “mätbar”. Det 

blir nu för varje individ när som helst möjligt att konstatera vilket steg i utvecklingsprocessen 

denne befinner sig på. Som en del av implementeringsprocessen kommer intressenterna 

gemensamt att definiera och besluta hur de ska använda sig av detta mätningsalternativ. 

Knyter stegen an till ett befintligt klientadministrationssystem eller inte? Finns det villighet 
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att integrera ytterligare åtgärder och indikatorer relaterade till stegen? Extra åtgärder kan 

vara:  

- Tidsregistrering: hur mycket tid som tillbringas på varje steg i stegen  

- Införlivande av detaljerade parametrar för att beskriva själva målgruppens 

egenskaper  

- Införlivande av detaljerade parametrar som beskriver anledningar till att lämna 

programmet eller till att tillfälligt sluta  

- Införlivande av parametrar som beskriver vart klienterna tar vägen när de lämnar 

eller avslutar programmet  

Naturligtvis är registrering av extra information bara logisk om det är tydligt vad 

informationen kan användas till och hur man kan samla in den på ett enkelt sätt. Detta är 

något som intressenterna måste enas om och diskutera som del av igmas implementering. 

Ifall intressenterna beslutar om en någotsånär utarbetad nivå av datainsamling så kan 

feedbacken av dessa data ge värdefull information om:   

- Vilka klienter kan röra sig framåt fort, varför?  

- Vilken del av stegen är mest tidskrävande och för vem? Vad kan man göra för att lösa 

detta?  

- Vilka klienter når programmets mål?  

- Vilka gör det inte och varför?  

- Vilka klienter hoppar av och varför? Vad kan vi göra för att förebygga detta?  

- Vilka klienter slutar tillfälligt och varför? Vad krävs?  

Svar på frågor som dessa ger intressenterna möjlighet att visa god styrning: ge bevis för 

effekten av de offentliga medel som spenderats, skapa möjlighet att lära och förbättra. Igma 

tillhandahåller några mallar och exempel för att sätta igång diskussionen och besluten för 

den här aspekten i metoden.   

 

Arbetsgivarengagemang  

Sist men inte minst ger den delade visionen om alla erfordrade steg för ungdomar i 

riskzonen även en kontext för att arrangera arbetsgivarengagemang. För omorientering och 

aktivering av unga kan de lokala/regionala arbetsgivarna bidra på många sätt. De kan bidra 

till exempel genom att erbjuda tjänster för arbetslivserfarenhet, genom att erbjuda tjänster 

som relaterar till färdighets- och kompetensnivå, genom att erbjuda smakprov som 

stimulerar ungdomarnas jobb- och karriärinriktning, genom att erbjuda en miljö där man kan 

reflektera över och utveckla grundläggande anställningsfärdigheter och kompetenser, etc. 

Av vilket skäl arbetsgivarna är involverade kommer att bero på vilken position den 
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individuella ungdomen befinner sig på på stegen. För case managers är det utmanande att 

utveckla ett nätverk med arbetsgivare som kan erbjuda den här mångfalden av stöd och 

involvering.   
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6. Exempel på igmas implementering  
 

Layouten för implementeringen av igma-metoden består idealiskt sett av följande sex 

allmänna steg. Den implementerande organisationen förbereder och underlättar för varje 

steg. I det här kapitlet kommer du att hitta allmän information om 

implementeringsprocessen som varje gång illustreras med ett praktiskt exempel.  

 

 

1. Ett första åtagande Ledningen i ett eller flera ansvariga institut i det regionala 

nätverket tar initiativet till att förbereda för introduktionen av 

igma. Beroende på mängden kunskap om igma-metoden utses 

en projektmanager att genomföra de nödvändiga förberedande 

arrangemangen på området.  

 Det här steget består av vidare orientering inom igma och om 

dess implementeringskrav som komplement till de problem 

som finns, och om den input som behövs från regionen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under sent 90-tal och tidigt 2000-tal startade Storbritanniens regering ett nytt program som riktade in 

sig på arbetslösa ungdomar och avhoppare från skolan. Detta program kallades The Learning Gateway. 

Målet var att nå fram till ungdomar som inte hade någon miniminivå för kvalifikationer och att 

motivera dem att börja studera igen. På regional nivå var det en utmanande ny uppgift som syftade till 

att nå ut till exempelvis 1 000 ungdomar inom två års tid bara i Newcastle-området (norra England).  

Som en del av ett europeiskt utbyte bjöds Revalento in för att hålla en presentation om 

individualiserade strategier för City Council of Newcastle. Eftersom detta uppfattades vara en 

nödvändig men dramatisk förändring från “en storlek passar alla”-strategin som var standardsättet att 

tänka om de olika tjänsterna så gjordes ett avtal med Revalento för att stimulera dessa 

serviceförändringar. Första steget var att bjuda in de viktigaste intressentorganisationerna och 

informera dem om projektet, de olika stegen och deras roll i implementeringen.  

En mindre kommitté av viktiga intressentorganisationer (Learning Skills Council, Career Guidance, 

Labour Office, City Council) skapades och fick information om vad igma handlar om och vad som 

allmänt krävs för att implementera metoden. Den finansierande organisationen (som ansvarade för 

regional implementering av den nationella policyn rörande Learning Gateway) utnämnde en 

projektledare. Tillsammans med projektledaren besökte Revalento ett urval serviceorganisationer för 

att bekanta sig med nuvarande arbetsprocesser, tjänster som erbjuds, problem som uppstår samt 

alternativ och villighet att förändras.  

Förutom brist på individualiserade tjänster var de största utmaningarna uppdelningen av 

ansvarsområden, förändring av gamla rutiner, och standarderbjudanden för tjänster som är attraktiva, 

prisvärda och effektiva. 
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2. Finjustering av modellen Modellen undersöks och anpassas delvis till regionens krav och 

erfarenheter samt till de processer som används. Detta görs i 

nära samverkan med representanter från det regionala 

nätverket, också som en del av en process för växande 

engagemang och kommunikation.  

 Det här steget består av:  

a. Att samla in regional information (skriftlig samt på plats); 

b. Att sätta upp arbetsgrupper med 

representanter/yrkespersoner från de mest relevanta 

intressenterna i nätverket; 

c. Att förbereda i en mindre arbetsgrupp (process, 

framstegsstege och verktyg); 

d. Avslutningsvis: är vi överens om att den anpassade 

modellen och de relaterade verktygen är vad vi som 

arbetsgrupp råder vår ledning att arbeta med?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bredda engagemanget Ledningen på alla ansvariga institut som är involverade i 

integrationsmålet (arbetslöshet, invandrare, unga i riskzonen, 

När den första orienteringen och ett utkast för implementeringsstrategin var klara och godkända av 

kommittén formades en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift var att anpassa metoden och 

definiera vad yrkespersonerna behövde veta för att faktiskt kunna använda den (inklusive 

stödverktyg och -material som uppfyllde behoven i Learning Gateways policy).  

Arbetsgruppen bestod av managers och yrkespersoner från olika serviceorganisationer. Man 

besökte och intervjuade alla tjänsteleverantörer. Dessa besök syftade till att informera 

intressenterna om vad igma handlar om och varför det skulle introduceras, för att arbeta med 

engagemang för förändring, samt samla in idéer för förändring av tjänster.  

I intervjuerna indikerade många serviceorganisationer att deras största utmaning var att rekrytera 

ungdomar eftersom det inte fanns budget till detta. Den andra stora utmaningen var att hålla 

ungdomarna kvar i programmet: att sitta hela dagen i ett rum och lyssna på undervisningen var inte 

den här målgruppens starka sida. Emellertid var de flesta som intervjuades inte heller medvetna om 

sin egna roll i detta vid det här stadiet.   

När implementeringsaspekterna och stödverktygen ordnats gemensamt och man skapat en 

framstegsstege tog Revalento fram en utbildningshandbok och ett kort utbildningsprogram. Case 

management i kombination med framstegsstegen ansågs höra till utbildningens kärna eftersom det 

gav svar på otydlighetsproblemet i uppdelandet av ansvarsområden. Utbildningsprogrammet har 

två mål: motivera och utbilda personalen i deras nya roll och ansvarsområden; instruera dem i hur 

de kan använda de stöttande övervakningsinstrumenten och hur de kan lära sig från den feedback 

som dessa instrument skapar.   
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etc.) informeras om igma-metoden, sättet på vilket det har 

anpassats för att uppfylla lokala och regionala behov samt det 

typ av stöd som intressenterna måste ge 

implementeringsprocessen. Detta steg består av:  

a. Att informera ledningen hos alla intressentorganisationer;  

b. Att bekräfta deras engagemang;  

c. Kommunikation om engagemang och nästa steg för 

nätverket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utbilda nätverket Case managers och tillhandahållare utbildas gemensamt i att 

arbeta med metoden. Utbildningen fokuserar på idéerna 

bakom igma, alla involverades roller och ansvarsområden, 

klientrapporter, mätning av framsteg, vad klienten verkligen 

behöver, stödinstrument, att hitta nya lösningar på gamla 

problem. Kommunikationsprocessen är ett viktigt element 

under hela utbildningssessionen. I slutet av utbildningen kan 

deltagarna använda modellen och de relaterade verktygen 

inom deras egna organisationers kontext. Beroende på 

utbildningens längd så utvärderas potentiella 

Representanter (mestadels chefer) för alla 16 tjänsteleverantörer (som täcker logi för ungdomar utan 

föräldrastöd, utbildning, skyddat arbete, specialiserade ungdomstjänster etc.), City Council, Labour 

Office, Career Guidance Council och Learning and Skills Council bjöds in för ett gemensamt möte om 

implementeringen av igma (vad, hur och när). Det överenskomna managementkonceptet 

presenterades samt verktyg och förfaranden för att övervaka arbetsbelastningen och de uppnådda 

resultaten. Målen med utbildningsprogrammen förklarades och diskuterades.  

Ett av de första resultaten från det tidigare förberedelse- och intervjustadiet presenterades: många fler 

ungdomar än förväntat hade problem med missbruk, och därför var servicenivån otillräcklig för att ta 

itu med problemet ordentligt. På grund av den här nya informationen ansökte Learning and Skills 

Council om mer lokal finansiering för att kunna ge mer professionellt stöd på det här området.  

Några motiverande incitament presenterades också, vilka kunde erbjudas till ungdomar när de visade 

framsteg: presentkort på kläder, tillträde till specifika hobbyområden, träningskort etc. De flesta 

incitament erbjöds av lokala företag och var tillgängliga endast för personal med case management-

ansvar.  

I slutet av mötet ombads representanterna engagera sig i presenterade idéer om case management, de 

verktyg som föreslogs användas och utbildningsprogrammets mål. Ett datum sattes upp för att 

informera all ledning om utbildningsprogrammets resultat.  
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utvecklingsproblem och ytterligare förbättringsstöd/-villkor. I 

denna output kan utbildningen enkelt kopplas samman med 

pågående kvalitets- eller HRD-program.  

 Det här steget består generellt av två dagars 

utbildningssessioner för blandade grupper upp till 15 personer. 

Antalet sessioner beror på utvalda mål samt 

implementeringskrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informera ledningen Kort efter den sista utbildningssessionen presenteras 

utbildningsresultaten för cheferna för alla involverade 

organisationer. Ledningens feedback om deltagarna samt 

utbildningsresultaten rapporteras tillbaka till alla involverade. 

Sessionen är startpunkten för nya samarbetsinitiativ, nya 

serviceinitiativ och för förbättring av den underliggande lokala 

policyn som är relaterad till målgruppsinitiativen.  

 

 

 

 

Inom Newcastleområdet har under en period om tre månader över 150 personal på 

tillhandahållarorganisationer, mellanchefer och utnämnda case managers utbildats i igma-metoden. 

Alla sessioner är blandade: chefer samt yrkesverksamma från olika organisationer utbildas 

tillsammans. På det här sättet kan utbildningen specifikt rikta in sig på relationskaraktären mellan en 

case manager och en tillhandahållare. Tillhandahållandet är inte den centrerade åtgärd som ska hjälpa 

ungdomar i Learning Gateway, utan det är den efterfrågan som case managern formulerar. Fokus på 

efterfrågan kommer att leda till tillhandahållande som verkligen uppfyller behovet.  

En av utbildningens första effekter var att personal i tillhandahållarorganisationer själva drog 

slutsatsen att deras program för ungdomar missat poängen: att hålla ungdomarna i ett klassrum och 

undervisa dem är inte det erbjudande man bör ge till avhoppare, oavsett hur mycket de skulle gynnas 

av att få ordentlig utbildning. Istället diskuterade personalen sätt på vilka programmen kunde göras 

mer attraktiva genom att minska på klassrumsundervisningen och lägga till utomhusaktiviteter, 

aktiviteter som var relaterade till ungdomarnas intressen (t.ex. reparera och underhålla bilar). 

Praktiska förändringar hittades genom att helt enkelt ställa frågan: vad kan du själv förändra nästan 

genast?  

Personalen kände sig stöttade av det enkla faktum att de nu hade verktyg för att kunna informera 

ledningen om vad ungdomarna verkligen behövde; om hur mycket tid det i verkligheten tar att 

kontakta och rekrytera ungdomar som “inte syns” för regeringsinstituten. Det ansågs också vara ett 

stort steg att träffa nätverket inom utbildningssituationen för att lära känna varandra och för att 

kunna förbättra samarbetet.  
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6. Uppföljning När man arbetat med metoden under en ansenlig tidsperiod 

(minst sex månader) kan de första gradvisa framstegsresultaten 

presenteras och en utvärdering om de resultat som uppnåtts 

presenteras. En sådan utvärdering kan användas för att 

vidareutveckla den implementerade metoden i linje med de 

regionala behoven, för att motivera alla involverade och hålla 

kursen. Resultaten kan också användas för att främja alla 

involverades arbete och ge bevis på vad som verkligen behövs 

för att arbeta å en specifik klientgrupps vägnar (behandla 

specifika behov och ytterligare program eller stöd). En del av 

detta resultat är data och fakta som ska användas för att få 

ytterligare finansiering.   

 

 

 

 

 

 

Inom feedbacksessionen antogs följande förbättringsförslag av intressentorganisationerna 

(Tillhandahållare, Career Council, Labour Office, City Council of Newcastle, Learning and Skills Council): 

- Innan ni introducerar en servicesatsning, lär känna er målgrupp först!  

- Organisera kombinerade rekryteringsstrategier istället för bara separata åtgärder från varje 

individuell tillhandahållarorganisation  

- Begränsa drastiskt tiden i klassrummet och skapa istället alternativa och mer attraktiva 

inlärningsmiljöer  

- Tillåt individuell flexibilitet i de program som erbjuds; vissa ungdomar behöver mindre tid och 

andra kräver mer intensiva program och stöd  

- Arrangera för samarbete med arbetsgivare som redan är med i programmen  

- Sätt upp arrangemang (inom policy och finansiering samt i själva programmen) som tillåter 

ungdomarna att lämna området ifall det ligger mer i linje med deras ambitioner  

- Förändra finansieringsprinciperna till att betala en klumpsumma i genomsnitt och inte för 

varje individuell ungdom, vilket gör att tillhandahållarna lägger pengarna där de verkligen 

behövs  

- Utnämn personal som verkligen är motiverad att bli (vara) case manager och som besitter de 

erfordrade färdigheterna och kompetensen för att arbeta med ungdomar  
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Efter ett halvår bjöds alla intressentorganisationer in igen för att gemensamt utvärdera hur Learning 

Gateway fungerade och hur konceptet case management har hjälpt till att förbättra servicenivån 

och inverkan på ungdomarna. Följande förbättringar/förändringar har rapporterats:  

- Stora förändringar i uppläggen i de program som erbjuds: mer uppmärksamhet för praktiska 

aktiviteter på ungdomens intresseområde; fler utomhusaktiviteter  

- Garage- och mekaniska workshoppar erbjöds som en del av utbildningen, även på lördagar  

- Musik-workshoppar och replokaler gjordes tillgängliga  

- Engagemang av Newcastle United som inspirerande mentorer 

- En fotbollstävling sattes upp av en grupp tillhandahållarorganisationer som ett sätt att få 

kontakt med avhoppare och rekrytera dem till programmet  

- Förebyggande program startade som ett logiskt tillägg till det “kurerande” program som 

Learning Gateway faktiskt är; 

- Allmänna uppnåendenivåer (att hålla ungdomarna kvar i programmet) har gradvis ökat  

- Tillhandahållarorganisationer som inte kunde anpassa sig och förbättra sina erbjudanden 

lämnade Learning Gateway-programmet, och åtta nya organisationer rekryterades (och fick 

senare extra utbildning)  

Inom ett och ett halvt år blev Newcastle-området ett av de bäst presterande områdena inom 

Learning Gateway. De var kapabla att behålla ungdomarna i programmet och att föra dem till 

antingen vidareutbildning eller ett jobb. Baserat på denna succé har liknande implementeringar av 

igma gjorts i Gateshead, Sunderland, Lincolnshire och Rutland. 
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