Statistik för Navigator, Krokom 1/5-2008 t.o.m. 30/4-2011
Nedan följer en redovisning av projektets kvantifierade mål, samt en redovisning av resultat.
Resultaten visar hur projektet uppnått sina uppsatta mål, samt hur det gått för de deltagare som varit
inskrivna. En del resultat är köns- och gruppindelade, andra inte.

Antal deltagare under projekttiden
Projektets mål var att ha totalt 135 deltagare, varav 50 utlandsfödda, 60 ungdomar 16-24 år och 25
inrikesfödda personer 25-64 år.
Målet var också att deltagarna skulle vara fördelade på hälften kvinnor och hälften män.
Resultat:
Totalt
Projektet har haft 119 deltagare, vilket är 88,1% av målet på 135 stycken.
Varav 39 kvinnor (32,7 %) och 80 män (67,3 %).
Utrikesfödda
53 deltagare, vilket är 106 % av målet på 50 stycken.
Varav 19 kvinnor (35,8 %) och 34 män (64,2 %)
Ungdomar 16-24 år
41 deltagare, vilket är 68,3 % av målet på 60 stycken.
Varav 12 kvinnor (29,3 %) och 29 män (70,7 %).
Inrikesfödda 25-64 år
25 deltagare, vilket är 100 % av målet på 25 stycken.
Varav 8 kvinnor (32 %) och 17 män (68 %).
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Tabellen visar procentuell fördelning av deltagarna, uppdelade efter kön i respektive grupp.
Utifrån projektets kvantifierade mål.

Antal företagskontakter under projekttiden
Projektets mål var att etablera 60 företags- och arbetsgivarkontakter.
Resultat:
Ungefär 100 kontakter är tagna under projekttiden. Varav cirka 70 är etablerade och aktiva under våren
2011. Kontakterna omfattar både privata företag och kommunala verksamheter.

Utskrivningsorsaker
Projektet har under projekttiden redovisat utskrivningsorsaker enligt SCB:s utskrivningskoder. Under
projekttiden var det 99 deltagare som blev utskrivna, de övriga är fortsatt inskrivna efter projekttiden,
eftersom verksamheten övergått i kommunal regi.
Nedan redovisas utskrivningarna enligt SCB samt de deltagare som gått ut i arbete och studier efter
grupp- och könsindelning.
De som gått ut i arbete och studier redovisas sedan tillsammans med upplevelsen av ökad
anställningsbarhet i ett försök att besvara målet:
70 % av deltagarna ska efter avslutat projekt vara i arbete, ha startat eget eller uppleva att deras
möjligheter till att få jobb har ökat.
Vi har valt att även lägga in studier i det målet, eftersom att det också många gånger gör att individen
blir självförsörjande.
Resultat:
Utskrivningorsak
1-Arbete
2-Studier
3-Annan orsak
4-Okänd orsak
5-Projekt fullföljt

Antal
31 (31,3 %)
16 (16,2 %)
46 (46,5 %)
1 (1 %)
5 (5,2 %)

Kod 3 och 5 innefattar bland annat:
Sjukdom, flytt till annan kommun,
missbruksproblematik, vidare i insatser
hos AF*, graviditeter och lång frånvaro.

*(7 personer av de 52 som varken studerar eller arbetar har gått över till andra insatser hos arbetsförmedlingen)

De utskrivna som fått arbete, indelat i olika målgrupper och kön:
Utrikesfödda 25-64 år:
15 personer har fått arbete, varav 3 kvinnor och 12 män.
Det innebär att ca 16 % av de utrikesfödda kvinnorna som deltagit fått arbete och ca 35 % av de
utrikesfödda männen som deltagit fått arbete.
Ungdomar 16-24 år:
9 personer har fått arbete, varav 2 kvinnor och 7 män.
Det innebär att ca 17 % av kvinnorna 16-24 år som deltagit fått arbete och att ca 24 % av männen 1624 år som deltagit fått arbete.
Inrikesfödda 25-64 år:
7 personer har fått arbete, varav 3 kvinnor och 4 män.
Det innebär att ca 37 % av kvinnorna 25-64 år som deltagit fått arbete och att ca 23 % av männen 2564 år som deltagit fått arbete.

De utskrivna som börjat studera, indelat i olika målgrupper och kön:
Utrikesfödda
8 personer har börjat studera, varav 4 kvinnor och 4 män.
Det innebär att ca 21 % av de utrikesfödda kvinnorna som deltagit börjat studera och att ca
12 % av de utrikesfödda männen som deltagit börjat studera.
Ungdomar 16-24
6 personer har börjat studera, varav 3 kvinnor och 3 män.
Det innebär att ca 25 % av kvinnorna 16-24 år som deltagit börjat studera och att ca 10 % av männen
16-24 år som deltagit börjat studera.
Inrikesfödda 25-64 år
2 personer har börjat studera, varav 1 kvinna och 1 man.
Det innebär att ca 12 % av kvinnorna 25-64 år som deltagit börjat studera och att ca 6 % av männen
25-64 år som deltagit börjat studera.

Upplevelse av ökad anställningsbarhet
Projektet har haft som mål att mäta om deltagarna upplevt att deras möjligheter att få jobb har ökat.
Dessvärre har det varit svårt att utarbeta ett mätverktyg med hög validitet. Vi har varit tvungna att
omarbeta och utveckla detta under tiden. Av det skälet kan vi inte redovisa något utfall på alla
deltagare som har skrivits ut, men nedan följer den mätning som vi gjort under slutfasen av projektet.
Utfallet bygger på ett urval av utskrivna deltagare (25 personer) från sommaren 2009 och framåt. De
25 personer som ligger till grund för mätningen är gjord på de resterande 52 utskrivna personerna som
inte fått arbete eller som inte har gått till studier.
Resultat:
16 personer av de 25 tillfrågade upplever att de ökat sina möjligheter att få jobb under sin inskrivning i
Navigators verksamhet.
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Före deltagande i Navigator upplevde 16 % att de hade några möjligheter, goda eller mycket goda
möjligheter att få jobb.
Efter deltagande i Navigator upplevde 80 % att de hade några möjligheter, goda eller mycket goda
möjligheter att få jobb.

70% målet
Projektet hade som mål att 70 % av deltagarna skulle efter projekttiden vara i arbete, starta eget eller
uppleva att deras möjligheter att få jobb har ökat, dvs. att de ökat sin anställningsbarhet.
Resultat:
Tittar man på de faktiska siffrorna för vilka som har fått arbete (31 st) och på dem som gått till studier
(16 st) samt de som upplevt ökad anställningsbarhet (16 st), så är det tillsammans
63.5 % av de 99 utskrivna personerna.

28%-målet
Projektet hade som mål att 90 dagar efter avslutat deltagande i projektet, ska minst 28 % av deltagarna
vara i arbete.
Av 95 deltagare som varit utskriven i 90 dagar har vi lyckats att nå 85 stycken för en 90dagarsuppföljning. Av dessa 85 har 24 stycken arbete, vilket ger en procentsats på 28,2 % (25,3 %
inklusive bortfallet).
Tre av de 24 deltagarna hade kombinerat studier med arbete. Utöver dessa har 17 studier. Slår man
ihop vilka som är i arbete eller i studier 90 dagar efter utskrivning från Navigator, får man en
procentsats (inklusive bortfallet) på 43,2 %)

Resultat av vilka som var i arbete 90 dagar efter avslutat deltagande i Navigator:
Ungdomar 16-24 år
6 personer hade arbete 90 dagar efter utskrivning 1 kvinna och 5 män
I den här gruppen finns det uppföljning på 28 personer, 8 kvinnor och 20 män.
Det innebär att 12,5 % av de uppföljda kvinnorna och 25 % av de uppföljda männen hade arbete 90
dagar efter utskrivning.
Inrikesfödda 25-64 år
5 personer hade arbete 90 dagar efter utskrivning, 3 kvinnor och 2 män
I den här gruppen finns det uppföljning på 16 personer, 5 kvinnor och 11 män.
Det innebär att 60 % av de uppföljda kvinnorna och 18 % av de uppföljda männen hade arbete 90
dagar efter utskrivning.
Utrikesfödda 25-64 år
13 personer hade arbete 90 dagar efter utskrivning, 1 kvinna och 12 män, 3* av dessa studerade på SFI
samtidigt som de hade arbete (*3 män).
I den här gruppen finns det uppföljning på 41 personer, 15 kvinnor och 26 män.
Det innebär att 6 % av de uppföljda kvinnorna och 46 % av de uppföljda männen hade arbete 90 dagar
efter utskrivning.

Resultat av vilka som var i studier 90 dagar efter avslutat deltagande i Navigator:
Ungdomar 16-24 år
6 personer var i studier 90 dagar efter utskrivning, 3 kvinnor och 3 män. I den här gruppen finns det
uppföljning på 28 personer, 8 kvinnor och 20 män.
Det innebär att 37,5 % av de uppföljda kvinnorna och 15 % av de uppföljda männen hade studier 90
dagar efter utskrivning.
Inrikesfödda 25-64 år
1 studerade 90 dagar efter utskrivning, 1 man
I den här gruppen finns det uppföljning på 16 personer, 5 kvinnor och 11 män.
Det innebär att inga kvinnor studerade och att 9 % av männen studerade 90 dagar efter utskrivning.
Utrikesfödda 25-64 år
14 personer var i studier 90 dagar efter utskrivning, 3 kvinnor och 11 män, varav 3 arbetade samtidigt
(3 män)
I den här gruppen finns det uppföljning på 41 personer, 15 kvinnor och 26 män.
Det innebär att 20 % av de uppföljda kvinnorna och 42 % av de uppföljda männen hade studier 90
dagar efter utskrivning.

Övrig statistik
Procentuell fördelning:
Procentuell fördelning av ålder och kön i grupperna av den totala inskrivningen.
Totalt var det 119 personer som har varit inskrivna i projektet.
Ungdomar 16-24 år:

10 % kvinnor och 24,4 % män

Inrikesfödda 25-64 år:

6,7 % kvinnor och 14,3 % män

Utrikesfödda 25-64 år:

16 % kvinnor och 28,6 % män

Deltagartimmar:
Fördelningen av det totala antalet deltagartimmar som är registrerade i projektet under tiden 1:a maj
2008 till 30:e april 2011.
2008 - uppgick de totala deltagartimmarna till 15883 timmar.
2009 - uppgick de totala deltagartimmarna till 27279 timmar.
2010 - uppgick de totala deltagartimmarna till 27768 timmar.
2011 - uppgick de totala deltagartimmarna till 10860 timmar.
Det gör totalt för hela projekttiden att 81790 deltagartimmar registrerades.
Inskrivningsveckor:
Det totala antalet veckor under projekttiden som deltagarna tillsammans varit inskrivna uppgår till
3030 veckor. Det innebär att varje deltagare har varit inskriven 25,5 veckor var i snitt, sett över alla
deltagare. Könsuppdelat blir det 23 veckor för kvinnor och 26,5 veckor för män i snitt

