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ESF-projektet LIKES-projektet bedrevs under tids-
perioden maj 2020 till maj 2022. FoUiS hade i up-
pdrag att utvärdera LIKES-projektet. Rapporten re-
dogör för slututvärderingen av projektet och ger en 
beskrivning av projektets bakgrund, utgångspunkter 
och syften så väl som av projektets genomförande 
och resultat.

Hela rapporten finns på:  
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/
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https://www.fou.sormland.se/media/3008/slututvardering-esf-projektet-likes.pdf


DE FYRA DELPROJEKTENBakgrund och syfte
Likes var ett ESF-initiativ för att bemöta 
arbetslöshet och personalbrist inom barn- 
och äldreomsorg. Tillvägagångssättet var 
att skapa enklare utbildningar som leder 
till enklare arbeten inom dessa områden.

Syfte och genomförande
Syftet med projektet var att finna vägar till att 
bemöta utmaningar med kompetensförsör-
jning för kommunala verksamheter inom vård- 
och omsorg samt barnomsorg, genom att 
skapa strukturer som tillgängliggör arbetstillfäl-
len för personer långt ifrån arbetsmarknaden. 

Fokus var också att utveckla samverkan mellan 
vuxenutbildning och arbetsgivare.

Resultat

Resultat
LIKES-projektet har bidragit med insik-
ter och erfarenheter till bemötandet 
av utmaningen med kompetensförsörj- 
ning inom de aktuella kommunala 
verksamheterna.  

Projektet utvecklade och genomförde 
utbildningsinsatser som var utformade 
av vuxenutbildning och arbetsgivare 
och anpassade för målgruppen. Och 
utbildningsinsatser har resulterat i att 
deltagare fick anställning.

LIKES-projektet har också bidragit till 
att tillgängliggöra arbetstillfällen. 

Utbildningskoncepten 
Inom projektet utformades aktiviteter 
som gick att göra i egen organisation, 
och på flera ställen motsvarade utbild-
ningarna arbetsgivares behov. 

Projektet skulle ge  insikter och 
erfarenheter för utveckling av utbild-
ningskoncept baserade på dialog och 
samverkan mellan vuxenutbildning och 
arbetsgivare. Det förekom i vissa fall.

Måluppfyllelse
Hur väl projektet uppnått sina mål är  
en gradfråga. Syftesformuleringar för 
projektet var genomgående mer skarpt 
och tydligt definierade än vad projek-
tets slutgiltiga bidrag bedöms vara. 

Projektet har uppnått utsatta mål på or-
ganisationsnivå. Givet skillnader i lokala 

REKOMMENDATIONER

• Undersök innan projektet att målgrup-
pen verkligen finns och skulle vara 
hjälpt av den tänkta insatsen

• Definiera tydligt mervärdet med ett 
gemensamt ramprojekt

• Vid gemensamma projekt, sträva efter 
likheter som möjliggör jämförelse och 
lärande mellan delprojekt (målgrupp, 
aktiviteter och insatstid

• När risker identifieras i projekts initial 
fas, ta den egna riskbedömningen på 
allvar och gör en konkret åtgärdsplan.

• Definiera noga och avgränsa tydligt 
mått och indikatorer som kan påvisa 
projektets framgång

Projektet har uppnått utsatta mål på organisationsnivå. Projektet har även nått 
vissa resultat på individnivå och organisationsnivå, men det är mer tveksamt om 
målen nåtts på strukturnivå.

förutsättningar och behov har de olika 
delprojekten på olika sätt och i olika grad 
bidragit till förändringar i arbetsmarknad-
sutbildningar samt för samverkansstruk-
turer mellan vuxenutbildning och arbetsgi-
vare i respektive kommuner. 

Utvärderingen visar på att projektets 
framgång för att nå utsatta resultat och 
önskade bidrag på strukturell nivå är mer 
otydliga och tveksamma. LIKES delprojekt 
har sannolikt påverkat utvecklingen i res-
pektive kommun, men det är osäkert om 
projektet bidrar till långsiktiga förändringar.
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