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Sammanfattning 

Syftet med att delta i projektet har varit att utveckla arbetssätt för de utrikesfödda i åldrarna 25-65 som 

står långt ifrån arbetsmarknad och studier. Efter någon månad ändrades den lägre åldersgränsen till 2o. 

Målet med projektet har varit att 20 % av deltagarna ska ha gått till arbete, 20 % ska ha gått till studier 

och att resterande 60 % ska ha gjort en stegförflyttning närmare sysselsättning eller studier. I Arvika 

har vi haft som mål att: 

*Deltagarna ska få en större anställningsbarhet 

*Deltagarna ska ha fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka studier 

*Minskat utanförskap och marginalisering. Att deltagarna fått bättre förutsättningar för delak-

tighet och inkludering i samhället. 

*Förbättrad samverkan och rutiner på organisationsnivå gällande insatser och resurser för 

målgruppen. 

Arvika kommun har under projekttiden skrivit in 53 deltagare varav 19 män och 34 kvinnor. Deltagarna 

har kartlagts och en planering har gjorts som vi jobbat för att de själva ska vara delaktiga i och på så vis 

har aktiviteter och insatser sett mycket olika ut.  

Språkträning i olika former har varit centralt i projektet och den har anpassats efter mottagare, sam-

manhang och syfte. Deltagare har fått möjlighet att öva på körkortsteori, intervjuteknik, CV-skrivning 

och digital kompetens. Deltagare har varit på studiebesök, haft föreläsningar och aktiviteter kring hälsa, 

samhällskunskap, föräldraskap, kultur, jämställdhet samt provat på praktiska aktiviteter inom sömnad, 

snickeri och butik.  

Resultatet visar att av 53 deltagare har sex gått vidare till någon form av anställning, 16 till studier och 

ett flertal andra har gjort stegförflyttningar som t.ex. att bli inskrivna och få en aktiv insats på Arbets-

förmedlingen. Man kan också se i statistiken att fler och fler deltagare deltar aktivt i aktiviteter alltef-

tersom projektet fortlöpt. Många deltagare säger även att de har fått en bättre hälsa av att vara med i 

projektet, de har känt sig sedda och känt en samhörighet med andra. De tycker att de har blivit bättre 

på svenska och många har velat förändra den egna situationen. 

Framgångsfaktorer är främst samverkan, parallella processer och språkträning. Projektet har lyft in mål-

gruppen i en befintlig samverkansgrupp där flertalet professioner träffas med syftet att samverka men 

också för att kunna arbeta parallellt runt deltagare. Detta har sparat individer mycket tid vilket inte 

bara gynnar dem själva utan att ökar möjligheterna att stegförflyttas mot en egen försörjning. Det har 

varit viktigt att kunna se på individens i sin helhet för alla delar hänger ihop; hälsa, familj, ekonomi osv. 

En annan framgångsfaktor är det språkstöd som har varit mycket betydelsefull för en bra kommunikat-

ion och kulturell kompetens med och mellan deltagare och personal.  

Samverkan och språkträning kommer att implementeras i ordinarie verksamhet. En samverkansgrupp 

har arbetats fram i lokal styrgrupp för detta ändamål och kommer att bestå av handläggare från AMI, 

lärare och studie- och yrkesvägledare på SFI samt projektledare från Värmland Tillsammans. Målgrup-

pen är utrikesfödda från AMI och/eller SFI som behöver stöd för språkinlärning. Dessa personer kom-

mer att få möjlighet till språklig kartläggning på sitt starkaste språk samt stöd i sina studier och extra 

språkträning. 
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Projektidé och förväntade resultat  

PROJEKTETS SYFTE  

Utrikesfödda är den grupp som står längst från arbetsmarknaden, här är arbetslösheten högre än i andra 

grupper. Det finns en stor grupp människor som saknar arbete och egen försörjning.  Det är viktigt att 

de människor som är utanför arbetsmarknaden ”kommer in”; dels för att trygga arbetskraftsbehovet 

men också minimera risken för utanförskap. Sett utifrån ett föräldraperspektiv är det viktigt att föräld-

rarna kommer i arbete och egen försörjning då det kommer att påverka yngre generationer. 

I Arvika har man tagit emot utrikesfödda från många olika länder men de som haft svårast att etablera 

sig på arbetsmarknaden är kvinnor från Somalia och Irak med ingen eller låg utbildning. Vid genomförd 

fokusgrupp med ett tio-tal utrikesfödda män och kvinnor, som har insatsen extratjänst, framkom sam-

stämmigt att språket var det viktigaste för dem.  Det man önskade var att praktik blandades med språk-

träning, flera påtalade även att de hade kompetens men att deras språk inte var tillräckligt för svensk 

arbetsmarknad. 

Syftet för projektet är att målgruppen utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt ifrån ar-

betsmarknad kommer närmare eller etablerar sig i studier eller arbete. Övergripande för många av del-

tagarna som remitterades till Värmland Tillsammans är att tidigare insatser runt individerna misslyck-

ats och många har skrivits ut från SFI och Arbetsförmedlingen.  

Avgränsningar gjordes efter samtal med representanter från olika myndigheter och funktioner. I dessa 

samtal kom det fram att det saknas väl inarbetade arbetssätt för de utrikesfödda som uppbär försörj-

ningsstöd, har en låg språknivå, är mellan 25-64 år och som inte har klarat tidigare insatser inom kom-

munen. 

 

PROBLEMOMRÅDEN ARVIKA KOMMUN 

Följande problemområden avsåg projektet att jobba med i Arvika: 

 Avståndet mellan tillgängliga resurser och individens behov 

Arvika kommun har idag många olika arbetsmarknadsinsatser och verksamheter. Tyvärr saknas en god 

samordning mellan dessa vilket leder till att individen inte alltid får rätt insats. Av erfarenhet från tidi-

gare projekt samt Arbetsmarknad- och integrationsenhetens [AMI] ordinarie verksamheter är att fler 

kvinnor än män blir kvar i systemet eller går ut till arbetslöshet och ofta genom att uppbära försörj-

ningsstöd.  

 

Behov av en fördjupad kartläggning av den enskildes färdigheter och behov 

Individen kartläggs hos flera olika myndigheter och verksamheter men en samordnad kartläggning sak-

nas.  Detta gör att individens planering och aktiviteter ibland krockar eller blir ofullständig vilket leder 

till att behovet inte tillgodoses eller att individen inte får rätt anpassning. 
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Kulturförståelse/kulturskillnader  

Både arbetsgivare och myndigheter samt individer ur målgruppen berättar att det uppstår många kul-

turkrockar och missförstånd idag. Det man vet är att många personer inte har fått eller haft möjlighet 

att ta till sig samhällsinformationen p.g.a. exempelvis ohälsa, låg motivation, social oro m.m. Vi kan 

också se att många inte är integrerade i samhället även efter en längre tid i Arvika. Många kvinnor är 

föräldralediga under lång tid. 

 

MÅL OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT 

Projektets övergripande mål är att få 20 % etablerade i studier och 20 % etablerade i sysselsättning och 

resterande 60 % ska ha gjort en stegförflyttning. Syftet med projektet har varit att dessa deltagare ska 

ha kommit närmare arbete eller studier. Det har inte varit ett rimligt eller möjligt mål att alla, efter sitt 

avslut i projektet, ska ha fått ett jobb eller påbörjat en högre utbildning men då ska de i alla fall ha gjort 

en stegförflyttning. För många har det inneburit att kunna återinskrivas på SFI och klara sina studier, 

för andra har det varit att prova på en praktikplats inom AMI och för några har det inneburit att få hjälp 

med exempelvis medicinska hinder som gjort att personen i fråga inte har kunnat eller orkat studera 

eller söka jobb.  

Vi i Arvika förväntar oss att deltagarna uppnår resultat som t.ex.  

- En förbättrad språkutveckling.  

- En ökad förståelse för svenska samhället genom samhällsinformation och arbetslivskunskap.  

- Att deltagaren har genomgått en fördjupad samordnad kartläggning med individuell handlings-

plan, kortsiktigt och långsiktigt. 

- Att deltagaren själv upplever en förbättrad hälsa.  

 

Förändringsteori 

Utifrån problemanalys och syftet togs en förändringsteori fram som projektet skulle jobba mot (se bi-

laga). Förändringsteorin består bland annat av mål på kort, medellång och lång sikt för Värmland Till-

sammans i Arvika. Målen på lång sikt är: 

- Deltagarna har fått en större anställningsbarhet. 

- Deltagarna har fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka studier. 

- Minskat utanförskap och marginalisering. Att deltagarna fått bättre förutsättningar för delaktighet 

och inkludering i samhället. 

- Förbättrad samverkan och rutiner på organisationsnivå gällande insatser och resurser för målgruppen. 

 

Förändringar 

I början av projektet trodde vi att målgruppen skulle, trots att de stod långt ifrån arbetsmarknaden, 

vara mer redo att studera eller arbeta än vad de var. Vi trodde det skulle gå att arbeta mer arbetsprö-

vande för att sedan matcha mot arbete men det visade sig att en stor del av deltagarna hade en lägre 
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språknivå, mindre självständighet och fler psykiska eller fysiska besvär än vad vi först trodde och fler-

talet deltagare i projektet har behövt vidare utredning på ett eller annat sätt. Detta krävde förändring 

av tankesätt och arbetssätt och det var därför av stor vikt och betydelse för projektet att anställa ett 

arabisktalande språkstöd som underlättade kommunikationen betydligt. Det har också inneburit att vi 

har fått jobba under en längre tid med deltagarna än vad vi trodde vi skulle göra och att det har handlat 

mer om att få personer självständiga för att fungera i samhället än att gå ut till fast anställning. På lång 

sikt kan förändringarna hos deltagare med barn förhoppningsvis ge positiva effekter för de kommande 

generationerna. 

De övergripande målen i projektet har inte förändrats så till vida att 20 % ska etableras i studier, 20 % 

ska etableras i sysselsättning och 60 % ska göra stegförflyttning, men för många deltagare har en ny- 

eller återinskrivning på SFI varit det största studiemålet, inte andra typer av studier som projektet 

trodde från början. De andra stegförflyttningarna blev annorlunda än vad vi förväntade oss. Istället för 

att skrivas in på Arbetsförmedlingen eller få en praktikplats så blev en stegförflyttning att klara av att 

ringa på sin telefon, att klara av att åka buss eller lära sig hur man ska ta sig till vårdcentralen i tid. 

Syftet förändrades, i alla fall på kort sikt, till att individerna ska ha blivit mindre isolerade, mer själv-

ständiga, mer ”problemfria” för det kommer i sin tur kunnat leda till att mer fokus kan läggas på språk-

träning eller arbetssökande.  

Målen, arbetssätten har fått setts om en del utifrån de konsekvenser som Arbetsförmedlingens Arbets-

livsinriktad rehabiliterings (AF-rehab) utträde ur projektet innebar då det inte längre fanns ett smidigt 

sätt för deltagare att utredas av arbetsterapeuter eller arbetspsykologer som projektet hade en enklare 

ingång till från början. För att få tillgång till AF rehab i vanliga fall behöver individen vara inskriven på 

arbetsförmedlingen vilket ofta inte var aktuellt för dem. 

En annan förändring är att projektledaren för Arvika avslutade sin anställning våren 2020 och reste-

rande tid har en annan person tagit över projektledarrollen vilket har gjort att även om gedigen över-

lämning gjorts och de andra projektmedarbetarna har varit desamma är det mycket så kallad tyst kun-

skap (som kommer av erfarenhet och som är svår att sätta ord på) från 2,5 år som inte längre finns. Det 

kan hända att projektet tappat styrfart då en ny person ska ta över som måste sätta sig in i allt. Covid-

19-pandemin samt den korta tiden som var kvar av projektet har även de varit negativa påverkansfak-

torer. 

HORISONTELLA PRINCIPER 

I projekt finansierade av Europeiska socialfonden ska dessa präglas av fyra horisontella principer: håll-

bar utveckling, jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet. Projektet avsåg att jobba med hori-

sontella principer på olika sätt som att exempelvis lokalerna är anpassade för alla människor för det är 

viktigt att det inte är något hinder för en person med någon form av funktionsnedsättning att vistas i 

lokalerna.  Lokalen, som kan nås via kollektiva eller andra färdmedel, är utformad i ett plan med öppna 

ytor men med möjlighet till avskilda arbetsplatser för den som är i behov av detta. Lokalens utformning 

bör underlätta så att stereotypiska könsroller minimeras. Antagandet var att projektet kommer att möta 

fler kvinnor än män, fördelning 70 /30, varför lokalens utformning kan ha stor betydelse. AMI:s verk-

samheter har varit mer anpassade utifrån män än kvinnor. Ambitionen är att överbrygga ett eventuellt 

motstånd för kvinnor i industrimiljö eller mansdominerade yrken. 

I personalgruppen finns flerspråkig personal med varierad kulturell bakgrund, i olika åldrar och med 

olika kön. Personaltätheten är hög för att den enskilde ska få hjälp och stöd under sin tid i projektet.  
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För att alla ska känna sig välkomna och delaktiga sker information på flera språk, muntligt såväl som 

skriftlig.  Alternativ kommunikation såsom bildstöd och liknande används så långt det är möjligt och i 

den omfattning som behövs.  

Verksamheten ska genomsyras av medvetna arbets- och förhållningssätt som grundar sig i kunskap om 

och vikten av horisontella principer. Alla ska kunna vara med på lika villkor och efter sin förmåga och 

ska mötas där de är, som de är. Vi ville även att deltagarna själva skulle få en bättre inblick i och ökad 

kunskap gällande jämställdhet, tillgänglighet, icke diskriminering och interkultur. Vi hade även som 

mål att ge deltagarna verktyg för att ta sig framåt vilket är ett mer hållbart alternativ än att presentera 

färdiga lösningar. 

 

Arbetssätt/Metod 

 

ARBETSSÄTT OCH AKTIVITETER 

 

Arbetssätt 

Individen i fokus 

Vi har satsat på parallella processer med fokus på individen där vi ser vad denne behöver för att må bra 

och ta sig framåt i samhället – det kan handla om att få kontakt med vården, få ordning på ekonomi 

mm. En essentiell del i detta har varit samverkan. Vi har suttit i flera samverkansgrupper där vi har 

kunnat, vid samtycke, lyfta specifika deltagare eller att vi som personal kan ta upp allmänna frågor till 

rätt profession om hur vi ska gå vidare.  

Vi har jobbat för att individen ska äga sin egen process. Vi har haft regelbundna samt behovsstyrda 

individuella samtal med deltagaren. Samtalen kan ha skett när behov har funnits där och då, med eller 

utan språkstödet men vi har också haft uppföljningar med varje deltagare med medarbetare från pro-

jektet och ibland med handläggare på ekonomiskt bistånd men då alltid med tolk eller språkstöd om 

personen önskar. Fokus har varit på vad individen behöver för att komma framåt utifrån dennes mål 

och önskningar, förutsättningar, styrkor, förmågor – det kan ha handlat om att vilja ta körkort, få hjälp 

med ett medicinskt problem, vilja testa på en praktik. Ibland har vi fokuserat på en sak i taget men ofta 

har vi framgångsrikt jobbat parallellt kring alla delarna. 

Kartläggning 

I samband med inskrivningen i projektet görs en bred kartläggning utifrån deltagarens bakgrund, ev 

arbetslivserfarenhet, studiebakgrund, ev tidigare SFI-bakgrund, mående, familjesituation och vad per-

sonen har för långsiktiga och kortsiktiga mål. Utifrån denna kartläggning och i samråd med handläg-

gare på ekonomiskt bistånd görs en plan upp som ger deltagaren och oss en riktning att börja i. Planen 

följs upp med jämna mellanrum och ändras och justeras om så behövs. Under inskrivningen bestäms 

utifrån deltagares förmåga, antal timmar och dagar, vilka aktiviteter deltagare önskar eller behöver för 

att succesivt komma närmare/nå sitt mål. 



SIDAN 8 

Språkliga kartläggningar, även kallade litteracitetskartläggningar, är något som har integrerats i pro-

jektet mer mot slutet. Projektets SFI-pedagoger har arbetat fram kartläggningsmaterial och en av peda-

gogerna har genomfört ett antal språkliga kartläggningar i projektet i Arvika för att se vad deltagarna 

har för kunskaper i sitt starkaste språk. Denna kartläggning görs för att kunna vara till hjälp för dem 

och personer runt omkring som arbetar med dem, främst lärare på SFI men även för projektmedarbe-

tare. Den senare projektledare som är legitimerad lärare har fått lära sig att genomföra kartläggningar 

och har börjat utföra dem själv. 

 

Individen i ett sammanhang  

Samtidigt som de individuella processerna pågår så har deltagaren kunnat delta i olika sociala samman-

hang. De allra flesta mår bra av att vara med andra i olika konstellationer – en stor del av målgruppen 

befinner sig i och lider av någon form av utanförskap och projektet har jobbat mycket med att männi-

skor ska bli sedda och känna att de är en del av något. Projektet bygger på att skapa goda relationer 

både i grupp och individuellt. Alla som kommer hit får ett hjärtligt bemötande och de känner en tillhö-

righet och gemenskap. 

En betydelsefull del har varit samlingarna där vi började vi dagen med en kopp kaffe för att förutsätt-

ningslöst prata om vad som helst (dock från projektpersonalen en medvetenhet runt samtalsämnen 

osv) ofta med inslag av information om aktuella teman eller nyheter. Syftet är att alla ska bli sedda och 

få ordet (även om man väljer att inte ta det) och att man dels ska få viktig information eller lära sig 

någon del av svensk kultur eller få dela med sig av sin egen. Detta är ett sätt att skapa gemenskap och 

inkludering men också en tillgänglighet, tillgänglighet till information. Det har dock varit viktigt att 

projektpersonal håller i samlingen och följer med i samtalen för att kunna plocka upp intressanta saker, 

reda ut missförstånd eller för att alltid se till att samtalsämnen följer grunderna om människors lika 

värde. Det har också haft ett syfte i att man i ett avslappnat sammanhang får träna svenska, även om 

man ”bara” lyssnar. 

 

Aktiviteter 

Samhällskunskap 

Vid flera tillfällen under projektets gång har block med samhällskunskap hållits på Värmland Tillsam-

mans. Blocken har bestått ett tiotal träffar då handläggare och konsulenter inom Arbetsmarknads- och 

integrationsenheten har hållit i varsin del. De olika träffarna har berört ämnen som ”Myndigheter”, 

”Försörja sig och Utvecklas i Sverige”, Föreningar, ”Ta hand om sin hälsa”, ”Äldre och Funktionsned-

satta”, ”Bo i lägenhet” med mera.  

Inför varje tillfälle har vi, med hjälp av språkstödet och genom att deltagarna kan hjälpa varandra, gått 

igenom vad nästkommande träff ska handla om så att de är förberedda och kan känna igen innehållet. 

Efter träffarna repeterar vi och språkstödet föregående träff just för att deltagarna ska få höra innehållet 

igen men också för att kunna ställa frågor om det var något man inte vågade fråga om.  

De sista månaderna av projektet startades inga grupper igång, på grund av covid-19-pandemin. Dels för 

att vi inte fick samlas och för att det var färre deltagare på plats utifrån att många tillhör en eller flera 

riskgrupper. Men tack vare våra dagliga samlingar har aktuella, och viktiga ämnen ändå tagits upp för 

de deltagare som närvarat. 
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Friskvård 

De flesta deltagare har fått ta del av olika typer av hälsofrämjande aktiviteter. Hälsokonsulenter från 

Friskvården i Värmland skräddarsydde upplägg efter målgruppen. I de återkommande utbildningarna 

var det ett fokus på ett hälsotänk i vardagen med teman som rörelse, sömn, kost, egenvård vid lättare 

sjukdomstillstånd. Friskvården i Värmland anordnade även motionsträning kvällstid där projektets del-

tagare fick komma och prova på några gånger utan kostnad. På grund av covid-19-pandemin har även 

hälsoaktiviteter i grupp fått ställas in. En del i friskvården har varit de vårdkontakter vi har kunnat 

hjälpa deltagarna att få, ofta genom asylsjuksköterskor kopplade till projektet. Medarbetare i projektet 

har ofta fått hjälpa till att läsa kallelser för att hjälpa deltagarna att komma i tid till ett läkarbesök eller 

för att förstå vad kallelsen gäller överhuvudtaget. Projektarbetarna hade även schemalagd friskvård med 

deltagarna när vi till exempel var ute och gick för att lära känna närområdet, prata i ett avslappnat 

sammanhang, få motion och frisk luft. 

Språkcafé 

En av de tidigare nämnda SFI-pedagogerna knutna till projektet var på plats i Arvika och höll i språk-

aktiviteter en dag i veckan och hade under ett antal sammanhängande veckor ett språkcafé där delta-

gare och personal bakade tillsammans och tränade på att söka efter och läsa recept, skriva skyltar om 

bakverkens innehåll, pris,betalning osv. Pedagogen genomförde som tidigare nämnt, ett antal littera-

citetkartläggningar samt tog med deltagare till biblioteket. 

Föräldrautbildning 

Två handläggare från AMI höll i en föräldrautbildning om hur det är att vara förälder i Sverige – vilka 

rättigheter och skyldigheter har man, lagar, regler, bidrag, manligt och kvinnligt hur man skapar bra 

relationer, hur barnomsorgen fungerar med mera. 

 

Praktik 

I Värmland Tillsammans har det, förutom klassrum och samlingsrum även funnits en snickeriverkstad 

och en syhörna där deltagarna har haft möjlighet att prova på olika praktiska arbeten tillsammans med 

handledare kopplade till projektet. För många deltagare har detta varit mycket omtyckt då de har kun-

nat varva exempelvis språkträning och samhällskunskap med praktiskt arbete. De har även kunnat 

träna på svenska i ett sammanhang som är direkt kopplat till det de arbetat med och projektmedarbe-

tare har kunnat bedöma om deltagarna är praktiskt lagda och/eller om de kan ta till sig instruktioner, 

vare sig de får höra dem eller blir visade. Arbetsytorna har med andra ord fungerat som en lättare ar-

betsprövning och det har gett en fingervisning om deltagarnas förmågor och hur man kan hjälpa dem 

att utvecklas.  

För vissa räcker det med att få jobba praktiskt, att hitta en gemenskap med personer som gör samma 

sak som dem och att ha någon aktivitet att se fram emot. För andra kan det bli ett naturligt steg att gå 

vidare och man har då kunnat bli kopplad till en handläggare för att få en praktik inom AMI:s ordinarie 

verksamhet. En dag i veckan har projektledare haft möjlighet att sitta med i möte med AMI:s handläg-

gare och konsulenter för att ta upp ärenden angående deltagare som har eller vill ha praktik. 

Kontakt med arbetslivet 

Tidigare nämnda SFI-pedagog har även haft Arbetslivskunskap med deltagare utifrån ett arbetsmaterial 

som hon själv arbetat fram. I projektet har det uppmärksammats ett stort behov av mer kunskap om 
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arbetsliv och arbetsmarknaden i Sverige för utrikesfödda. Även om det har införts orienteringskurser i 

undervisningen på SFI, har det inte funnits ett material som är anpassat för målgruppen.  

I projektet har därför kursen Arbetsliv i Sverige- Arbetslivskunskap för nyanlända utarbetats för att passa 

målgruppen. Kursen har 12 teman om t.ex. jämställdhet, normer och regler på arbetsplatsen, hur man 

skriver CV och hur en anställningsintervju går till med mera. Kursen är uppbyggd så att deltagarna 

själva är delaktiga i sitt lärande genom att aktivt, med stöd av lärare och eventuellt språkstöd, söka 

information och kunskap. 

Före covid-19-pandemin var många deltagare med på studiebesök. Antingen anordnades de i grupp för 

att deltagarna skulle få möte olika arbetsgivare i kommunen som t.ex. Klässbols Linneväveri, olika delar 

av Arvika kommun, Röda korset med mera. Ibland anordnades de individuellt, inför en praktikplats 

eller anställningsintervju som t.ex. Vik Vaktmästeri, Lokalvård AFAB, Progotech mm. 

Deltagare har fått tränat intervjuteknik inför praktik, utbildning och jobbsök för att de ska vara förbe-

redda på vilka frågor som kan komma och hur man kan svara. Och precis som vid andra aktiviteter i 

projektet har vi förberett deltagarna för att skapa förförståelse inför jobbmässor, föreläsare och studie-

besök. 

Övrig kontakt med arbetslivet har varit att projektet vid några tillfällen bjudit in chef och anställda för 

att berätta för oss om deras företag och kraven för att arbeta där. Deltagare har fått anmäla sitt intresse 

till projektledare för att undersöka möjligheter om en eventuell praktik där. Innan eventuell praktik har 

vi arbetat med specifik yrkessvenska samt studerat företagets tryckta information såsom broschyrer och 

liknande. 

 

SAMARBETEN 

Det största samarbetet har varit med AMI, då projektet har varit tätt knutet till deras ordinarie verk-

samhet då syftet med projektet varit att arbeta fram metoder som ska implementeras i AMI:s verksam-

het efter avslutad projekttid, samt att flertalet projektmedarbetare kommer från den ordinarie verk-

samheten och vi har kunnat använda oss av befintliga resurser. Det var under projekttiden som Arbets-

marknadsenheten, AME slogs ihop med Integrationsenheten och bildade Arbetsmarknads- och integ-

rationsenheten, AMI, då det märktes att behovet fanns. 

Övriga samarbeten mest i form av kommunikation har vi till stor del haft med främst ekonomiskt bi-

stånd på socialtjänsten men också med SFI samt Arbetsförmedlingen då alla dessa är viktiga delar i de 

flesta deltagarnas liv. Samverkan har blivit mer och mer etablerad mot slutet av projekttiden. 

 

Socialtjänst 

 

Vi har haft regelbunden kontakt med deltagarnas respektive handläggare på ekonomiskt bistånd runt 

den plan deltagaren har. Vi har kunnat samarbeta utifrån deltagarens bästa och projektmedarbetare 

har ofta följt med på möten för att vara ett stöd för deltagaren. En representant har också varit med i 

den tidigare nämnda samverkansgruppen. 
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SFI och vuxenutbildning 

 

I Värmland Tillsammans har studie- och yrkesvägledaren från SFI varit på Värmland Tillsammans för 

att berätta om sitt jobb, om studier, men också för att hjälpa deltagare som behövt vägledning. SFI har 

också lånat ut surfplattor och böcker till projektet. 

Mot slutet av projekttiden har vi skapat en starkare samverkan mellan SFI och AMI, inte enbart för 

målgruppen men främst med dem i åtanke. Vi behöver främst hjälpa de som inte klarar sina studier – 

många gånger är det personer som har liten eller ingen skolbakgrund eller är analfabeter som miss-

lyckas inom ramen för utbildningen. Utifrån det behovet har vi tillsammans börjat arbeta fram en stu-

diestödsfunktion, läs mer under implementering. 

Vi har samarbetat med vuxenutbildningen runt elever före, under och efter utbildningar som de sökt. 

Språkstöd och projektpersonal har stöttat deltagarna som har gått utbildningen, framförallt gällande 

språket. 6 deltagare från projektet har genomfört lärlingsutbildningar som Köksbiträde och inom Städ 

och Service.  

Flera deltagare genomförde en orienteringskurs i Digital Kompetens som anordnades av vuxenutbild-

ningen - För att kunna hjälpa till att stötta deltagarna genomförde även projektets språkstöd utbild-

ningen. I utbildningen användes projektets Chromebooks. 

Region Värmland 

Vad det gäller vårdbiten så har det varit en asylsköterska kopplat till projektet regionalt som man har 

kunnat träffa, rådfråga eller fått hjälp med vårdkontakter igenom. Detta har varit till mycket stor hjälp. 

Det har tidigare funnits en asylsköterska lokalt som just nu endast jobbar deltid administrativt.  

Friskvården i Värmland Se ovan. Hälsokonsulenter har funnits med under projektets tid genom att 

ha friskvårdsgrupper med deltagare – förutom nu på slutet när covid-19 gjorde att det ställdes in – sen 

planerades det in igen, men en andra våg gjorde att det åter ställdes in.  

 

Arbetsförmedlingen 

 

I början hade projektet ett samarbete med AF rehab vilket var ett samarbete som fungerade bra då 

projektet hade flertalet deltagare som behövde utreda sin arbetsförmåga. När det samarbetet försvann 

blev det svårare stötta nämnda deltagare då AF rehab endast blev tillgängliga för de personer som redan 

var inskrivna på Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen genom sektionschef har dock funnits med i lokal styrgrupp under projekttiden och 

handläggare har, när de har haft tid och möjlighet, suttit med på tidigare nämnda samverkansgrupp.  

Värmland Tillsammans har setts som ett försteg till Arbetsförmedlingen då ett antal deltagare gick till 

extratjänst. Projektet har syftat till att göra deltagarna redo för att Arbetsförmedlingen ska ta över. Ef-

terhand togs personer med extratjänst in i projektet då behovet av extra stöd var fortsatt stor för den 

målgruppen. Alternativt skrevs personer ut för att de inte varit redo för arbetsmarknaden.  
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MATERIAL 

En del material som har använts har antingen lånats av SFI eller köpts in. Projektet har haft tillgång till 

Chromebooks som vi har använt oss mycket av i alla delar av projektet då det funnits gratisprogram 

och sidor som till exempel Hej Svenska där deltagarna har tränat på språk. Vi har kunnat använda oss 

utav gratisprogram för körkortsträning eller klipp från youtube eller lektion.se. I övrigt har en del 

material gjorts inför planerade moment som t.ex arbetsmaterial inför studiebesök, intervjuer eller för 

att förbereda och repetera innehåll i kurser. Ett exempel på övrigt material som är en slags lathund/hjälp 

för att träna på att ringa till vårdcentralen i Arvika. Se bilaga. 

 

UTBILDNING PERSONAL 

Inom projektet har det anordnats många träffar och fortbildningar för projektledare och projektmed-

arbetare och här nämns de som har haft mest påverkan på arbetet med projektet i Arvika. 

FACT-utbildning (Focused Act and Comittment Theory) har erbjudits vid två tillfällen (grund och fort-

sättning). Detta sätt att arbeta har bidragit till att vi inom projektet har tänkt på ett annat sätt när vi 

samtalar med deltagare. Samtalen blir mer fokuserade och framåtsyftande. Även om vi inte har använt 

oss av metoden fullt ut har det varit hjälpsamt att ha det synsättet att man vill motivera personer till 

att de ska acceptera vad de har varit med om och hur de mår men att sedan se på vad det är de behöver 

för att kunna gå vidare.  

Projektledarträffar och handledningsträffar har varit betydelsefulla och har inneburit ett stort utbyte av 

idéer och arbetssätt. Förutsättningar i de olika projekten har skiljt sig en hel del åt vad det gäller delta-

gare, personal, kommunala förutsättningar osv att man inte har kunnat ändra sitt arbetsätt radikalt på 

något sätt men det har ändå bidragit till att man har fått idéer att spinna vidare på och stöttning. 

En medarbetare från projektet har gått en utbildning i Supported Employment. Supported Employment 

är en metod som använts för att personer som inte arbetat på länge, börjar träna sina färdigheter direkt 

på en arbetsplats, istället för att börja med rehabilitering. Man har ofta kunnat se att Supported Em-

ployment även har ökat engagemanget hos arbetsgivare. Projektmedarbetare gick denna utbildning då 

vi i början av projektet trodde att vi kunde jobba mer på det sättet med deltagarna. Dock krävde de 

flesta i målgruppen andra insatser, se Förändringar. 

ARBETSSÄTT HORISONTELLA PRINCIPER 

Vi har haft som ambition att de horisontella principerna ska ha genomsyrat allt arbete vi gjort i pro-

jektet. Det tänket har funnits i de dagliga mötena med deltagare och kollegor, i trepartssamtal vi haft, 

under samlingarna, under utbildningarna. Det är av stor vikt att all personal har kunskaper om vad de 

horisontella principerna handlar om så att de inte själva till exempel förstärker könsnormer. 

I föräldrautbildningen, friskvården och samhällskunskapen har innehållet planerats så att alla ska 

kunna delta på sina villkor och efter sin förmåga oavsett om du är man eller kvinna, vart du kommer 

ifrån, din religion, ålder, sexuell läggning eller könstillhörighet.  Detta har gjorts genom att informat-

ionen ska vara tillgänglig för alla– vi har varvat tal med bilder och film. Språkstödet men även deltagarna 

själva har hjälpts åt så att alla ska förstå och kunna delta. Vid behov har vi använt tolk. Före och efter 

genomgångar har vi diskuterat ämnet för att skapa förståelse och efteråt har vi repeterat. 
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Under samlingar och vardagliga samtal har de horisontella principerna diskuterats mycket under pro-

jektets tid. Många gånger har det varit inplanerat men lika många gånger har samtalet kommit in på 

jämställdhet och icke-diskriminering och här har det varit extra viktigt att man som medarbetare följer 

samtalet, stöttar och förklarar där det behövs. När många personer med olika kön, bakgrund, och ålder 

samlas, är det naturligt att man har olika åsikter om vad som är jämställdhet, diskriminerande, rätt och 

fel och det har hänt att åsikter har uttryckts som strider mot allas lika värde men att man i de situationer 

inte blir arg eller säger att personen har fel utan ber personen förklara vad den menar och att man 

förklarar att man får tycka som man vill men samtidigt vara tydlig med att förklara vilka värderingar 

som ska visas i tal och i handling – och varför.  Man vinner inget på att gå i affekt men man vinner 

mycket på att vara genuint intresserad av att förstå vad personen menar. Förmodligen är åsikterna djupt 

rotade i den kultur personerna är uppvuxna inom. 

I de aktiviteter som har genomförts och praktikplatser som erbjudits har det alltid utgåtts ifrån att alla 

ska vara med på allt så långt det går. Vi har planerat och anpassat så att allt ska vara tillgängligt för alla 

oavsett kön, religion, fysisk kapacitet o.s.v. samt för att deltagarna ska få verktyg och strategier för att 

nå mer hållbara resultat. För de personer som inte har varit bekväma med att vara i en större grupp har 

vi kunnat anpassa detta också. Alla deltagare har rätt att bli sedda, göra sin röst hörd och bli respekte-

rade. Likabehandling handlar inte om att alla ska få exakt samma på exakt samma sätt utan att alla har 

rätt till att alla ska ha samma möjligheter att nå sina mål men hur man kommer dit kan se väldigt olika 

ut. Många deltagare har behövt mer en till en-stöd för att blomma ut.  
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Projektets resultat, mål och indikatorer 

Utifrån förändringsteorin togs mål fram på kort, medellång och lång sikt. Nedan presenteras pro-

jektets resultat utifrån målen på medellång sikt med kvantitativa data från VETA Advisor som gjort 

uppföljningar kring deltagare regelbundet under projekttiden samt kvalitativa data från projektmed-

arbetare, deltagare samt folkhälsostrateger från Region Värmland som gjort en hälsoutvärdering i pro-

jektet. 

Deltagaren har fått ökad förståelse för det svenska samhället genom samhällsinformation och 

arbetslivskunskap 

Som med många andra aktiviteter i projektet så kan man se att deltagandet ökar för varje uppföljning 

som VETA Advisor gjort. Dock är stapel 4 och 5 i varje grupp något som får analyseras för sig då det 

visar resultat från när Covid-19 kom in i bilden vilket innebar att många aktiviteter ställdes in och 

många deltagare kunde inte närvara. Deltagarna har varit engagerade och vill lära sig om samhälls-

kunskap och arbetskunskap. 
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Deltagaren har fått en förbättrad språkutveckling 

Vi har sett att de flesta deltagarna har utvecklat sitt språk efter en tid i projektet för att de har kunnat 

träna på språket i varierande sammanhang som under praktiska aktiviteter och i naturliga interakt-

ioner med andra deltagarna, på samlingarna osv. För många har det upplevts som stressande att bli 

betygsatt och känna en press att prestera med risk för att annars bli utskrivna, speciellt om man inte 

har någon skolbakgrund vilket är gemensamt för en stor del av deltagarna. Att Värmland Tillsammans 

inte har varit myndighetsutövande eller tidsbegränsat har nog i många fall gjort att deltagarna har 

kunnat slappna av och inte tänka så mycket på att de tränar svenska.  De deltagare som har haft extra 

svårt med svenskan har vi tränat mer intensivt med och vi har i flera fall gjort en litteracitetkartlägg-

ning. 

 

I statistiken från VETA Advisors uppföljningar kan man tydligt se att de allra flesta har varit aktiva i 

språkträning under sin tid i projektet. 

Deltagarna är motiverade att förändra den egna situationen 

Projektet har påverkat personer och både deltagare och personal har kunnat se hur personer har för-

ändrats, har sträckt på sig, ser gladare ut, säger att de är glada, vill ta sig framåt vilket de inte velat förut. 

Här har parallella processer varit A och O. Att man har kunnat ha språkträning blandat med samhälls-

kunskap samtidigt som man har fått hjälp med att reda ut medicinska eller ekonomiska bekymmer som 

har gjort att de inte har kunnat eller orkat gå vidare i sin utveckling. Projektet har hela tiden arbetat på 

många plan på samma gång. Vi har träffat många deltagare som har kommit till projektet med mål som 

att exempelvis bli bättre på svenska och ta körkort, men vill inte börja på SFI. Efter en period i projektet 

har många dock insett att SFI är den vägen just han eller hon måste gå för att bli så bra på svenska så 

att hen kan tillgodogöra sig en körkortsutbildning. 

Nedan visas avslutsorsakerna för deltagarna. Den visar att många har varit motiverade till att förändra 

sin situation och har också gjort det, även om det endast är ett fåtal som gått till egen försörjning. De 

som har gått vidare till arbete har till största del fått en tillfällig och tidsbegränsad anställning. De som 
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har gått till studier har till övervägande del åter skrivit in sig på SFI medan de andra gått till en arbets-

marknadsutbildning eller grundskoleutbildning. De som är kvar inom AMI har någon form av aktivitet 

som t.ex. en praktisk sysselsättning eller inom den implementerade studiestödsfunktionen – vissa har 

båda delarna. Merparten av de som har skrivits in på Arbetsförmedlingen har haft en aktiv insats, de 

deltagare som markerats som Åter remittent har, förutom två, lidit av psykisk ohälsa av den grad att de 

inte har kunna tillgodogöra sig innehållet i projektets aktiviteter och de kompetenser som funnits inom 

projektet har inte räckt till för att hjälpa dessa personer.  

 

 

Deltagarna upplever en förbättrad hälsa 

Folkhälsostrategerna från Region Värmland genomförde en hälsoutvärdering där de genomförde inter-

vjuer med ett antal kvinnor från projektet samt medarbetare i ett urval av deltagande kommuner med 

fokus på hälsan. Arvika var en av dessa kommuner.  

I intervjuerna med deltagarna pratade de om hur personerna levde och mådde före projektet utifrån 

ämnen som: Självständighet, Hemland, Språk, Familj, Sociala kontakter, Hälsa. Här framkom bland 

annat att deltagarna upplevt att många inte har sociala kontakter utanför familjen, många som funderar 

på livet och oroar sig mycket, lider av psykisk och fysisk ohälsa. Många upplever att de ofta eller alltid 

behövde hjälp med att klara sig i vardagen t.ex. med att åka buss eller handla på affären.  

I och med deras deltagande i projektet har deltagare uttryckt att de känner sig sedda och att det finns 

någon som frågar efter dem när de är på Värmland Tillsammans och att de har blivit mer självständiga. 

Flera deltagare upplever att deras sömn har blivit bättre och att de upplever mindre smärta. De har 

blivit hjälpta med vårdkontakter och de har fått vänner samt vågar prata svenska. 

Vi som jobbat i projektet har också märkt att fokus många gånger har skiftats från att fysiska krämpor 

tar över en stor del av personernas vardag och mående till att inte längre vara lika påtaglig. 
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Deltagarna har genomgått en fördjupad kartläggning med en individuell handlingsplan på kort 

och lång sikt 

Alla deltagare har kartlagts i projektets början och en individuell plan har upprättats i samband med 

detta. Denna kartläggning och plan har legat till grund för arbetet med deltagaren och den har sedan 

följts upp och utvärderats både kvalitativt och kvantitativt under projektets gång. Denna kartläggning 

har varit en viktig del i det holistiska synsättet som vi har haft på deltagarna – alltså att vi ser till hela 

individen att alla delar i individens liv påverkar deras situation till någon grad.  

 

Bättre gemensam planering kring individen och ökad förståelse för varandras arbete. 

Denna del har varit i stort fokus speciellt i slutet av projektet och nämns mer fördjupat i delarna om 

arbetssätt och implementering men även under rubriken för utvecklingsområden. Vi har vidareutveck-

lat en samverkans grupp och startat upp en annan för att kunna skapa bättre gemensam planering och 

insatser kring individen. I dessa grupper upplevs det vara av stort värde att kunna vända sig till de som 

kan det bäst för det ligger en rättssäkerhet och professionalism i det också. 

 

Avslutningsvis samt kopplat till målen på lång sikt (se förändringsteorin), kan man av resultaten utläsa 

att många av deltagarna har fått en större anställningsbarhet och fått bättre förutsättningar och behö-

righet för att söka studier. 

Många upplever minskat utanförskap och marginalisering och de har fått bättre förutsättningar för del-

aktighet och inkludering i samhället. 

Projektet har bidragit till en förbättrad samverkan och tydligare rutiner på organisationsnivå gällande 

insatser och resurser för målgruppen. 

 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

 

Parallella processer: Det har sparat deltagare mycket tid och bekymmer genom att vi har kunna sätta 

in eller planera flera insatser samtidigt. Det är lättare att koncentrera sig på svenskundervisningen om 

deltagaren samtidigt vet att man får hjälp med exempelvis medicinska eller ekonomiska problem. 

Samverkan: För att parallella processer ska kunna fungera så bra som möjligt krävs en bra samverkan 

mellan de professioner som är nära målgruppen. 

Ej tidsbegränsat deltagande: Att deltagarna har kunnat vara med i Värmland Tillsammans projektti-

den ut om det har behövts har för många varit en framgångsfaktor. De har kunnat utvecklas i sin egen 

takt. 

Ingen myndighetsutövning: Det är en fördel att ha haft en neutral plats att komma till som inte sätter 

betyg eller betalar ut pengar. Det innebär inte att det har varit kravlöst att vara med i projektet men för 

många deltagare har det gynnat deras utveckling. 



SIDAN 18 

Språkstöd: Att ha en person med Arabiska som modersmål som hjälpt deltagare och medarbetare att 

kommunicera och stöttat i språkträningen har varit oumbärligt för projektet. Det är en oerhörd påfrest-

ning att inte förstå eller göra sig förstådd. Språkstödet har även bidragit med kulturell kompetens för 

både deltagare och medarbetare. 

Språkträning: För att lära sig ett nytt språk så behöver man träna på det ofta. Vare sig deltagarna har 

gått på SFI eller inte så är det många deltagare som uppger att de inte tränar på att prata svenska på 

fritiden i särskilt stor utsträckning. Därför har de kommit framåt i sin språkutveckling av att träna på 

svenska i flera olika sammanhang i projektet. 

 

OVÄNTADE RESULTAT 

När covid-19 slog till så var det mycket i projektet som försvårades. Förutom att vi inte kunde träffas för 

många åt gången så var det många deltagare som inte kunde vara på plats alls eftersom de tillhör en 

eller flera riskgrupper. Och medan det i andra delar av samhället fortsatte att fungera med hjälp av 

datorer och internet så blev det återigen denna målgrupp som drabbades av utanförskap och isolering. 

De flesta har inte dator, många har inte bra nog internet eller pengar på kontantkortet för att kunna 

ringa eller använda internet. Vi har fått kontakta dem per telefon och även träffats ute i den mån det 

gått. De deltagare som har haft tillgång till egen bil har varit lätträknade. De flesta har fått förlita sig på 

kollektivtrafiken vilket många inte vågade åka på grund av covid-19. 

Covid-19-pandemin innebar i form av distansering, stopp för studiebesök och gruppaktiviteter och pro-

jektet fick övergå ännu mer till individuella insatser. Det har hållits tätare trepartssamtal med ekono-

miskt bistånd, språkträning en till en, språkliga kartläggningar osv vilket också har gett positiva resultat 

då man verkligen har kommit deltagarna nära. Här har man sett vad den nu mer utvecklad samverkan, 

och arbetet med de parallella processerna kan göra, trots pågående pandemi. 

 

BETYDELSE FÖR KOMMUNEN 

För kommunen har Värmland Tillsammans inneburit att vi har nått denna målgrupp på ett helt annat 

sätt än tidigare. Det har funnits bra arbetssätt och insatser runt praktik och studier men inte för denna 

målgrupp. Kommunen har förstått att det är mycket som behöver ordnas runt omkring dem för att de 

ska kunna ha en chans att etablera sig i jobb eller studier för det är många som behöver mycket stöd av 

olika de slag.  Vi har hittat former för att arbeta med målgruppen vilket vi tror kan leda till att perso-

nerna kan lyckas bättre i studier och större chans att komma ut i samhället eller i egen försörjning. 

STYRGRUPP 

Arbetet i lokala styrgruppen har fungerat bra. På mötena har de haft bra diskussioner och arbete som 

har lett till att hitta lösningar. Alla som har deltagit har velat samverka kring målgruppen och hitta 

lösningar som är bra för målgruppen och för kommunen. Förbättringsområde är att arbete för att få ut 

information som kommer från central styrgrupp till lokal styrgrupp och sen vidare ut till medarbetare 

inte alltid har fungerat fullt ut eller så optimalt som man skulle önska. 
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PROJEKTKONTORET 

Projektkontoret har varit till stor hjälp under projektets gång. Det har alltid varit tydligt vad som ska 

göras och när.  Man har alltid fått hjälp med det som behövts, rent praktiskt men även i form av idéer, 

inspiration och tips. Det har anordnats många bra projektledarträffar, handledarträffar och utbild-

ningar där man har fått inspiration, kunskaper och svar på frågor. 

  

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  

Medverkande i lokal styrgrupp har löpande fört resultat vidare till sina enheter. I sin tur har lednings-

grupper uppdaterats om vad som gjorts. Denna spridning har förbättrats men det är något som vi ser 

kan bli ännu bättre, att inte resultaten och jobbet som gjorts glöms bort för det går alltid att bli bättre 

– vi blir aldrig färdiga. 

Vi har även lyft arbetet och resultatet med Värmland Tillsammans till politikerna i kommunen. Enhets-

cheferna för AMI har varit i utskottet och berättat om projektet och även projektledaren ska till utskot-

tet efter projektets avslut. 

Som nämnts tidigare så slogs Arbetsmarknadsenheten ihop med Integration under projekttiden för vi 

insåg vikten av att samverka och vikten av att koppla på vuxenutbildning, SFI och ekonomiskt bistånd 

runt målgruppen. 

Arbetet med projektet, resultat och framgångsfaktorer tas vidare in i andra projekt och in i ordinarie 

verksamhet. Vi har haft och har planerat in träffar där tidigare projekt berättar om sitt arbete för med-

arbetare i nystartade projekt. 

Uppföljning och utvärdering  

Uppföljningar och utvärderingar är alltid en mycket viktig del av allt man arbetar med för när man är 

mitt uppe i något så kan det vara svårt att se objektivt på sitt arbete men om man gör utvärderingar och 

tvingas stanna upp och följa upp så blir allt så mycket tydligare. VETA Advisor har utvärderat projektet 

och sammanställt statistik på vad deltagarna har deltagit i eller gått vidare till och i vilken utsträckning 

medan folkhälsostrategerna från Region Värmland har på individnivå sammanställt hur deltagare och 

personal har upplevt att projektet har påverkat dem.  

Detta har gjort att vi i projektet och styrgrupp har kunnat se svart på vitt vad vi faktiskt har jobbat med 

och vilka resultat det har lett till – eller vad det inte har lett till och vad man behöver jobba vidare med. 

Projektledare har regelbundet redovisat arbetet med tillhörande uppföljningar och utvärderingar till 

lokal styrgrupp. 
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Användande av resultat/Implementering 

Parallella processer och samverkan har varit de främsta framgångsfaktorerna i projektet. För att kunna 

driva parallella processer runt personer i målgruppen så behövs en samverkan mellan professioner. I 

andra delar av verksamheten eller i andra typer av verksamheter finns det redan inarbetade sätt men 

inte i samma utsträckning för målgruppen. Som tidigare nämnt har det funnits en samverkansgrupp 

som har träffats en gång i veckan där projektledare har haft möjlighet att delta. Mot slutet av projektti-

den har projektledaren alltid varit med för att målgruppen alltid ska finnas med och gruppen har gått 

från att träffas vid behov till att bli en mer implementerad grupp med fasta mötesdagar och en tydlig 

dagordning. Gruppen har åtta fasta deltagare från olika kommunala enheter men ibland är andra pro-

fessioner med som också har koppling till målgruppen. 

Ett positivt resultat från projektet har varit den språkträning som deltagarna har fått av att vara med i 

projektet. Detta blir nu en del av implementeringen:   

Projektledaren och språkstödet kommer nu att gå över till en studiestöttande funktion med ett nära 

samarbete med SFI och AMI. Personer som har väldigt svårt med svenskan och/eller inte gör någon 

progression i sina studier eller på sin praktik från AMI och SFI kommer att få möjlighet att få extra stöd 

och även en litteracitetkartläggning som kommer att utföras av lärare på SFI samt av projektledaren. 

Arbetsformer för detta håller på att arbetas fram. För att underlätta kommunikationen har en ny sam-

verkansgrupp startats upp med lärare och SYV på SFI, handläggare från AMI och projektledaren. Denna 

studiestödsfunktion kommer att finnas i samma byggnader som SFI och delar av AMI med tanke på 

tillgängligheten. I samma byggnader finns nämligen även försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vux-

enutbildningen med flera. Förutom detta finns även tankar på yrkes-SFI för att möjliggöra att fler med 

yrkeskompetens kan komma in på utbildningar. 

UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Arbete och praktik 

Projektledaren och projektets arbetsgivarsamordnare planerade tillsammans handledarträffar för de 

handledare som tar emot projektets målgrupp på praktikplatser och i extratjänster. Det har funnits och 

finns ett behov av att träffas och diskutera kulturkrockar, kommunikation och horisontella principer. 

På grund av covid-19 fick detta ställas in men planeras att hållas när covid-19-läget tillåter och det finns 

planer på att utveckla denna ännu mer och speciellt rikta in den mot bristyrken. 

Hälsa och vård 

Vi behöver också utveckla en bra samverkan mot vården när målgruppen inte har tillgång till AF-rehab 

eller en ingång till smidigare vårdkontakter som asylsköterskan i projektet kunde skapa. För även om 

vi kartlägger personer så gott vi kan så är det antal som behöver utredningar av exempelvis arbetstera-

peut. Många i målgruppen led av psykisk ohälsa men många fick eller ville inte ha hjälp med det för att 

det finns ofta stigma kring psykisk ohälsa och många söker därför inte hjälp för detta. 

Insatser och parallella processer 

Vi inser också att vi måste jobba med målgruppen tidigare och snabbare och utveckla arbetet med pa-

rallella processer ännu mer och mer yrkesnära insatser.  
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KOMMENTARER OCH TIPS  

Vi kan tydligt se att projektets målgrupp har stora behov av stöttning av olika professioner. Vikten av 

att samarbeta över gränserna och arbeta med parallella insatser har varit väldigt tydlig. Det är viktigt 

att inte projektet blir en allt för stor egen verksamhet, utan att projekt åsyftar till att skapa bättre flöden 

mellan ordinarie verksamheter så att metoderna kan tillvaratas efter projektets avslut. Framgångsfak-

torerna som vi har tagit med oss från projekt Värmland Tillsammans arbetar vi nu med att implemen-

tera i verksamheterna och sprida till berörd personal. 
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Bilagor 

 

BILAGA 1 – FÖRÄNDRINGSTEORI 
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BILAGA 2 – ARBETSMATERIAL DELTAGARE 

Välkommen till Vårdcentralen Verkstaden. 

Du kommer nu att få tre valmöjligheter: 

Vill du avboka tid tryck 1 

Här kan du avboka tid. Tala in namn, personnummer och vilken tid du vill avboka. Ange 

också om du önskar en ny tid som ska skickas till dig per post. Tala in ditt meddelande 

efter tonen, avsluta med fyrkant (#). 

• Jag heter: ________________________ 

• Mitt personnummer är:  19________________ 

• Jag vill avboka  _______________        Klockan:__________ 

• Jag vill (_____) ha en ny tid, tack 

• Tryck #, vänta lite och lägg på. 

 

Vill du förnya recept eller hjälpmedel tryck 2 

Här kan du förnya tidigare förskrivna recept. Tänk på att receptförnyelse av starka 

smärtstillande läkemedel eller mot oro, ångest och sömnbesvär inte förnyas utan kon-

takt med rådgivningssjuksköterska. Lämna fullständigt personnummer, läkemedlets 

namn, styrka och dosering samt ett telefonnummer där vi kan nå dig. Receptet finns att 

avhämta inom 5 arbetsdagar. 

• Mitt personnummer är:     19______________________ 

• Medicinen heter:   ______________________________ 

• Styrkan är:  ____________________ 

• Dosen är:   ______________________ 

• Mitt telefonnummer är:__________________ 

 

Tryck 3 för rådgivning och tidsbeställning eller dröj kvar så blir du kopplad till rådgivningen. 

Tyvärr är alla våra telefontider för idag bokade välkommen att ringa igen nästa vardag. Tack för 

ditt samtal. 

 

Du kommer att bli uppringd ungefär klockan:     _ _ : _ _    

Tryck 1 för att acceptera föreslagen tid.  
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Tryck 2 för en senare tid. 

Välkommen till Vårdcentralen Verkstaden. 

 

Du kommer nu att få TRE valmöjligheter: 

 

• Vill du avboka tid tryck 1 

 

• Vill du förnya recept eller hjälpmedel tryck 2 

 

• Tryck 3 för rådgivning och tidsbeställning eller dröj kvar så blir du kopplad till rådgiv-

ningen. 

 

• För att höra valen igen tryck * 

 

 

 

 

 

 

 


