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OM VETA ADVISOR 
VETA Advisor är ett analys- och strategiföretag som arbetar för att alla ska få leva och utvecklas 

på jämlika villkor och det gör vi genom att öka kunskap om hur samhällsutmaningar kan lösas.  

Vi bidrar till handlingskraft genom att leverera robusta utvärderingar och samhällsanalyser. 

Detta kallar vi för kunskapsproduktion. 

Vi på VETA har en bred kompetens och lång erfarenhet av tillämpning av olika metoder. För 

att ytterligare säkerställa att det verkligen är problemet som styr metodval har vi ett nätverk 

av associerade konsulter, i form av forskare och specialister att kontakta vid behov.  

Vidare bidrar vårt fokus på hållbara resultat att uppdragsgivaren i ett tidigt skede kan påbörja 

ett arbete för att uppnå långsiktiga effekter. Genom utvärdering, strategi- och processtöd 

bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares möjligheter till god måluppfyllelse, positiv 

förändring och utveckling med hållbara, innovativa och effektiva lösningar.  
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SAMMANFATTNING 

 
I sammanfattningen presenterar vi bakgrund och syfte med projektet, utvärderingen samt 
resultat och effekter.  

Bakgrund och syfte 

I projektet Värmland Tillsammans samverkade tio kommuner med Arbetsförmedlingen, 
Region Värmland och civilsamhället för att utveckla insatser, metoder och aktiviteter för 
målgruppen utrikesfödda män och kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden. 
Projektet syftade till att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen skulle komma 
närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. 
 
Projektet leddes av två projektkoordinatorer från Värmlands projektparably. Varje deltagande 
kommun (delprojekt) hade var sin delprojektledare och en lokal styrgrupp bestående av 
relevanta aktörer från kommunens förvaltningar, Arbetsförmedlingen och region Värmland.  

Om utvärderingen 

Det övergripande syftet med utvärderingen var att skapa lärande i projektorganisationen, dvs 
att projektet skulle få underlag att förbättra sitt pågående arbete för att nå bästa möjliga 
resultat.  
 
Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling. Datainsamlingen 
har bestått av flera, både kvantitativa och kvalitativa, delar – exempelvis gruppintervjuer med 
projektpersonal och deltagare, processkartläggningar, workshops samt analyser av kvantitativ 
data som samlats in via VETAs uppföljningssystem.  

Analysen har utgått från ett antal vanliga utvärderingskriterier - genomförande, relevans, 
måluppfyllelse, hållbarhet och hur samverkan fungerat. I det följande knyter vi an till dessa 
delar utifrån den samlade och kommunövergripande analysen. Det handlar om en 
klusterutvärdering, men i bilagor till rapporten redovisar vi även genomförandet och utfallen 
för de enskilda kommunerna.  

Resultat 

Projektet har varit stort och komplext och utvärderarna kan konstatera att genomförandet har 
varit lyckat samt att projektet till stora delar har uppnått de mål som sattes upp.  

Projektet var uppbyggt på att de enskilda kommunerna hade ett lokalt ansvar med egen 
styrning och ansvar för genomförandet. Resurspersoner knöts till projekten – oftast i form av 
pedagog, arbetskonsulent, socialsekreterare och asylsjuksköterska. Projektledningen hade en 
avgörande samordnande och koordinerande roll – som ”spindeln i nätet” i respektive 
kommun. Projektledningen arbetade på kommunal nivå, men samspelet med koordinatorerna 
på en regional nivå var avgörande för framdriften av och sammanhållningen i de lokala 
projekten och för det gemensamma lärandet. Man kan urskilja ett tydligt processtänk i 
genomförandet av projekten – en form av en framväxande (organisk) planering.  

Allt har dock inte varit bra i genomförandet. Det vi ser som en brist – eller som en 
utvecklingsmöjlighet för det fortsatta arbetet – är den svaga arbetsmarknadsinriktningen i 
flera kommuner. En annan svaghet är det låga engagemanget i vissa av de lokala 
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styrgrupperna. Det praktiska samarbetet i projektgrupper mellan handläggare från olika 
organisationer fungerar oftast väl, men det är sämre med den strategiska samverkan på högre 
nivåer.  

Utvärderingen visar att projektet är relevant och fyller ett stort behov inte enbart för 
deltagarna, utan även är viktigt för kommunerna och berörda organisationer på lokal och 
regional nivå. Det handlar framförallt om arbetsmarknadsenheterna, Arbetsförmedlingen, 
SFI, Socialtjänsten, vuxenutbildningen och vården. Det är organisationer som brottas med 
problemen för denna målgrupp – oftast var för sig och utan ett helhetsperspektiv men som 
inom ramen för projektet har fått möjligheter att samarbeta kring deltagarna. 

Det är då viktigt att veta att målgruppen som deltagit i projektet har stått särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden och har en sammansatt problematik. Det handlar inte bara om 
språksvårigheter, utan även om psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, oklar 
arbetsförmåga, låg eller obefintlig utbildning och/eller yrkeserfarenhet och avsaknad av 
nätverk. Många i projektets målgrupp har inte klarat av sina SFI-studier.   

Deltagarna upplever att de får stöd och hjälp utifrån sina individuella behov och önskemål. De 
allra flesta upplever att språket och hälsan har förbättrats. Dessutom har en andel gått till 
arbete eller studier vilket sammanfattas nedan.  

Arbete: cirka 11 procent av kvinnorna och 18 procent av männen har avslutat VT då de fått 
anställning, vilket motsvarar 14 procent av samtliga deltagare. Projektets målsättning var att 
20 procent av kvinnorna och männen skulle komma ut i arbete. Detta mål har följaktligen inte 
uppnåtts och det är skillnader mellan män och kvinnor. Det är relativt fler män än kvinnor som 
fått arbete. Men skillnaderna är små och det rör sig som sagt om för få personer för att vi ska 
vara säkra på att detta resultat inte är en slump. 
 
Studier: cirka 26 procent av kvinnorna och 16 procent av männen har börjat studera. 
Projektets målsättning var att 20 procent av männen och kvinnorna skulle börja studera. Det 
innebär att målet har nåtts även om det föreligger skillnader mellan gruppen män och kvinnor. 
Av deltagare som avslutats till studier har majoriteten gått vidare till en gymnasieutbildning 
och SFI. 
 
Av de 305 deltagarna har 239 personer under projektets gång deltagit aktivt i språkträning. 
Med deltagande avses att de deltagit aktivt till minst 50 procent av deras förmåga. Flera av 
deltagarna deltog i speciella språkutbildningar. 60 deltagare deltog aktivt i kurser för 
yrkessvenska. 107 deltog aktivt i språkkurser. 118 deltog aktivt i språkpraktik. 
Sammanfattningsvis har en majoritet av deltagarna fått möjlighet att förbättra sina 
språkkunskaper. Det är endast när det kommer till yrkessvenska som vi finner en statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna som gått vidare till arbete jämfört med de som inte har 
det. Här kan vi se att yrkessvenska har haft en särskild betydelse för progressionen men 
yrkessvenska har inte erbjudits i särskilt stor utsträckning. Detta förklaras med att deltagarna 
inte har varit redo för den insatsen, att de hade behövt mer tid för att klara av yrkessvenska.  
 
Således kan vi med utgångspunkt i både kvantitativ och kvalitativ data se att de deltagare som 
deltagit i språkutvecklande aktiviteter har utvecklats i det svenska språket. Deltagarna påtalar 
ofta att de blivit bättre i det svenska språket och att de nu vågar prata. Deltagarna är nöjda med 
språkundervisningen och anser att de lärt sig och blivit bättre på att prata, skriva och läsa på 
svenska. De anser att undervisning sker på deras nivå. I intervjuerna i ett senare skede i 
projektet kan vi som utvärderare notera framstegen genom att tolk inte behövs lika ofta. Det 
finns flera förklaringar till framgången. Pedagogernas arbete i projektet innebär ett extra stöd, 
skapar intresse, leder till en anpassad studieteknik och underlättar kartläggning av språknivån. 
En annan förklaring är det nära samarbete med SFI som kan ske på lite olika sätt i 
kommunerna. Effektiva verktyg och metoder för arbete med målgruppen har till viss del 
dokumenterats, utvecklats och implementerats genom projektet. Den sociala gemenskapen 



Slututvärdering: Värmland Tillsammans      2021-02-01 

 VII 

och olika träffar innebär att deltagarna får prata svenska i vardagen. Projektet innebär att 
deltagarna kan få hjälp med läxor från SFI:n och att deltagarna får möjlighet att fortsätta 
arbeta med uppgifter de inte klarat av på SFI:n.  
 
De sammantagna resultaten från delprojekten visar att deltagarna har fått stöd för en bättre 
hälsoutveckling. De har fått hjälp att komma in rätt i vården, fått veta hur apotek fungerar, fått 
information om rätten till tandvård med mera. Asylsjuksköterskan har varit en viktig hjälp och 
inneburit att delprojekten haft tillgång till journaler och en mer samlad bild av deltagarnas 
hälsoläge. Flera deltagare uppger att de mår bättre (fysiskt och psykiskt), har en bättre sömn 
och känner mindre smärta och oro. Den bättre hälsan har även att göra med deltagarna har 
fått ett socialt sammanhang och nya vänner. Projektet har också haft särskilt positiv betydelse 
för kvinnors hälsa, detta framkommer i den studie som Regionens Folkhälsovetare genomfört 
baserat på djupintervjuer med deltagare. 
 
Vi kan sammanfatta resultat för deltagarnas del som en upplevelse att bli sedda och väl 
bemötta i delprojekten. I de flesta kommunerna har deltagarna varit delaktiga i sin egen 
planering. Delprojektledarna har stöttat deltagarna utifrån ett holistiskt perspektiv och 
säkerställt att de fått en sammanhållen process utifrån olika aktörers uppdrag.  

Utvärderingen visar att det är de parallella stödinsatserna som leder till personlig utveckling 
och anställningsbarhet. Positiv effekt av parallella insatser och att dessa har bättre effekt än 
stegvisa framkommer också i forskningsstudien från Århus Universitet (BIP-rapporten). Det 
handlar om sociala insatser, språkträning, hälsoaktiviteter och praktik som samverkande och 
förstärkande delar. För vissa är det akuta hälsoinsatser det som måste prioriteras i 
kombination med att de deltar i andra insatser och får ett personligt stöd.  Vi kan se att graden 
av aktivitet har ökat under projekttiden, att det är fler som deltar i aktiviteterna och att det är 
färre som inte alls deltar.  
 
Många projektmedarbetare påpekar att handläggarna blivit mer medvetna om begränsade 
strukturer. Tidigare har vissa individer inte erbjudits behövliga insatser eftersom många 
handläggare bedömt att de inte klarar av att delta på grund av begränsade språkkunskaper, nu 
påpekar många att det snarare handlar om att säkerställa att insatserna är utformade på ett 
sådant sätt att alla oavsett språknivå kan delta. Exempelvis har ett arbete med QR-koder på 
Solarreturen (en second-hand butik som också fungerar som arbetsprövningsplats) införts. En 
deltagare kan scanna en QR-kod och få instruktioner för den specifika arbetsuppgiften på sitt 
eget språk, detta uppges ha förbättrat arbetsprövningen. 
 
Vi presenterar även en samhällsekonomisk kalkyl som presenterar hypotetiska räkneexempel 
utifrån projektets kostnader och offentliga uppgifter. Detta illustrerar vilken typ av effekt som 
skulle krävas för att projektet ska kunna betrakta som samhällsekonomiskt lönsamt. Våra 
räkneexempel indikerar bland annat följande: 

Vi jämför kostnaderna för deltagarna i Värmland tillsammans med Arbetsförmedlingens 
kostnader per inskriven. Arbetsförmedlingens kostnader kan betrakta som ett teoretiskt 
basscenario. Vår jämförelse indikerar att om deltagarna är arbetslösa i sex månader så kan 
projektet betraktas som lönsamt om Värmland tillsammans förkortar deltagarnas tid i 
arbetslöshet med cirka en månad. 

En månads förkortad tid med försörjningsstöd före inträde i förvärvsarbete, innebär att del-
tagaren, offentlig sektor och samhällsekonomin i sin helhet tjänar ekonomiskt på projektet. 
Den stora vinsten för samhällsekonomin består i att deltagaren börjar producera varor och 
tjänster i sitt arbete. 

Om projektet kan genomföras till lägre kostnad krävs mindre skillnad i förkortad tid jämfört 
med Arbetsförmedlingen. Detta skulle även innebära att den ekonomiska nettonyttan ökar för 
samhällsekonomin och offentlig sektor. 
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Det har även skett en progression mot arbetsmarknaden, men inte generellt och inte lika 
tydligt som man hade hoppats. Vi ska i detta sammanhang påminna oss om att målgruppen 
stod särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Vi kan även se att arbetsmarknadsplaneringen 
behöver tydliggöras och Arbetsförmedlingens roll behöver förstärkas. Den största svårigheten 
har gällt involveringen från arbetslivet, särskilt den privata sidan. Det har varit svårt att 
anordna praktikplatser hos arbetsgivare, vilket har påverkat genomförande och 
måluppfyllelse, något som riskerar att skapa inlåsningseffekter. Coronapandemin har 
ytterligare försvårat tillträdet till arbetsplatser för praktik och arbetsträning. Det ska dock 
tilläggas att det gjorts försök, i exempelvis Karlstad har en metod kallad Yrkeskompis 
tillämpats. Denna innebär i korthet att en arbetskonsulent hjälper till med matchning mellan 
deltagare och arbetsgivare för att hitta lämpliga praktikplatser, vidare ges fortsatt stöd till 
deltagaren under praktikperioden och handledning till arbetsgivaren. Den här formen av 
handledning har också tillhandahållits av projektets arbetskonsulent.   

Vi kan även konstatera att projektet har lett till resultat på organisationsnivån. Det har tvingat 
fram ett samarbete kring svåra och komplexa problem utifrån en holistisk syn på deltagarna. 
Det som framförallt har fungerat väl är samarbetet mellan olika handläggare – bland annat i 
olika arbetsgrupper. Uppbyggnaden med lokala och regionala koordinatorer – ”spindlar i 
nätet” – har varit en stor tillgång i genomförandet, men löser inte problemet med hållbarheten 
på organisationsnivån. Projektet har också bidragit till erfarenhetsutbyte och lärande mellan 
kommunerna. Det är också tydligt att många kommuner tar med sig lärdomar av att driva 
projekt, de påpekar att framtida projekt kommer att bemannas med ordinarie personal, 
integreras tydligare i ordinarie verksamhet och att de kommer säkerställa att styrgrupper 
bemannas med representanter som har relevant mandat i sina hemorganisationer. 
Utvärderingen visar också att projektparaplyet har stärkt sina kunskaper kring hur den här 
typen av komplexa projekt bör genomföras för att bidra till förändringar på systemnivå.  

Projektet har haft ett långsiktigt tänk redan från början där implementeringen har betonats, 
vilket lett till några positiva resultat. Det har funnits en samverkan med SFI – bland annat med 
stöd av särskilda pedagoger. I några kommuner har det funnits ett tydligt ägarskap och en 
uppbackning från ledning och chefer med mandat, vilket har lett till att resurser har tillskjutits 
och att vissa funktioner kan leva kvar. Lokala projektledare på deltid har haft kvar en fot i 
verksamheten och på det sättet har erfarenheter kunnat tas om hand fortlöpande utanför 
projektet. En särskild lokal har tillskapats för målgruppen som blir kvar i flera kommuner, men 
kanske med en begränsad verksamhet och med en lite annan inriktning. 

Utvärderingen visar även på en rad hinder för hållbarheten i projektet. Ägarskapet och 
styrningen i kommunerna har haft brister. Med ägarskap i den här bemärkelsen syftar vi inte 
på den formella delprojektägaren utan menar det aktiva delegerade ägarskapet hos de parter 
som medverkat i styrgrupperna. Det har oftast varit delprojektledare och projektägare som 
tillsammans skapat framdrift i delprojekten. Det är svårt att visa vad som lever kvar i SFI:n, 
finns dock exempel på några kommuner som kommer att fortsätta samarbetet. Det är oklart 
vad som lever kvar i samarbetet med Arbetsförmedlingen där stora förändringar sker i 
myndigheten. Det samma gäller för kontakterna med vården i flera kommuner. 

Utvärderingen visar även på en viktig, men icke-avsedd, effekt av projektet. Vi uppfattar att 
projektet har bidragit till att en lokal arbetsmarknadspolitik har börjat växa fram i länet, eller 
snarare har förutsättningar för dettas skapats. Kommunerna har insett att de måste ta egna 
initiativ och samverka för att lösa komplexa problem med utanförskap och integration. 
Arbetsförmedlingen roll har förändrats och erbjuder inte aktiviteter för målgruppen. På en 
lokal nivå är det lättare att identifiera problem och att göra något åt dem, särskilt om extra 
resurser tillskapas och expertkunskap tillförs. Ett lokalt perspektiv gör det möjligt att se 
sammanhang och att anlägga ett helhetsperspektiv.  
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Förkortningar 
 
AF – Arbetsförmedlingen 
 
AME – Arbetsmarknadsenheten i kommunen 
 
DUA – Delegationen för unga och nyanlända till arbete 
 
FK – Försäkringskassan 
 
IFO – Individ- och familjeomsorg 
 
SFI – Svenska för invandrare 
 
SIP – Samordnad Individuell Plan 
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1. INLEDNING 
 

2. OM PROJEKTET  
Under 2017 utlyste Europeiska socialfonden i Norra Mellansverige medel för projekt med 
fokus på att öka övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden. (https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Utlysningar/Samtliga-
utlysningar-per-region/Oka-overgangarna-till-arbete-for-kvinnor-och-man-som-star-
sarskilt-langt-ifran-arbetsmarknaden/).  
 
Inom ramen för denna utlysning ansökte Värmlands projektparaply om medel för projektet 
Värmland Tillsammans. Under våren 2018 startade projektet. Värmlands projektparaply är en 
paraplyorganisation för projekt som bland annat medfinansieras av Europeiska 
unionen/Europeiska socialfonden och ägs av Karlstad kommun. Organisationens 
personalresurs består av projektkoordinatorer, projektcontrollers och projektadministratörer.  

I Värmland Tillsammans skulle tio kommuner i samverkan med olika förvaltningar och bland 
andra Arbetsförmedlingen, Region Värmland och civilsamhället utveckla insatser, metoder 
och aktiviteter för målgruppen utrikesfödda män och kvinnor som står särskilt långt från 
arbetsmarknaden och/eller inte är redo för och inte klarar av de insatser som redan finns 
tillgängliga i kommunerna (https://varmlandsprojektparaply.se/projekt/varmland-
tillsammans/). 

Utrikes födda erbjuds idag ett stort antal insatser i samhället, exempelvis SFI-studier och 
extratjänster. Dessa insatser är bra för en stor del av de utrikes födda, men är inte anpassade 
för alla. Målgruppen utrikesfödda som står längst från arbetsmarknaden har inte fått stöd som 
utgår utifrån deras individuella behov, och målgruppen riskerar därmed ett långvarigt 
utanförskap då de bollas fram och tillbaka i olika ”felaktiga” insatser utan att en progression 
sker. 
 
I föreliggande rapport presenteras den externa utvärderingen av projektet Värmland 
Tillsammans.  

2.1. OM PROJEKTET – SYFTE OCH INNEHÅLL  

Projektet syftade till att utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen utrikes 
födda kvinnor och män i åldern 15–64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Det 
övergripande målet med projektet var att förhindra ett långvarigt utanförskap och att bidra till 
ökad integration genom att målgruppen skulle närma sig arbetsmarknaden eller etablera sig i 
studier eller arbete. 
 
Projektet skulle bidra till förbättrad hälsa, ökad arbetsförmåga, språkutveckling genom 
språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser 
utifrån varje individs behov. 
 

Projektet bestod av en rad olika insatser och aktiviteter, exempelvis personaltät verksamhet 
med coachande insatser, relationsbyggande insatser, lotsande insatser, stöd i kontakter, att 
möta deltagaren där den är, vägledning, aktiviteter för ökad hälsa och en meningsfull fritid, 
praktik, sysselsättning, kortare utbildningar (även arbetsplatsförlagda), kompetenshöjande 
insatser till deltagare inom bl.a. arbetsmarknadskunskap och samhällsinformation, att 
utveckla kommunernas tillgång till validering, Supported employment, Supported education, 
studiestöd, skräddarsydda yrkesutbildningar, klargörande av arbetsförmåga och stödbehov, 
m.m. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Projektet leddes av två projektkoordinatorer från Värmlands projektparably. I projektet ingick 
tio kommuner med var sitt delprojekt och delprojektledare. De deltagande kommunerna var 
Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, och Torsby samt 
Årjäng. Under våren 2020 avslutade Årjäng sitt deltagande i projektet.  
 

Varje delprojekt hade var sin delprojektledare och en lokal styrgrupp bestående av relevanta 
aktörer från kommunen förvaltningar, Arbetsförmedlingen och region Värmland. 
Delprojektens organisering byggdes utifrån kommunens olika förutsättningar och 
utvecklingsområden – exempelvis gällande insatser, antalet deltagare och antalet 
projektmedarbetare samt projektmedarbetares roller och kompetenser.  
 
Inledningsvis kunde delprojekten även ta hjälp av och samarbeta en asylsjuksköterska och en 
hälsosamordnare. Samarbetet byggde initialt på att asylsjuksköterskan kunde vara en kontakt 
in i vården och som kunde hålla i hälsoskolor och informera om hur man kan ta hand om sig 
själv, när vård ska sökas, ge information om apotek och liknande. Hälsosamordnaren roll var 
att samordna kontakter mellan projektet och andra asylsjuksköterskor. Under projektets gång  
slutade asylsjuksköterskan och hälsosamordnaren tog då över denna roll och titel. Uppdraget  
övergick därefter till att handla om att delprojektpersonal kunde kontakta asylsköterskan för 
att få veta mer om deltagarens vårdhistorik då asylsköterskan hade tillgång till deltagarens 
journal. Asylsköterskan kunde sedan hjälpa till att ta kontakt med relevant vårdinsats i 
kommunen för att boka läkarbesök för deltagaren. Asylsjuksköterskan arbetade även med att 
ta fram en egenvårdsutbildning som hölls för deltagarna. Rollen förändrades också till följd av 
att projektet konstaterat att nästan alla deltagare hade deltagit i hälsoskolorna och fått 
nödvändig information och kunskap som asylsjuksköterskan kunde förmedla.  
 
Projektet skulle även utveckla och pröva arbetsmetoder kring utbildning i svenska språket för 
utrikes födda och sedan arbeta för en implementering av dessa metoder i vuxenutbildningen/ 
SFI:n i kommunerna. Projektet hade tre pedagoger för detta ändamål. De nya arbetsmetoderna 
skulle prövas på projektets deltagare och genomföras av pedagoger som anställts inom 
kommunala vuxenutbildningen.  
 
Samtliga insatser skulle utformas och genomföras i enlighet med de horisontella principer som 
ESF-rådet förespråkade. Det innebar att jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-
diskriminering skulle integreras i projektets alla delar.   
 
En stor del av projektet syftade även till att utveckla samverkan över organisationsgränser och 
hitta strukturer för samverkansformer mellan kommun och exempelvis Arbetsförmedling, 
regionen, vuxenutbildning och privata aktörer. En viktig del i detta arbeta var att hitta forum 
och sätt att samverka genom nätverk på lokal nivå. De lokala styrgrupperna skulle driva ett 
utvecklingsarbete som kunde stärka formerna för samverkan mellan olika aktörer och hitta 
former för samverkan på lokal nivå. Lokala projektägare ansvarade för att framgångsrika 
samverkansformer sedan skulle implementeras lokalt.  
 

3. UTVÄRDERINGEN 
Under våren 2018 upphandlades en extern utvärderare och uppdraget tillföll VETA Advisor. I 
nedanstående avsnitt presenteras utvärderingens syfte, utvärderingsfrågorna, utvärderingens 
upplägg samt utvärderingens analysramar. 
 

3.1. UTVÄRDERINGENS SYFTE 

Syftet med utvärderingen var att skapa lärande. Utvärderingen skulle bidra till att projektet 
kunde förbättra sitt pågående arbete för att nå bästa möjliga resultat. Utvärderingen skulle 
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kunna identifiera olika behov som fanns hos aktörer och intressenter på olika nivåer och i olika 
processer i genomförandet.  
 
Utvärderaren skulle arbeta interaktivt så att projektpersonal, styrgrupp och viktiga 
samarbetsaktörer löpande kunde ta del av utvärderingsresultaten och rekommendationer 
samt utifrån dem ta beslut om att förbättra projektet. Utvärderaren skulle också ge stöd i 
projektets egen uppföljning.  
 
Utöver ovan beskrivna processutvärdering av projektets arbete och organisation skulle 
utvärderingen också fokusera på de resultat och effekter (mål) som projektet avsåg uppnå, inte 
minst hur de horisontella principerna bidrog till projektets måluppfyllelse och i vilken 
utsträckning som de horisontella principerna integrerades i projektarbetet.  
 
Ett krav var att utvärderaren skulle ta del av hur alla tio kommuner (delprojekten) arbetade 
och uppdragsgivaren bedömde att utvärderaren borde träffa respektive delprojekt minst tre 
gånger per år. Vidare skulle utvärderaren delta på arbetsmöten, konferenser och 
styrgruppsmöten. Utvärderaren skulle ha löpande kontakt med projektkoordinatorerna. 
 
Utöver en slutrapport skulle en skriftlig och muntlig delrapportering per år redovisas till 
ansvariga parter. En slutrapport skulle skrivas och resultaten skulle presenteras vid projektets 
avslutningskonferens. 
 
Nedan återfinns de utvärderingsfrågor som utvärderingen skulle besvara.  
 
Individnivå 
Har projektets insatser bidragit till en ökad hälsa hos deltagarna? 
Hur lyckas projektet med att underlätta för utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, 
påbörja studier och integreras i samhället? Vilka framgångsfaktorer finns och vad skulle 
behöva läggas till? 
 
Organisationsnivå 
Har projektet utvecklat och prövat effektiva metoder och verktyg för språkstöd/språkinlärning 
som är anpassat till individen och som ökar möjligheten för utrikesfödda att integreras i 
samhället, hitta ett arbete eller klara av att studera? Vilka är framgångsfaktorerna och vad 
skulle behöva ändras/utvecklas? 
 
Har personal hos deltagande aktörer fått ett ökat erfarenhetsutbyte och kunskap om 
målgruppen, det vill säga en interkulturellkompetens och en ökad förmåga att bedriva ett 
hälsofrämjande arbete? 
Hur lyckas projektet med den strategiska påverkan på ordinarie verksamhet för att uppnå de 
önskade effekterna? 
 
Har varaktiga samverkans- och samordningsmodeller mellan aktörer på lokal och regional 
nivå utvecklats och etablerats? 
 
Horisontella principer 
Har verktyg och metoder utarbetats som skapat ökad medvetenhet om och bidragit till ökad 
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering bland personal hos de deltagande 
aktörerna samt deltagarna i projektet. Vilka framgångsfaktorer finns och vad skulle behöva 
läggas till? 
 
I vilken mån bidrog jämställdhetsarbetet i projektet till projektets resultat och förväntade 
effekter? 
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3.2. UTVÄRDERINGENS FASER 

I den första inledande fasen av utvärderingen gav utvärderaren stöd i framtagandet av 
projektets övergripande problemanalys, samt varje delprojekts problemanalyser. Baserat på 
problemanalyserna konstruerade sedan utvärderaren, tillsammans med projektledningen, 
projektets övergripande förändringsteori samt varje delprojekts förändringsteori. Den 
övergripande förändringsteorin för Värmland tillsammans presenteras i avsnitt 4.3 nedan och 
respektive delprojekts förändringsteorier återfinns i de kortfattade utvärderingsrapporterna 
för varje delprojekt (se bilaga 1). Även en utvärderingsplan togs fram av utvärderaren där 
analysramar, metoder, frågeställningar och syfte med utvärderingens genomförande 
presenterades. Under denna fas utvecklades också ett uppföljningssystem för att kunna följa 
deltagarnas utveckling. Denna inledande fas av utvärderingen brukar kallas ex-ante fasen. 
 
Under den andra fasen genomförde utvärderaren datainsamling som syftade till att ge 
styrgrupper (centrala och lokala), projektledning samt andra relevanta aktörer underlag för 
styrning, men också att kunna ta vara på projektets resultat och skapa långsiktiga effekter. En  
del av utvärderingsuppdraget har innefattat att analysera den data från uppföljningssystemet 
som fylldes i av projektets medarbetare. Under denna fas genomfördes även ett stort antal 
fallstudier i deltagande kommuner, där deltagare och projektpersonal intervjuades. En mer 
detaljerad beskrivning av den datainsamling som genomförts av VETA följer i avsnittet 3.3. 
Denna typ av processnära utvärdering brukar kallas formativ utvärdering.  
 
Den tredje och sista fasen av utvärderingen handlar främst om att summera resultaten och 
presentera en bild av projektets effekter, både långsiktiga och kortsiktiga. Detta brukar 
beskrivas som en summativ utvärdering. Den tar fasta på projektets resultat och kopplar dem 
till utlysningens och programmets förväntade effekter. Föreliggande slutrapport ingår i denna 
fas.  

3.3. UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 

Utvärderingen har bestått av datainsamling, analysarbete och återkoppling/lärande. 
Datainsamlingen har bestått av flera, både kvantitativa och kvalitativa, delar – exempelvis 
gruppintervjuer med projektpersonal och deltagare, processkartläggningar, workshops samt 
enkäter.  
 
Utöver detta har utvärderaren haft regelbundna avstämningsmöten med projektkoordinatorer 
och delprojektledare och på det sättet hållit sig uppdaterad kring hur projektet utvecklats samt 
vilka utmaningar projektet stått inför.  
 
Analysen har genomförts av utvärderaren och resultaten från denna har först återkopplats till 
central projektledning och lokala projektledningar och sedan till den centrala och de lokala 
styrgrupperna.  
 
Utvärderingen bygger alltså på både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder och 
använder den samlade empirin för att beskriva och tolka hur projektet har utvecklats över tid, 
men framförallt för att se vilka resultat som uppnåtts. Nedan presenteras mer utförligt hur 
datainsamlingen har gått till.  
 

FALLSTUDIER  

Under utvärderingen har fallstudier genomförts vid tre tillfällen: våren 2019, hösten 2019 och 
våren 2020.  
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Under februari och mars 2019 besöktes samtliga kommuner i projektet. Genom att 
utvärderarna besökte verksamheterna och vistades där och observerade verksamheten 
skapades en bättre bild av projektets verksamheter i de olika delprojekten. Under fallstudien 
intervjuades projektägare, projektmedarbetare och deltagare. Intervjuer med delprojektledare 
hade innan fallstudien genomförts över telefon. Intervjun hade två syften, främst att få en 
uppdaterad bild av projektet inför fallstudien, men även att få delprojektledarens syn på hur 
projektet fungerade – vilka insatser som genomfördes, hur deltagarna utvecklades samt hur 
samarbetet med den centrala projektledningen, delprojektägaren och lokala styrgruppen 
fungerade. 
 
Projektägaren intervjuades enskilt medan projektmedarbetare (vid de tillfällen det fanns flera) 
intervjuades i grupp. Intervjuer med deltagare varierade beroende på om intervjun 
genomfördes enskilt eller i grupp. Sammanlagt intervjuades 101 delprojektledare vid tre olika 
tillfällen, 10 projektägare vid två olika tillfällen, 17 projektmedarbetare och 95 deltagare under 
utvärderingsprocessen.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna utgår från en intervjuguide 
som garanterar att samma frågeområden täcks i samtliga intervjuer samtidigt som det lämnar 
utrymme för respondenten att tala fritt och utrymme för att fördjupa olika områden genom 
följdfrågor. 
 
Syftet med intervjuerna med projektägarna var främst att ta reda på deras syn på delprojektets 
organisering, genomförande, relevans för kommunen samt samverkan kring målgruppen med 
andra aktörer i kommunen. Intervjuerna med projektmedarbetarna syftade främst till att få en 
bild av delprojektets genomförande, dess framgångar och utmaningar samt måluppfyllelse. 
Syftet med gruppintervjuerna med deltagarna var främst att få deltagarnas syn på projektets 
aktiviteter, deras relation till projektmedarbetarna samt vilka effekter de själva ansåg att 
projektet haft på deras liv.  
 
I september 2019 gjordes återigen fallstudier, men då i fem av de deltagande kommunerna, 
nämligen Eda, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby. Vid detta tillfälle genomfördes åter 
igen intervjuer med projektets deltagare - både deltagare som tidigare intervjuats och nya 
deltagare. På så sätt kunde utvärderaren med egna ögon se om deltagare gjort en progression 
i projektet, exempelvis gällande språkkunskaper, men även få nya deltagares syn på projektet. 
Under denna fallstudie genomfördes även workshops med projektledning, 
projektmedarbetare och andra samverkande aktörer i delprojekten. Denna workshop 
presenteras mer detaljerat i följande avsnitt.  
 
I mars 2020 genomfördes fallstudier med samma upplägg i resterande deltagande kommuner, 
nämligen Arvika, Forshaga, Grums, Hagfors och Årjäng. 
 

PROCESSKARTLÄGGNING/WORKSHOP  

Under hösten 2019 och våren 2020 genomfördes workshops med varje delprojekt. Under 
workshoparna genomfördes en processkartläggning. Under workshopen deltog projektledare, 
projektmedarbetare, asylsjuksköterska samt andra relevanta/samverkande aktörer från 
kommunen och regionen.  
 
Inför workshopen skickade utvärderaren ut ett typfall som deltagarna fick läsa. Typfallet 
beskrev en ”typisk” deltagare i projektet och deltagaren ”Aminas” bakgrund och liv innan 
deltagaren kom till projektet. Typfallet baserades på de vanligaste bakgrundsuppgifterna i 
enkätuppföljningen. Typfallet finns som bilaga 1 i slutet av denna rapport.  
 

 
1 10 vid 2 omgångar och 9 vid sista omgången då Årjäng hade avslutat sin medverkan i projektet.  
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Under workshopen placerades ett stort och långt ark papper ut på ett bord där deltagarna i 
workshopen, utifrån detta typfall, fick beskriva/kartlägga individens process/väg genom 
projektet från start till slut. De fick även beskriva processen för respektive involverad aktör (ex. 
Arbetsförmedlingen, vården, Försäkringskassan) samt olika vägval i processen. De fick även 
beskriva på vilket sätt som deltagaren görs delaktig i sin egen process.  
Följande rubriker var vägledande under workshopen:  
 

• Beskriva ”det nya” – alltså hur arbetssättet skiljer sig från hur det har skett tidigare 

(ordinarie verksamhet).  

• Beskriva var/hur samverkan kommer in i metoden, vilka aktörer som behöver 

samverka i vilken del av arbetet. 

• Beskriva hur de horisontella principerna är integrerade i processer, aktiviteter och 

analyser – beskrivning av arbetssätt.  

• Styrkor eller framgångsfaktorer i dagens process kring individen (regelverk, 

organisering, etc.). 

• Beskriv var utmaningarna finns. Finns utmaningar i metoden? Finns det hinder eller 

flaskhalsar i dagens process kring individen (regelverk, organisering, etc.). 

• Beskriv vad som krävs, behövs för att lösa identifierade utmaningar. 

• Beskriv vem som gör vad för att lösa det. Eller vem som borde göra vad för att lösa 

identifierade utmaningar.  

• Resultat av processen. 

 
Under workshopen antecknades allt som sades av utvärderaren. Resultatet av 
processkartläggningen presenterades sedan i en digital version av kartan, samt i en Power 
Point presentation där de olika stegen och utmaningarna och framgångarna med delprojektens 
process för deltagarna beskrevs. Figur 1 är ett exempel på en digital version av en 
processkartläggning.  
 

 
Figur 1. Exempel på processkartläggning 
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DELTAGARUPPFÖLJNING 

Utöver den kvalitativa datainsamlingen genom intervjuer och fallstudier har utvärderaren 
även gjort en större kvantitativ datainsamling genom ett uppföljningssystem. Uppföljningen 
skapades utifrån premissen att det i projekt med språksvaga deltagare kan vara svårt att få 
tillförlitliga svar på enkäter, då risken finns att frågor kan missuppfattas. I detta projekt 
skapades därför ett enkelt uppföljningssystem där projektets delprojektledare besvarade 
frågor om deltagarna i samband med kartläggning och avstämning med deltagarna själva.  
 
Uppföljningen bestod av tre delar. I den första delen fick projektmedarbetarna fylla i 
deltagarens grunduppgifter, exempelvis frågor om kön, ålder, hemland, tidigare utbildning, 
familjesituation etc. 
 
I del två fyllde medarbetarna i vilka aktiviteter deltagarna deltagit aktivt i under projekttiden. 
Att delta aktivt i en aktivitet definierades som minst 50 procents närvaro från egen planering. 
Exempel på aktiviteter i projektet var kartläggning, studiebesök, språkträning, praktik, 
samhällsinformation, fysisk aktivitet, stöd i kontakt med vården etc.  
 
När en deltagare avslutades från projektet fick delprojektledarna besvara frågor om 
deltagarens avslutsanledning. Exempel på avslutsanledningar var studier, arbete, 
sysselsättningsplats via kommunen, inskriven på Arbetsförmedlingen, sjukskriven, åter till 
remittent etc. Om deltagaren avslutats p.g.a. arbete ställdes frågor om anställningsvillkor och 
dess omfattning samt bransch.  
 
Genom denna information kunde utvärderaren sedan göra en rad olika analyser och 
nedbrytningar, exempelvis se deltagarnas progression under projektets gång samt vid avslut 
se vilka deltagare som gått vidare till arbete och studier. Det gick på så sätt att utläsa om 
deltagarens bakgrund (kön, ålder, hemland etc.) påverkade deltagarens progression eller om 
det i stället var deltagandet specifika aktiviteter som främst avgjorde om en deltagare gjorde 
en progression i projektet. Uppföljningen fylldes i en gång i halvåret under den tiden 
deltagaren ingick i projektet. På så sätt kunde utvärderaren se om deltagarna gjorde en 
progression under projektets gång.  
 
I analysen av uppföljningsresultaten fanns en medvetenhet om att det kunde finnas en bias 
eftersom frågorna besvarades av projektledarna och inte deltagarna själva, och att dessa två 
kunde ha olika syn på deltagarens progression.  
 

AVSTÄMNING MED PROJEKTKOORDINATORER 

Med jämna mellanrum har utvärderaren och projektkoordinatorerna haft avstämningar som 
handlat om projektets status och om praktiska frågor så som datum för kommande 
datainsamling och urval. Avstämningarna har skett på telefon, mail och genom fysiska möten. 
Avstämningarna följde inte någon särskild mall men var av stor betydelse eftersom 
utvärderaren fick en uppdaterad bild av hur projektet genomfördes, hur det utvecklades samt 
vilka utmaningar som fanns.  
 

SAMHÄLLSEKNOMISK ANALYS 

En beräkning av samhällsekonomiska effekter är genomförd tillsammans med Erik Hegelund 
som har doktorsexamen i ekonomisk historia samt Gustav Ingman är doktorand i ekonomisk 
historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms 
universitet. Deras kalkylmodell för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av 
Värmland Tillsammans bygger på etablerad litteratur men är något anpassad för att passa 
projektet. Den här typen av beräkningar kallas även kostnads-intäktsanalys eller cost-benefit 
analys, eller kalkyl. Se bilaga 1, samhällsekonomisk analys.  
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Här nedan presenteras sammanfattning från rapporten.  
 
• Vi presenterar även en samhällsekonomisk kalkyl som presenterar hypotetiska 

räkneexempel utifrån projektets kostnader och offentliga uppgifter. Detta illustrerar 

vilken typ av effekt som skulle krävas för att projektet ska kunna betrakta som 

samhällsekonomiskt lönsamt. Våra räkneexempel indikerar bland annat följande: 
 

– Vi jämför kostnaderna för deltagarna i Värmland tillsammans med 

Arbetsförmedlingens kostnader per inskriven. Arbetsförmedlingens kostnader 

kan betrakta som ett teoretiskt basscenario. Vår jämförelse indikerar att om 

deltagarna är arbetslösa i sex månader så kan projektet betraktas som lönsamt 

om Värmland tillsammans förkortar deltagarnas tid i arbetslöshet med cirka en 

månad. 
 

– En månads förkortad tid med försörjningsstöd före inträde i förvärvsarbete, 

innebär att del-tagaren, offentlig sektor och samhällsekonomin i sin helhet tjänar 

ekonomiskt på projektet. Den stora vinsten för samhällsekonomin består i att 

deltagaren börjar producera varor och tjänster i sitt arbete. 
 

– Om projektet kan genomföras till lägre kostnad krävs mindre skillnad i förkortad 

tid jämfört med Arbetsförmedlingen. Detta skulle även innebära att den 

ekonomiska nettonyttan ökar för samhällsekonomin och offentlig sektor. 
 

• Om deltagarna tack vare VT deltar i olika typer av utbildning i ökad utsträckning, kan 

detta förväntas öka den samhällsekonomiska nyttan långsiktigt. Detta eftersom att 

när vi tittar på aggregerad statistik kan se att individer som har längre utbildning i 

större utsträckning förvärvsarbetar och har högre inkomster. Vi presenterar inte 

någon samhällsekonomisk kalkyl för detta. VT uppmuntrar många olika typer av 

utbildningsinsatser och yrkespraktik. Vidare är åldersfördelningen bland deltagarna 

blandad, vilket försvårar en mer specifik jämförelse. 
 
• Även de potentiellt långsiktigt positiva hälsoeffekterna som kan ha skapats genom 

VT skulle kunna ha positiva samhällsekonomiska effekter. Om en person får 

förbättrad hälsa och därigenom bättre möjligheter att förvärvsarbeta kan en 

samhällsekonomisk vinst uppstå i form av värdet av ökad mängd producerade varor 

och tjänster. Vi presenterar ingen mer detaljerad samhällsekonomisk kalkyl för detta. 

 
 
 
 

LÄRSEMINARIUM 

I anslutning till datainsamlingen har två fysiska (våren 2019 och hösten 2019) lärseminarier 
och ett digitalt (våren 2020) lärseminarium genomförts. Till de fysiska seminarierna bjöds 
varje kommuns projektledning och styrgrupp in, samt intressenter från andra 
samverkansparter i projektet, så som Arbetsförmedlingen, regionen och andra enheter och 
förvaltningar inom kommunen. Under det digitala lärseminariet deltog projektledningen från 
varje delprojekt. Lärseminarierna var alla välbesökta och samtliga deltagare deltog aktivt i 
diskussioner under seminarierna. Lärseminarierna inleddes med en presentation av 
utvärderingsresultaten av utvärderaren och därefter diskuterades ett antal framåtsyftande 
frågor i små grupper för att avslutas i en gemensam diskussion och reflektion.  
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STYRGRUPPSMÖTEN 

Utvärderaren har deltagit vid flertalet styrgruppsmöten under projekttiden. Utvärderaren har 
deltagit både fysiskt och digitalt på möten med både den centrala och lokala styrgruppen. 
Sammanlagt har utvärderaren deltagit i 12 styrgruppsmöten under projektets gång. På mötena 
har utvärderaren kunnat presentera utvärderingsresultaten och den analys som gjorts efter 
genomförd datainsamling. Utvärderaren har både presenterat analys om projektet i stort samt 
varje enskilt delprojekt.  
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3.4. ANALYSRAMAR  

I avsnittet nedan presenteras de analysramar som utvärderaren har utgått från i analysen av 
de resultat som framkommit genom datainsamlingen.  
 
 

FÖRÄNDRINGSTEORI 

En förändringsteori beskriver vilken typ av resultat och effekter som förväntas uppkomma av 
en given insats. Förändringsteorin är ett mycket viktigt verktyg för utvärderingen och ligger till 
grund för vilka resultat och effekter som ska utvärderas och hur dessa kan mätas genom olika 
indikatorer. Den underlättar också för projektets egen uppföljning.  
 
I figur 2 åskådliggörs principerna för ett projekts förändringsteori. 
 

 
Figur 2. Förändringsteori 

Med projektets förändringsteori som grund kan utvärderaren bedöma om projektet uppnått 
målen. I figur 3 presenteras projektet Värmland tillsammans övergripande förändringsteori. 
 

 

Figur 3. Värmland Tillsammans övergripande Förändringsteori 

 

resurser aktiviteter resultat
effekter

kort sikt

effekter 

lång sikt

Värmland	 llsammans	övergripande	förändringsteori	

Ak viteter	 Resultat	på	lång	sikt	

Lokala	Styrgrupper	
• Besöka	lokala	styrgrupperna	
• Återkoppla	framgångsfaktorer/

resultat/utmaningar		
• Informera	om	styrgruppens	

betydelse	
• Vara	informa onsbärare	mellan	

lokal	och	central	styrgrupp	

Projektledning		
• Kvalitetssäkra	

kompetensutbildningar		
• Centrala	styrgruppen	–	

föredragande,	sammankallande	
• Stödja	delprojekten	för	

dokumentering	av	arbetsmetoder	
och	dess	förändringar	i	lägesrapport	

• Besök	hos	delprojekten	regelbundet	
för	uppföljning,	handledning	och	
metodstöd	

Deltagare	i	de	lokala	
styrgrupperna	deltar	ak vt	och	
har	e 	engagemang	för	projektet	

	
	
	
Hållbara	samverkans-modell	mellan	olika	
aktörer/organisa oner	på	lokal	och	strategisk	
nivå	

	

Personalen	utövar	sin	kunskap	

Personalen	medverkar	ak vt	genom	
övningar	under	utbildning,	träning	i	
arbetet,	handledning	och	metodstöd	

Kompetensutveckling	
• FACT	
• Horisontella	principer	
• Arbetsmarknadskunskap	
• Interkultur	
• Metodutbildningar	vid	behov	
• Informa on	 ll	Projektledarna	om	

hur	arbetsgivare	kan	stödjas	och	
förberedas	för	a 	ta	emot	deltagare	
i	arbetsprövning	eller	prak k		

• Metodutbildning	för	pedagogerna	i	
projektet	

• Handledning	 ll	projektledare	
• Genuskompassen	

Utrikes	
födda	
kvinnor	
och	män	
som	står	

särskilt	
långt	från	
arbetsmark
naden	
kommer	
närmare	

arbetsmark
naden	eller	
etablerar	
sig	i	studier	
eller	

arbete.	
	
		

Resultat	på	kort	sikt	 Effekter	

Lokala	styrgrupperna	har	kunskap	
om	vad	som	krävs	för	a 	skapa	
förutsä ningar	för	
implementering	

Resultat	på	medellång	sikt	

Samverkan	
• Bjuda	in	 ll	möten/föreläsningar	
• Följa	upp/visa	resultat		
• Erbjuda	delak ghet	
	

Tydliga	metoder/arbetssä 		

Lokala	styrgruppsmedlemmarna	arbetar	
ak vt	med	a 	skapa	förutsä ningar	för	a 	
resultat	på	olika	nivåer	blir	hållbara	

Personalen	har	få 	ökade	kunskaper	och	
färdigheter	i	nya	arbetsmetoder/områden	
	

Delprojektägaren	i	samverkan	med	lokala	
styrgruppen	möjliggör	effek vt	
projektarbete	och	goda	förutsä ningar	för	
PL	
	

Ak vt	deltagande	

Ser	gemensamma	vinster	
	
Blir	intresserad	av	gemensam	
utveckling		

Skapa	rela on	
	
Erfarenhetsutbyte		
mellan	PL	
	
Skapa	engagemang	och	
delak ghet		
	
Kvalitetssäkrar	och	följer	upp	
metodutveckling		
	

Personal	är	medveten	om	horisontella	
principer	och	interkultur	

Chefer	på	strategisk	nivå	möjliggör	god	
samverkan	på	lokal	nivå	

Chefer	på	strategisk	nivå	bidrar	med	resurser,	
kunskap	och	förutsä ningar	för	samverkan	
på	lokal	nivå		

Samverkan	mellan	kommuner	förbä ras	och	
möjliggörs	

Deltagarna	är	inkluderade	och	delak ga	i	sin	
utvecklingsprocess	

Rela on	 ll	arbetsgivare	förbä ras		

Deltagarna	upplever	a 	de	blir	jämlikt	bemö a	

Personalen	arbetar	vägledande	u från	ökad	kunskap	om	
arbetsmarknaden	

Personalen	agerar	u från	e 	normkri skt	perspek v		

	
Implementerar	framgångsrika	metoder	i	sin	verksamhet	

	
	
	
	
	

	
	
60	%	av	
deltagarna	
ska	ha	gjort	
en	steg-

förfly ning,		
	
20	%	har	gå 	
ll	arbete	och		

	

20	%	 ll	
studier.	
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UTVÄRDERINGSKRITERIERNA 

Genomförande och effektivitet 
 
Hur ett projekt genomförs och organiseras får konsekvenser för projektets resultat och 
måluppfyllelse. Därför är det viktigt att studera om projektet fungerar ändamålsenligt och om 
resursanvändningen står i paritet med måluppfyllelsen. Projektets effektivitet utgår från i 
vilken grad aktiviteterna skapar de önskade effekterna. I detta kriterium analyserar vi även 
deltagares bild av deras egen roll, hur effektivt projektet har genomförts och organiserats i stort 
samt vad man rent konkret har genomfört för aktiviteter och använt för metoder och hur dessa 
fungerar. 

Relevans 
Kriteriet berör projektets relevans ur olika målgruppers perspektiv, om aktiviteterna 
motsvarar målgruppernas behov samt hur aktiviteterna förhåller sig till projektet och de 
identifierade behoven/utmaningarna? Relevans innefattar som den utsträckning projektet och 
dess aktiviteter passar in i prioriteter och policys för målgruppen och intressenter, samt hur 
väl projektet är relevant utifrån sin kontext.  
 
Med utgångspunkt från en tydlig förändringsteori är det möjligt att bedöma projektets relevans 
och hur projektet och dess aktiviteter förhåller sig till de identifierade behoven. Det handlar 
om projektets inre relevans, det vill säga om föreslagna insatser kan leda till förväntade effekter 
ur olika målgruppers perspektiv. Det handlar också om den yttre relevansen, det vill säga om 
projektet som helhet kan bidra till utlysningens och programmets mål.   
 
Måluppfyllelse och Effekt 
Kriteriet handlar om projektet har uppnått sina mål utifrån förändringsteorin – vad man 
uppnår och genom vilka insatser.  
 
Ett projekts effekt mäts ofta i ett summativt sammanhang, alltså när ett projekt ska avslutas 
för att förstå positiva och negativa förändringar och effekter, både direkta och indirekta samt 
avsedda och icke-avsedda. En sådan utvärdering kan även göras i ett projekts formativa fas, 
det är dock viktigt att i sådana fall i början av utvärderingen undersöka i vilken grad en effekt 
eller påverkan kan mätas givet tillgängliga resurser och tid.   
 
Vi vill särskilt betona att det är väsentligt att skilja på mål och effekt. Målen avser de resultat 
som projektets ska leda till på kort och medelångsikt, alltså ”vad som har hänt”, medan 
effektkriteriet ger svar på ”varför det har hänt”. Och därmed också på ”om det hade hänt utan 
att projektet genomförts”.  
 
Hållbarhet 
Tidigare forskning visar att det behöver finnas insatser på flera nivåer för att uppnå hållbar 
strukturförändring. För att resultat från ett utvecklingsprojekt ska kunna implementeras och 
förändra ordinarie verksamhet efter projektets slut krävs ett strategiskt arbete redan från 
projektstart. 
 
Av erfarenhet och med utgångspunkt i forskning vet vi att när det gäller ägarskap och 
hållbarhet (implementering) är styrgruppen en viktig målgrupp som ska ansvara för 
strategiska beslut och att resultaten från projektet implementeras. Styrgruppen och 
projektledningen behöver arbeta med förutsättningar för hållbarhet redan från start för att 
uppnå långsiktiga effekter. Styrgruppen måste se till att projekten har stöd och att 
förutsättningar för genomförandet finns i kommunen och hos samverkande parter. 
 
Den analytiska ramen gällande hållbarhet som har operationaliserats i den här studien består 
av fyra dimensioner av hållbart utvecklingsarbete. Dimensionerna är centrala för att uppnå 
hållbar förändring i satsningar som rör flera nivåer i en organisation (Öhman Sandberg, 2014). 
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De fyra dimensionerna utgörs av: behovsdriven utveckling, delvis gemensam målbild, kunskap 
om innehållsfrågan samt aktivt och delegerat ägarskap. 
 
Tabell 1 illustrerar de fyra dimensionerna för hållbarhet. 
 
Tabell 1. Dimensioner för hållbarhet (Öhman-Sandberg, 2014) 

Behovsdriven utveckling 

 

• Utvecklingsarbete behöver svara mot 

en verksamhets behov 

 

• Passa in i organisationens 

verksamhetsmål 

 

• Berörda av utvecklingsarbetet behöver 

lätt uppfatta vinsterna 

 

Kunskap om innehållsfrågan 

 

• Det finns ett djup i förståelsen av 

utvecklingsarbetets innehåll och vad 

respektive part kan bidra med 

 

• Det finns kunskap om vilka 

förutsättningar som krävs för att nya 

arbetssätt/förändringarna kan 

implementeras 

 

Delvis gemensam målbild 

 

• Alla som deltar i ett utvecklingsarbete, 

på alla nivåer, behöver dela en bild av 

vad målet är 

 

Aktivt och delegerat ägarskap 

 

• Ägarskapet behöver delegeras till de 

verksamheter som ska realisera 

förändringen 

 
 

HORISONTELLA PRINCIPER 

Tidigare forskning visar att arbete med att motverka diskriminering samt främja mångfald och 
jämställdhet sällan är prioriterat i organisationer. Ledningens aktiva stöd saknas ofta, det är 
brist på resurser och arbetet drivs i många fall främst av eldsjälar. Frågorna rör dessutom 
många gånger omedvetna värderingar och underliggande samhälleliga normer. Det räcker 
därför inte att enbart ha mål som är kopplade till de horisontella principerna, även om detta 
förstås också är viktigt, utan också att kontinuerligt integrera dessa perspektiv i allt arbete som 
görs inom ramen för projektet. Det är därför av största vikt att i hela utvärderingsprocessen 
uppmärksamma de horisontella principerna och utvärdera hur de kommer till uttryck i 
projektet t.ex. genom att belysa hur projektet arbetar med att säkerställa att de horisontella 
principerna är en integrerad del i arbetsprocesserna och vad det innebär för projektets resultat. 
 

SAMVERKANSDIMENSIONER 

Ofta prövas olika samverkansmodeller i en tillfällig projektform. Det innebär att även om 
resultaten i projekten är framgångsrika så påverkar de inte direkt den ordinarie verksamheten. 
Myndigheters specialisering kan därmed leda till en brist på helhetssyn och en avsaknad av 
samverkan.  
 
Vidare visar tidigare forskning (Danermark, 2003; Fridolf, 2003 m.fl.) att viktiga faktorer för 
en framgångsrik samverkan är att det finns redskap för styrning, struktur och samsyn. 
Med styrning menas tillexempel att det krävs engagemang och styrning på samtliga 
ledningsnivåer. Struktur innebär att det är viktigt att man gemensamt identifierar målgrupper 
och problemområden och vilken roll de olika aktörerna har, samt att man har tydliga rutiner 
för samverkan och en närhet mellan operativa och strategiska parter. Att det finns en samsyn 
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framhålls som en tredje viktig punkt och det betyder bland annat att de berörda aktörerna har 
kunskap om varandras verksamheter och har en samsyn kring själva problemet. Det krävs 
också att man har ett kontinuerligt och aktivt arbete med samsynsfrågor, en medvetenhet om 
att samverkan leder till konflikter samt en förmåga att hantera dem och slutligen en öppen och 
prestigelös kommunikation. Tabell 2 illustrerar dessa samverkansdimensioner.  
 
Tabell 2. Samverkansdimensionerna Ehneström och Sävenstrands (2013) analysmodell bearbetad från 

Danermark (2009). 

Samverkans-

dimensioner 

Faktorer för ”framgångsrik samverkan”  

Styrning  • Förankra på alla nivåer  

• Klargör beslutsmandat  

• Identifiera motstridiga regler/verksamhetsmål  

• Återför löpande resultat till politisk/administrativ ledning  

 

Struktur • Formulera gemensamma mål  

• Teckna avtal och utse samordnare 

• Tydliggör roller och arbetsfördelning 

• Identifiera hindrande resursflöden 

• Definiera framgång/problem i samverkan 

• Skapa mötesplatser och övergripande möten 

• Planera för långsiktighet  

 

 Samsyn  • Tydliggör syn på samverkansobjektet 

• Informera vad parterna kan bidra med och inte 

• Utveckla samverkanskompetens 
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4. RESULTAT PÅ KLUSTERNIVÅ  
I den följande presentationen behandlar vi resultaten samlat från alla kommuner2. Avsnittet 
är disponerat utifrån de fyra utvärderingskriterierna genomförande, relevans, måluppfyllelse 
och hållbarhet. 
 

4.1. OM GENOMFÖRANDET  

Projektet har varit utformat och genomfört för att klara målsättningar i en komplex situation 
och med en målgrupp med många utmaningar. Deltagarna har stått särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden och är utrikesfödda. Deltagarna var språksvaga, flertalet hade ingen skriv 
och läskunnighet på sina modersmål, hade ingen eller kort formell utbildning, många angav 
att de led av hälsoproblem och saknade ofta arbetslivserfarenhet. Majoriteten hade under en 
lång tid gått hemma utan insats eller aktivt stöd. De kunde komma från Arbetsförmedlingens 
etableringsplan och ha ”fastnat” i SFI:n, dock var majoriteten inte inskrivna på 
Arbetsförmedlingen.  
 
Tio kommuner var initialt med i projektet men en fick avbryta efter ungefär ett år. Ägarskapet 
och koordineringen låg på regional nivå. Det var ett paraplyprojekt där arbetet med deltagarna 
utfördes i kommunerna tillsammans med olika aktörer – internt och externt, som SFI:n, 
socialtjänsten, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten samt AF och 
Regionen/sjukvården.  
 
Vi kan alltså konstatera att uppgiften var svår och komplex och att organisationen och 
genomförandet var komplicerad. Frågan, som vi nu ska försöka besvara, är hur man har lyckats 
med genomförandet samt om organisationen, ledningen och styrningen har varit 
ändamålsenlig.  
 
Vi kan konstatera att man har lyckats genomföra projektet och dessutom uppnått de mål som 
sattes upp (se nedan). Nio kommuner avslutade projektet, och en kunde inte fullfölja det. Vi 
ska lyfta fram några saker som vi ser som viktiga för genomförandet av ett sådant här komplext 
projekt med en den målgrupp som deltagit i projektet.  
 
Projektet var uppbyggt utifrån ett lokalt ansvar med egen styrning och ansvar för 
genomförandet i de enskilda kommunerna. Det betydde att man kunde lokalanpassa projektet 
och utgå från kommunernas egna förutsättningar och behov. Samverkanskonstellationerna i 
kommunerna kunde se lite olika ut, men oftast låg ansvaret hos arbetsmarknadsenheterna som 
arbetade tillsammans med SFI, Socialförvaltningen, AF och ibland med vården (både 
Regionen och privata aktörer).  
 
Resurspersoner knöts till projekten – oftast i form av pedagoger, arbetskonsulent, 
socialsekreterare och asylsjuksköterska. Ofta fanns det en arbetsgrupp bestående av 
handläggare där man utgick från att gemensamt lösa situationen för enskilda individer. Många 
delprojekt har haft ett fokus på språkutveckling med hjälp av pedagoger som knutits till 
projektet samt språkstödjare. Språkstödens betydelse har varit mer än att bara stötta 
språkutvecklingen. Det har också handlat om att skapa trygghet för deltagaren och att fungera 
som en brygga mellan delprojektledare, projektmedarbetare och deltagare. 
 
Delprojektledningen hade en avgörande samordnande och koordinerande roll – som ”spindeln 
i nätet”. Det var en person som höll samman aktiviteterna som var byggda runt deltagarnas 
behov och hela livssituation. Projektledarna skapade informella och formella kontakter med 

 
2 Resultat för varje enskild kommun återfinns i Bilaga 1 som består av nio delrapporter.  
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de samverkande aktörerna för att ingen skulle ”hamna mellan stolarna”. Det har varit en fördel 
att det funnits två koordinatorer på regional nivå särskilt med den nätverks- och 
processinriktning som projektet haft, vilket har krävt en löpande reflektion och en gemensam 
analys i respektive kommun. Koordinatorerna har ofta varit ute i kommunerna för att stödja 
och hjälpa till i arbetet och styrningen.  
 
Projektet har varit administrationstungt – både på regional och lokal nivå. Det regionala 
projektkontoret har haft erfarenhet och kunnat hantera dessa frågor i dialog med ESF. Vi vet 
att små kommuner inte själva klarar att organisera denna typ av komplexa och komplicerade 
projekt (ESF-rapport 2021).  
 
Delprojektledningen arbetade på kommunal nivå, men samspelet med koordinatorerna på en 
regional nivå var avgörande för framdriften av och sammanhållningen i de lokala projekten 
och för det gemensamma lärandet. Det har funnits en god samverkan och ett väl fungerande 
samarbete mellan de lokala projektledarna och de två centrala projektkoordinatorerna. 
Samtliga lokala projektledare har upplevt en tydlighet i rollerna, ett bra stöd och en relevant 
information. De lokala styrgrupperna och ledningsgrupperna fick stöd när problem uppstod. 
Koordinatorerna kunde bland annat påtala riskerna med att projektledningen fick ta ett för 
stort ansvar när projektägaren var för passiv, exempelvis att avbryta projektet i Årjängs 
kommun när förutsättningarna för projektet inte längre fanns – i form av deltagare, nya chefer 
och ett svagt ägarskap.  
 
Projektkoordinatorerna har också haft ett särskilt fokus på att säkerställa att arbetet i 
kommunerna drevs i enlighet med de horisontella principerna. De har kunnat lyfta 
diskussioner och dilemman i delprojektledningsgruppen, anordnat egna föreläsningar och 
uppmanat till deltagande av externa föreläsningar som syftat till för att stärka kompetens kring 
normkritik, inkludering och delaktighet. Även analys och diskussion av statistik som visar på 
att det är en större andel män än kvinnor som går vidare till arbete har förts ur ett 
genusperspektiv med stöd i en metod kallad genuskompassen. 
 
Man kan urskilja ett tydligt processtänk i genomförandet av projekten – en form av en 
framväxande (organisk) planering. Enskilda delprojekt har utvecklats efter gjorda 
erfarenheter. Man kan se en tydlig anpassning i genomförandet när det gäller aktiviteter, 
samverkansformer och externt stöd. Det har även funnits ett utbyte med andra projekt, vilket 
har bidragit till ett viktigt lärande över kommungränserna.  
 
Vi kan se att viktiga delar i genomförandet återkom i alla kommuner. Den inledande 
kartläggningen av de enskilda deltagarnas förutsättningar, behov och önskemål var en viktig 
utgångspunkt för individernas utvecklingsprocess. En tolk medverkade vid 
kartläggningssamtalen.  
 
Det vi ser som en svaghet – eller som en utvecklingsmöjlighet för det fortsatta arbetet – är den 
svaga arbetsmarknadsinriktningen i flera kommuner. Fjorton procent har gått ut i arbete, 
vilket inte är ett dåligt resultat, givet den situation som projektdeltagarna befann sig i innan de 
deltog i projektet. Vi bedömer ändå att ett starkare engagemang från offentliga, ideella och 
privata arbetsgivare hade stärkt projektet. Det hade ökat deltagarnas motivation, skapat flera 
praktikplatser och tillfällen att träna ett yrkesspråk. I flera av projektens egna kommentarer 
varnas för inlåsningseffekter genom ett alltför stort fokus på interna aktiviteter. Samtidigt är 
det ytterst svårt för många i målgruppen att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden på 
grund av brister i språk, utbildning och hälsa (Regional rapport 2020).  
 
En annan svaghet är bristerna i vissa av de lokala styrgrupperna. Rollerna och 
ansvarsfördelningen borde ha varit tydligare, något som en finansiär borde ha ställt tydligare 
krav på redan vid tillkomsten av projektet. Det finns avsiktsförklaringar från ansvariga som 
handlar om att ta till vara och implementera projektresultat, men dessa är oftast otydliga och 
till intet förpliktigande.  
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Det praktiska samarbetet i projektgrupper mellan anställda från olika organisationer 
fungerarde oftast väl, men det var sämre med den strategiska samverkan på högre nivåer. Även 
om Regionen har varit engagerad och samarbetet på strategisk nivå har fungerat väl har det 
varit ett problem att nå fram till vården i vissa kommuner, liksom AF, som varit föremål för en 
stor omställning. Den regionala nivån – bland annat genom projektparaplyet – kan försöka 
påverka dessa brister, men saknar ett formellt mandat för detta. Dessa aspekter återkommer 
vi till i avsnitt om hållbarhet och i våra slutsatser.  
 

4.2. OM RELEVANSEN 

Relevans är en viktig förutsättning för ett lyckat och hållbart utvecklingsarbete. Relevans 
innebär att ett projekt adresserar ett viktigt problem och ett behov i samhället. Tanken med ett 
projekt är att problemet eller behovet inte så lätt går att hantera i den ordinarie verksamheten.  
 
Av vår utvärdering framgår tydligt att projektet angriper flera stora, viktiga och komplexa 
problem. Både på individ-, organisation- och systemnivå. Projektet riktar sig till en målgrupp 
som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som har en sammansatt problematik. Det 
kan exempelvis handla om språksvårigheter, psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, 
oklar arbetsförmåga, låg eller obefintlig utbildning och/eller yrkeserfarenhet och avsaknad av 
nätverk.  
 
Flertalet individer i målgruppen var språksvaga och hade svårt att tillgodogöra sig den 
samhällsinformation de tagit del av under etableringstiden vilket innebar att de hade svårt att 
kunna göra adekvata val rörande sin egen framtid. För denna målgrupp som står allra längst 
från arbetsmarknaden fanns inga eller få insatser i de deltagande kommunerna som fungerade 
tillfredsställande. Insatserna var framförallt inte individanpassade i den utsträckning som 
skulle behövas och samverkan var bristfällig.  
 
De deltagande kommunerna hade signalerat att samverkan mellan de olika 
myndigheterna/aktörerna inte hade fungerat och att individer som stod särskilt långt ifrån 
arbetsmarknaden lätt ”faller mellan stolarna” eller att de blev kvar hos en myndighet trots att 
insatsen inte var passande för deltagaren.  
 
Kartläggning och fastställande av hälsotillstånd och arbetsförmåga saknades i många fall, 
vilket gjorde att dessa individer inte fick ta del av insatser som de behövde. Personalens 
kunskaper räckte ofta inte till och det fanns behov av kompetensutveckling för att kunna möta 
dessa individer där de befann sig och för att kunna ge dessa personer rätt insatser och stöd. 
 
Det fanns ett tydligt behov av att utveckla nya arbetssätt och pröva nya metoder. Det gällde 
språkundervisning, kartläggning, personliga stödinsatser och samtalsmetoder, 
hälsoaktiviteter och arbetslivsinriktade insatser. 
 
Det fanns alltså ett tydligt behov av insatser och förändring, något som gjorde en 
projektsatsning motiverad och relevant. Om man ser till utgångspunkterna för, syftet med och 
upplägget av projektet var relevansen hög, bland annat i följande avseenden: 

• Målgruppen stod särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och hade svårt att få tillgång 

till stödinsatser, samhällsinformation och vård. Problemet var komplext och det fanns 

ingen enkel lösning på det. Deltagarna hade ett stort behov av stöd och praktisk hjälp 

för att komma vidare i sin utveckling. Tidigare insatser, olika satsningar och metoder 

har inte räckt till. 
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• Utgångspunkten i en individuell plan och individuell språkträning skulle bidra till att 

förstärka relevansen av insatserna för individen. 

• Ambitionen var att skapa en hög delaktighet i den individuella planeringen för att öka 

relevansen av insatserna för deltagarna. 

• Projektet skulle bidra till att bryta isoleringen genom satsningen på gemensamma 

aktiviteter och erbjuda tillgången till en egen lokal. 

• Tidigare insatser i kommunen hade inte räckt till. Det gällde insatser från SFI, AF, 

vården, vuxenutbildningen med flera. Framförallt fanns ett stort behov av 

samordnade insatser för att stödja deltagarnas utvecklats ur ett holistiskt och 

långsiktigt perspektiv.   

 

Det fanns också svårigheter och utmaningar med ett projekt av detta slag när det gäller 
relevans och långsiktig nytta, bland annat följande: 

• Det kunde finnas risker för inlåsningseffekter. Det fanns deltagare som stod lite 

närmre arbetsmarknaden och som behövde stöd för att ta det ”sista steget”, men som 

kunde riskera att bli kvar i projektet. 

• För att lösa komplexa och svåra problem krävdes innovativa inslag. Risken med 

projekt är att de fortsätter i gamla banor och avskilt, utan att något egentligt mervärde 

skapas för den ordinarie verksamheten. En viktig fråga var om projektet kunde bidra 

med en metodutveckling som kunde spridas, växlas upp och leda till strategisk 

påverkan. 

 
Utvärderingen visar att projektet inte bara var relevant för deltagarna, utan även viktigt för 
kommunerna och berörda organisationer på lokal och regional nivå. Det handlar framförallt 
om arbetsmarknadsenheterna, AF, SFI, Socialtjänsten, vuxenutbildningen och vården. Det är 
organisationer som brottas med problemen för denna målgrupp – oftast var för sig och utan 
ett helhetsperspektiv. I förändringsteorin ingår att projektet ska stärka personalens kompetens 
att hantera dessa komplexa frågor, liksom att implementera framgångsrika metoder från 
projektet i verksamheterna och att utveckla hållbara samverkansformer (se tabell 2). I det 
följande avsnittet ska vi se om dessa mål i projektet har uppfyllts.  
 

4.3. MÅLUPPFYLLELSEN  

För att kunna bedöma måluppfyllelse – i termer av resultat och effekter på olika nivåer – måste 
vi utgå från utlysningen, avstämningsrapport inför genomförande, projektets problemanalys 
och förändringsteori.  
 
På en övergripande nivå skulle projektet bidra till att utrikes födda kvinnor och män som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden kommer närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i 
studier eller arbete.  
 
På en individuell nivå skulle projekt leda till att fler utrikes födda kvinnor och män studerar 
eller arbetar och att färre uppbär långvarigt försörjningsstöd.  
 
På organisations- och samhällsnivån skulle projektet bidra till följande:  
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• en minskad könssegregering på arbetsmarknaden 
 

• att utrikes födda kvinnors och mäns integration och möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden har förbättrats 

 

• en ökad samordning och samverkan på lokal- och regionalnivå av insatser till 
utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden.  

 
 
För att kunna studera och analysera måluppfyllelsen använder vi oss av en förändringsteori. 
 

FÖRÄNDRINGSTEORIN 
Ett första steg i utvärderingen var att i dialog med uppdragsgivaren ta fram en förändringsteori 
för projektet som skulle ligga till grund för uppföljning och utvärdering av projektets 
måluppfyllelse. I figur 3 presenteras Värmland tillsammans övergripande förändringsteori.  
 
De effekter som projektet förväntas bidra till på lång sikt är kopplade till den yttersta effekten 
av projektet, nämligen att bidra till Europeiska Socialfondens mål för programområde två, 
nämligen att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden för målgruppen genom att utveckla nya 
sätt att arbeta med integration och inkludering.  
 
Vi skiljer i det följande på resultat på individnivån och organisationsnivån. 
 

4.4. RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅN  

Inledningsvis behöver vi ha information om deltagarna för att kunna förstå resultat och i vilken 
utsträckning som projektet har bidragit till deras progression. Vi har flera gånger tidigare 
påpekat att deras grundförutsättningar har varit begränsade och i följande avsnitt beskrivs 
närmre vad detta innebär.  
 

DELTAGARNAS BAKGRUND  
Information om deltagarna i VT har vi hämtat från uppföljningssystemet som VETA Advisor 
utformat. I detta avsnitt använder vi det för att sammanställa information om deltagarnas 
ålder, ursprung, språkkunskaper, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. 
 
Åldersfördelningen bland deltagarna är relativt jämn. De flesta är 30 år eller äldre och endast 
15 personer är över 60 år gamla. Se figur 4. 
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Figur 4. Åldersfördelning deltagare 

 
Deltagarna är från totalt 18 länder. Merparten är från Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan 
och Irak. Deras huvudspråk är oftast arabiska, somaliska, tigrinja, persiska eller ”annat”. De 
vanligaste skriftspråken är arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och ”annat”. Ungefär en 
fjärdedel, 75 respondenter, uppger att de saknar skriftspråk. 
 
Av 305 respondenter så uppger 206 stycken att de har betyg från utbildning i Svenska För 
Invandrare (SFI), oftast på nivå A eller B.  
 
Deltagarnas utbildningsnivå är relativt låg jämfört med vad som är vanligt i Sverige. Om vi slår 
samman deras utbildningsmeriter både i och utanför Sverige så har en majoritet av deltagarna, 
164 stycken, ringa eller ingen utbildning. Totalt 68 personer har en utbildning som motsvarar 
svensk grundskolenivå och endast 42 personer, av totalt 305 svarande, har en 
gymnasieutbildning eller högre. Se figur 5. 
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Figur 5: Projektdeltagarnas utbildningsnivå innan Värmland Tillsammans 
 

Informationen visar att merparten av deltagarna, tiden innan de deltog i VT, uppburit 
försörjningsstöd längre än tre år. Merparten av projektets deltagare, totalt 259 personer, har 
vid senast ifyllda formulär försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla. 
 
Av projektdeltagarna har 162 personer tidigare arbetslivserfarenhet. Uttryckt i procentenheter 
har totalt 60 procent erfarenhet av arbetspraktik. En större andel män än kvinnor har tidigare 
arbetslivserfarenhet: 72 procent av männen men endast 41 procent av kvinnorna. När det 
kommer till arbetslivspraktik är motsvarande siffra 69 procent av männen och 54 procent av 
kvinnorna. 
 
Vi har också bett deltagarna att skatta sitt hälsoläge i början av projektet. Majoriteten upplever 
hälsan som bra men anger också att de har lätta till svåra sömnsvårigheter samt problem med 
oro och ångest.  
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RESULTAT PÅ INDIVIDNIVÅ – ARBETE OCH STUDIER SAMT PROGRESSION  
Totalt har uppgifter om 305 deltagare, 180 kvinnor och 125 män, registrerats minst en gång. 
Enligt de siffror VT lämnat till SCB har totalt 332 personer deltagit i projektet. Det betyder att 
vi här kunnat studera information om merparten av deltagarna, men inte samtliga. Vi börjar 
med att se hur de kvantitativa målen har uppnåtts, här utgår vi ifrån både kvantitativ och 
kvalitativ data.  
 

1. Rapporter från VT till Statistiska centralbyrån (SCB). VT har rapporterat till SCB 
regelbundet under projektets gång. Där beskriver de bland annat antal 
projektdeltagare, om de har avslutats i projektet och vad anledningen till avslut i så fall 
är. Dessa rapporter ger en översiktlig bild av hur verksamheten har fortskridit. 

 
2. Uppföljningssystem med information om projektdeltagarna. VETA Advisor har 

utformat ett uppföljningssystem med frågor för att kunna följa deltagarnas 
progression. Själva formuläret har fyllts i av delprojektledarna. Svaren vilar därför på 
delprojektledarnas bedömning, som i sin tur bygger på fördjupande 
kartläggningssamtal med varje individ i projektet. Denna information har registrerats 
en gång per halvår. Totalt besvaras 87 frågor om deltagarnas bakgrund, vilka 
projektaktiviteter de deltagit i samt om och i så fall vart de gått vidare från VT. Totalt      
har information om 305 personer registrerats. Många av dessa förekommer flera 
gånger och det finns totalt 820 ifyllda formulär. I januari 2021 har VETA bett om 
kompletterande uppgifter angående avslut och fått information om samtliga deltagare.  

 
3. Intervjuer med ungefär 95 deltagare i olika kommuner.  
 

Enligt den data VT rapporterat för december 2020 till SCB har 332 personer deltagit i VT, 
varav 196 kvinnor och 136 män. Alla deltagare har avslutat sitt deltagande i VT. 
 
Tabell 3 redovisar uppgifter om deltagarnas aktiviteter efter avslutat deltagande, uppdelat på 
arbete, praktikplats eller studier. Övriga anledningar redovisas under ”Annat/ uppgift saknas”. 
 

Tabell 3. Antal deltagare som avslutat VT för arbete, studier eller praktik. 

 
Källa: Värmland Tillsammans. Egna beräkningar.  
 
Arbete: cirka 11 procent av kvinnorna och 18 procent av männen har avslutat VT då de fått 
anställning. Totalt 14 procent av samtliga deltagare. Projektets målsättning var att 20 procent 
av kvinnorna och männen skulle komma ut i arbete. Detta mål har följaktligen inte uppnåtts 
och det föreligger skillnader mellan män och kvinnor. Det är relativt fler män än kvinnor som 
fått arbete. Men skillnaderna är små och det rör sig som sagt om för få personer för att vi ska 
vara säkra på att detta resultat inte är en slump. 
 
Majoriteten av deltagare som gått vidare till arbete har en tillfällig eller begränsad anställning, 
samtidigt har majoriteten av deltagare som gått vidare till arbete en heltidsanställning.  
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Merparten av de som fått arbete har ringa eller ingen utbildning. Det innebär att deras 
utbildningsnivå ligger under svensk grundskolekompetens. Så vitt vi kan uttyda ur den 
tillgängliga datan finns det inget som tyder på att personer med högre utbildningsnivå lyckats 
bättre med att finna arbete. 
 
Vi kan inte se några tecken på att arbetslivserfarenhet eller tid med offentlig försörjning 
samvarierar märkbart med sannolikheten att deltagarna funnit arbete. 
 
Hälsa: I svaren från uppföljningssystemet ingår även resultat rörande personernas 
självskattade hälsotillstånd på en skala från 1 till 5. Svar 1 innebär att personen mår mycket 
dåligt, och 5 att personen mår mycket bra. De som gått till arbete är utspridda, relativt jämnt 
över hälsonivå 2-5. 
 
Givet att både skillnaden i utfall mellan grupperna och deltagarantalet är så litet, går det inte 
att uttala sig om huruvida de beror på slump eller inte. Därtill är det tänkbart att kausaliteten 
i vissa fall kan gå i omvänd riktning. Exempelvis kan människor som generellt har en mer 
gynnsam position på arbetsmarknaden även har högre hälsa, delvis till följd av sin position på 
arbetsmarknaden. 
 
Sammanfattningsvis finner vi inte några belägg för att särskilda bakgrundsfaktorer har spelat 
en avgörande roll i vilka som börjat respektive inte börjat arbeta. Projektet har arbetat med att 
finna lösningar för alla oavsett bakgrund. I intervjuer med deltagare framkommer det att de 
upplever att stödet varit individuellt anpassat och att de har haft en stor delaktighet i sin egen 
planering. Faktorer som vi vet har betydelse för progressionen, dessa faktorers betydelse 
presenteras bland annat i en forskningsstudie från 2020 som genomförts på Væksthusets 
Forskningscenter, Århus Universitet. 3 
 
Studier: cirka 26 procent av kvinnorna och 16 procent av männen har börjat studera. 
Projektets målsättning var att 20 procent av männen och kvinnorna skulle börja studera. Det 
innebär att målet har nåtts även om det föreligger skillnader mellan gruppen män och kvinnor. 
Av deltagare som avslutats till studier har majoriteten gått vidare till en gymnasieutbildning 
och SFI. 
 
Arbetspraktik: totalt 6 procent, cirka 8 procent av kvinnorna och 4 procent av männen, har 
avslutat VT för att börja på arbetspraktik. 
 
Söker arbete: totalt 16 procent, 12 procent av kvinnorna och 22 procent av männen, har 
avslutat sitt deltagande i VT för att istället söka arbete, men ännu ej funnit arbete. 
 
Annat/uppgift saknas: totalt 42 procent, 43 procent av kvinnorna och 39 procent av männen, 
har avslutat sitt deltagande i VT av annan eller okänd anledning. Definition av denna 
avslutsorsak i SCBs återrapporteringsmall är mycket onyanserad och därför har VETA i sitt 
uppföljningssystem kategoriserat denna information till att omfatta fler kategorier. I 
uppföljningen framkommer att 193 deltagare avslutats till de kategorier som presenteras  i 
tabell 4.  
 

 

3 Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, BIP) är både nationellt i Danmark och 

internationellt sett den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som 
faktiskt gör att individer med komplexa problem (begränsad deltagande på̊ arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala 
utmaningar, missbruk etc.) kommer ut i arbete. Projektet har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för 

anställningsbarhet och sannolikheten för att utsatta individer får jobb.  
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Ytterligare en målsättning har varit att 60 procent av deltagarna ska närma sig 
arbetsmarknaden eller förflyttas till annan part/insats. Jämfört med frågor kring jobb och 
studier är detta delmål svårare att bedöma. Själva deltagandet i VT kan betraktas som att 
deltagaren närmat sig arbetsmarknaden eftersom merparten tidigare inte haft någon insats. 
Vidare kan vi se att flertalet har skrivits in på AF med en aktiv insats eller gått till en 
sysselsättningsplats i kommunen. Detta tyder på en progression. Dessutom har många återgått 
till remittent (12 procent). I dialog med delprojektledarna har det framkommit att detta kan 
röra sig om att dessa personer kommer fortsätta få stöd för språkutveckling, få delta i sociala 
aktiviteter för att undvika att de återgår till isolering eller att de är igång med en utredning för 
sjukersättning. Dessutom har nya deltagare skrivits in under hösten 2020 för att nå antalet 
deltagare som ska ha deltagit, vilket kan förklara att en andel av de deltagare som fortfarande 
är kvar i projektet vid avslut/går tillbaka till remittent. De har, helt enkelt, behov av mer stöd. 
 
Tabell 4. Avslutsanledningar 

 
Källa Värmland Tillsammans. Egna beräkningar.  
 
Aktiviteter 
Att delta i projektets aktiviteter är från en synvinkel att se som åtgärder för att deltagarna ska 
få större möjligheter att börja arbeta eller studera. Men det kan också, givet projektets 
målsättningar, betraktas som önskvärt i sig självt då det kan ha positiv inverkan på deltagarnas 
livssituation. Därför är det intressant att se hur många som deltagit på olika aktiviteter inom 
ramen för VT. Vi undersöker vidare om de som deltagit i specifika aktiviteter är 
överrepresenterade bland dem som fått anställning eller börjat studera. Detta kan göras genom 
att för varje aktivitet dela upp deltagarna i två grupper, en grupp för de som har deltagit i 
aktiviteten och en grupp för de som inte har gjort   det. Därifrån kan vi se om andelen som har 
börjat arbeta eller studera är högre i den ena eller den andra gruppen. Vi testar då också om 
skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant eller ej. Det innebär att man testar om 
det är sannolikt att skillnaden beror på slumpen. Observera att detta endast utvärderar varje 
aktivitet för sig. Eventuella sammantagna effekter av aktiviteter utvärderas inte med denna 
metod. 
 
Uppföljningssystemet visar på en progression där en större andel deltar aktivt och tar del av 
fler och fler insatser mot arbete (till exempel praktik) under projektets gång. Deltagare som 
gått vidare till arbete, studier och insatser på AF har varit en längre tid i projektet, vilket tyder 
på att projektets insatser haft effekt. Kombinationen av olika insatser verkar viktigt för att 
uppnå resultaten (jfr rapport Århus universitet 2020). Vi kan också konstatera att en större 
andel män har gått vidare till arbete, studier och insatser på AF. Då bör man också notera att 
projektet har en större andel kvinnor.  
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Vår sammantagna data pekar på att en språkutveckling för deltagarna är en förutsättning för 
att uppnå projektets mål – mot arbete, studier och integration i samhället. Det är då viktigt att 
veta att målgruppen, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, har en sammansatt 
problematik. Det handlar inte bara om språksvårigheter, utan även om psykisk och fysisk 
ohälsa, funktionsnedsättning, oklar arbetsförmåga, låg eller obefintlig utbildning och/eller 
yrkeserfarenhet och avsaknad av nätverk. Många i projektets målgrupp har inte klarat av sina 
SFI-studier.  Många tycker att SFI-utbildningen inte har varit utformat utifrån deras 
förutsättningar (Regional rapport 2020).  
 
Av de 305 deltagarna har 239 personer under projektets gång deltagit aktivt i språkträning. 
Med deltagande avses att de deltagit aktivt till mins 50 procent av deras förmåga. Flera av 
deltagarna deltog i speciella språkutbildningar. 60 deltagare deltog aktivt i kurser för 
yrkessvenska. 107 deltog aktivt i språkkurser. 118 deltog aktivt i språkpraktik. 
Sammanfattningsvis har en majoritet av deltagarna fått möjlighet att förbättra sina 
språkkunskaper. Det är endast när det kommer till yrkessvenska som vi finner en statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna som gått vidare till arbete jämfört med de som inte har 
det. Här kan vi se att yrkessvenska har haft en särskild betydelse för progressionen men Y 
yrkessvenska har inte erbjudits i särskilt stor utsträckning. Detta förklaras med att deltagarna 
inte har varit redo för den insatsen, att de hade behövt mer tid för att klara av yrkessvenska.  
 
Tabell 5 Andel som deltagit i språkträning och fått arbete eller börjat studera. 

Aktivitet Genomgått Inte genomgått p-värde Statistiskt 

 aktivitet aktivitet  signifikant? 

Yrkessvenska 42 % 23 % 0,007 Ja 

Språkträning 25 % 30 % 0,490 Nej 

Språkkurser 24 % 28% 0,603 Nej 
Språkpraktik 30 % 24 % 0,340 Nej  

 
Källa: Egna beräkningar4 

 
Således kan vi med utgångspunkt i både kvantitativ och kvalitativ data se att de deltagare som 
deltagit i språkutvecklande aktiviteter har blivit bättre på svenska. Deltagarna påtalar ofta att 
de blivit bättre i svenska språket och att de nu vågar prata. Deltagarna är nöjda med 
språkundervisningen och anser att de lärt sig och blivit bättre på att prata, skriva och läsa på 
svenska. De anser att undervisning sker på deras nivå. I intervjuerna i ett senare skede i 
projektet märker vi som utvärderare framstegen genom att tolk inte behövs lika ofta. Det finns 
flera förklaringar till framgången. Pedagogernas arbete i projektet innebär ett extra stöd, 
skapar intresse, leder till en anpassad studieteknik och underlättar kartläggning av språknivån. 
En annan förklaring är det nära samarbete med SFI som kan ske på lite olika sätt i 
kommunerna. Effektiva verktyg och metoder för arbete med målgruppen har till viss del 
dokumenterats, utvecklats och implementerats genom projektet. Den sociala gemenskapen 
och olika träffar innebär att deltagarna får prata svenska i vardagen. Projektet innebär att 
deltagarna kan få hjälp med läxor från SFI:n och att de kan fortsätta att arbeta med uppgifter 
de inte klarat av på SFI:n.  
 
Resultaten när det gäller språkutveckling är dock inte entydigt positiva. I vissa kommuner 
saknas SFI/språkintroduktion. Vissa kommuner har adresserat problemen på en för låg 
språknivå för vissa deltagare. Andra deltagarnas språknivå är i många fall fortfarande inte 
tillräckligt god för nästa utbildningssteg.  

 
4 Uttrycket ”statistiskt signifikant” innebär att det är relativt låg sannolikhet att resultatet uppstår av en slumpmässig 

process. Rent tekniskt beror detta bland annat på antal observationer. Detta bör ej tolkas som att ett bevis för ett 

orsakssamband i mer filosofisk mening. Beräkningen rörande sannolikhet är ett tekniskt resultat utifrån en specifik 

beräkningsmetod. Låg sannolikhet innebär inte att risken för slump är noll. Utför man tillräcklig många beräkningar på helt 

slumpvis utformade resultat skulle man ändå få flera resultat som är statistiskt signifikanta. 
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Ett flertal insatser för att stärka deltagarnas utbildningsnivå genomfördes inom Värmland 
Tillsammans. Allt som allt påbörjade 91 av 305 personer någon form av utbildning inom 
projektet. De flesta av dessa påbörjade olika språkkurser: inom SFI, på Komvux eller på 
folkhögskola. Andra relativt vanliga utbildningar var digital kompetens och körkortsteori. Ett 
mindre antal påbörjade arbetsmarknads- och yrkesutbildningar. Bland annat inom lokalvård 
samt vård och omsorg. 51 deltagare genomförde studier med utökat stöd. Det finns 31 betyg, 
intyg eller certifikat för utbildning rapporterade. Sex personer fick betyg för två utbildningar. 
Det var alltså 25 enskilda personer som erhöll betyg, intyg eller certifikat. Vidare var det 95 av 
deltagarna som uppgav att de har fått studievägledning. Av deltagarna i projektet var det 245 
stycken som uppgav att de minst en gång deltagit aktivt i samhällsinformation. Projekten har 
vidare lett till att många deltagarna har fått en bättre samhällsinformation – om vad som finns 
tillgängligt och vart de kan vända sig. De har fått hjälp att klara enkla vardagsuppgifter – som 
att gå och handla, åka buss samt att använda TV, telefon och datorer.  
 
Arbetet med hälsoutveckling är särskilt viktig i projektet eftersom personer med utländsk 
härkomst har högre ohälsotal och den psykiska ohälsan bland nyanlända och andra utrikes 
födda är stor. Bristen på samordning och samverkan gör att det finns en risk att falla mellan 
stolarna för personer inom etableringsuppdraget. Det kan slå hårdare mot personer med 
funktionsnedsättningar som i större omfattning behöver ha stöd från olika myndigheter för att 
kunna delta i aktuella insatser på lika villkor som andra.  
 
Bland frågorna i uppföljningen finns en där hälsostatusen för respektive deltagare uppskattas 
på en skala från 1 (lägst) till 5 (högst). De flesta projektdeltagare har varit delaktiga under en 
längre period. Det gör att deras hälsostatus har uppskattats vid ett flertal tillfällen och vi kan 
därför undersöka om den förändrats under projektets gång. 
Av de 305 unika deltagarna som finns registrerade i uppföljningssystemet förekommer 
information om 66 personer endast en gång, övriga 239 deltagare har registrerats flera gånger, 
som högst sex gånger. Av dem är det 11 personer för vilka hälsostatus inte uppgivits. 
 
Svaren finns redovisade i figur 7. Det vänstra diagrammet ger information om samtliga 
deltagare. Det högra diagrammet inkluderar endast deltagare som vid första ifyllda uppföljning 
angavs ha en hälsostatus på 1 eller 2, alltså låg.  

 
Figur 6. Hälsostatus 
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Som framgår är det bland deltagarna i stort ungefär lika många som upplever förbättrad 
respektive försämrad hälsa. Däremot kan vi se att bland de deltagare som inledde med låg hälsa 
så är det hela 23 av 61 (motsvarande 38 procent) som upplever en hälsoförbättring. 
Projektmålet att fler deltagare ska uppleva en förbättrad hälsa har alltså framförallt  
tillgodosetts bland de som från början mådde sämst.  
 
För att vidare utvärdera målsättningen om bättre hälsa kan vi se närmare på vilka 
hälsofrämjande aktiviteter deltagarna deltog i. Ungefär en tredjedel, 105 personer, uppger att 
de genom Värmland Tillsammans fått stöd för att komma i kontakt med vården. Vidare har en 
majoritet av deltagarna varit med i olika hälsofrämjande aktiviteter. 180 personer har deltagit 
i utflykter och 192 personer i fysiska aktiviteter. Av de totalt 305 deltagarna har 209 av dem 
varit med på föreläsningar om hälsa. 
 
De sammantagna resultaten från projekten visar på att deltagarna har fått stöd för en bättre 
hälsoutveckling. De har fått hjälp att komma in rätt i vården, fått veta hur apotek fungerar, fått 
information om rätten till tandvård med mera. Asylsjuksköterskan har varit en viktig hjälp och 
gett en tillgång till journaler och en mer samlad bild av deltagarnas hälsoläge. Flera deltagare 
uppger att de mår bättre (fysiskt och psykiskt), har en bättre sömn och känner mindre smärta 
och oro. Den förbättrade hälsan har även att göra med deltagarna har fått ett socialt 
sammanhang och nya vänner. Det finns ändå kvarstående problem när det gäller deltagarnas 
kontakt med vården, särskilt i vissa kommuner. Projektet har haft svårt att etablera fungerande 
och bestående relationer med vården i vissa kommuner, som samtidigt är under 
omorganisering. 
  
Vi kan sammanfatta resultat för deltagarnas del med en upplevelse att bli sedda och väl 
bemötta i projekten. I de flesta kommunerna har deltagarna varit delaktiga i sin egen 
planering. Delprojektledarna har stöttat deltagarna utifrån ett holistiskt perspektiv och 
säkerställt att de fått en sammanhållen process utifrån olika aktörers uppdrag. Det är således 
inte de enskilda aktiviteterna som har bidragit till utveckling utan snarare att de fått parallella 
insatser (språkinsats, hälsoinsats, personlig coachning och samtal mm) som kan antas ha lett 
till resultat. Deltagarna upplever att de får stöd och hjälp utifrån sina individuella behov och 
önskemål samt varit delaktiga i sin process. De allra flesta upplever att språket och hälsan har 
förbättrats. Det har även skett en progression mot arbetsmarknaden, men inte generellt och 
inte lika tydligt som man hade hoppats. Man ska då komma ihåg att målgruppen stod särskilt 
långt ifrån arbetsmarknaden. Det har varit svårt att anordna praktikplatser hos arbetsgivare, 
vilket har påverkat genomförande och måluppfyllelsen, något som riskerar att skapa 
inlåsningseffekter. Coronapandemin har ytterligare försvårat tillträdet till arbetsplatser för 
praktik och arbetsträning. Det ska dock tilläggas att det gjorts försök, i exempelvis Karlstad har 
en metod kallad Yrkeskompis tillämpats. Denna innebär i korthet att en arbetskonsulent 
hjälper till med matchning mellan deltagare och arbetsgivare för att hitta lämpliga 
praktikplatser, vidare ges fortsatt stöd till deltagaren under praktikperioden och handledning 
till arbetsgivaren. Den här formen av handledning har också tillhandahållits av projektets 
arbetskonsulent.   

 
 

4.5. SAMHÄLLSEKNOMISK ANALYS  

En beräkning av samhällsekonomiska effekter är genomförd tillsammans med Erik Hegelund 
som har doktorsexamen i ekonomisk historia samt Gustav Ingman är doktorand i ekonomisk 
historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms 
universitet. Deras kalkylmodell för att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av 
Värmland Tillsammans bygger på etablerad litteratur men är något anpassad för att passa 
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projektet. Den här typen av beräkningar kallas även kostnads-intäktsanalys eller cost-benefit 
analys, eller kalkyl.  
 
Hela rapporten återfinns som bilaga 1 till föreliggande rapport. Här nedan presenteras 
sammanfattning av den samhällsekonomiska analysen.  
 

Samhällsekonomiska kalkylen som presenteras baseras på hypotetiska räkneexempel utifrån 
projektets kostnader och offentliga uppgifter. Detta illustrerar vilken typ av effekt som skulle 
krävas för att projektet ska kunna betrakta som samhällsekonomiskt lönsamt. Våra 
räkneexempel indikerar bland annat följande: 

Vi jämför kostnaderna för deltagarna i Värmland tillsammans med Arbetsförmedlingens 
kostnader per inskriven. Arbetsförmedlingens kostnader kan betrakta som ett teoretiskt 
basscenario. Vår jämförelse indikerar att om deltagarna är arbetslösa i sex månader så kan 
projektet betraktas som lönsamt om Värmland tillsammans förkortar deltagarnas tid i 
arbetslöshet med cirka en månad. 

En månads förkortad tid med försörjningsstöd före inträde i förvärvsarbete, innebär att del-
tagaren, offentlig sektor och samhällsekonomin i sin helhet tjänar ekonomiskt på projektet. 
Den stora vinsten för samhällsekonomin består i att deltagaren börjar producera varor och 
tjänster i sitt arbete. 

Om projektet kan genomföras till lägre kostnad krävs mindre skillnad i förkortad tid jämfört 
med Arbetsförmedlingen. Detta skulle även innebära att den ekonomiska nettonyttan ökar för 
samhällsekonomin och offentlig sektor.” 

 
 

4.6. RESULTAT PÅ ORGANISATIONSNIVÅN 

Vår utvärdering visar sammantaget på goda resultat på individnivån. Vi kan också se resultat 
på organisationsnivån av projektet. Arbetsmarknadsenheterna i kommunerna, som ofta 
fungerat som lokala projektägare, har fått stöd för utveckling, mer resurser och ökad tid för att 
göra saker som annars kan vara svåra att hinna med. Samarbetet med socialtjänsten har varit 
en hörnsten i projektet och har i de flesta fall fungerat väl. Det gäller bland annat vid 
rekrytering av deltagare.  

Samverkan med SFI har förstärkts, bland annat med hjälp av tre pedagoger. Insatserna från 
projektet kan komplettera, förstärka och utveckla SFI-arbetet. Det kan handla om att man gör 
en bättre kartläggning av deltagarnas språknivå, att det finns ett extra stöd från en pedagog, 
att språkträning kommer in i vardagen på ett annat sätt. Vi kan dock inte se några tydligt 
formulerade och prövade metoder som använts i projektet och sedan förts in i SFI:n på 
strategisk nivå. Dock kan vi i Karlstad, Säffle och Arvika se exempel på hur det planeras för att 
det pedagogiska utvecklingsarbetet ska fortsätta och i samarbete med SFI. Pedagoger har också 
startat upp nätverk för SFI-pedagoger, tagit fram en lärarhandledning för lärare men det är 
oklart huruvida detta kommer få fäste och spridning på strategisk nivå. 
 

När det gäller vården så har asylsjuksköterskorna varit till stor hjälp. De kan erbjuda 
deltagarna ”en väg in” i vården. Projektledning och projektmedarbetare kan följa och se till att 
saker blir gjorda och att deltagarna förstått vad som sagts i kontakterna med vården. Samtidigt 
finns problemen kvar i några kommuner. Det kan handla om vårdcentraler som inte har egna 
läkare vilket kan innebära att kontinuiteten med vården starkt försvagas för patienterna.  



Slututvärdering: Värmland Tillsammans       2021-02-01 

 28 

Samverkan med Arbetsförmedlingen kar kantats av liknande utmaningar. Här sker en 
omfattande omorganisation och stora förändringar som påverkar insatser och kontinuitet i 
projekten. Trots allt, så har kontakterna ändå relativt ofta fungerat väl med projekten när det 
gäller deltagarna på handläggarnivån i cirka hälften av kommunerna. Framgent kan osäkerhet 
kring AFs roll bidra till att sätta ytterligare press på kommunerna som saknar de insatser som 
tidigare kunde erbjudas via AF.  

Sammantaget kan vi konstatera att projektet har lett till resultat på organisationsnivån. Det 
har tvingat fram ett samarbete för att lösa svåra och komplexa problem utifrån en holistisk syn 
på deltagarna. Det som framförallt har fungerat är samarbetet mellan olika handläggare – 
bland annat i olika arbetsgrupper. Det som har varit svårare att få till är en mer strategisk 
samverkan mellan berörda organisationer. Det är problematiskt, eftersom en sådan samverkan 
är en förutsättning för hållbarheten i projektresultaten. Uppbyggnaden med lokala och 
regionala koordinatorer – ”spindlar i nätet” – har varit en stor tillgång i genomförandet, men 
löser inte problemet med hållbarheten på organisationsnivån.  

4.7. OM HÅLLBARHET  

Vi kan konstatera att projektet Värmland tillsammans till stora delar är lyckat på individnivån 
och delvis även på organisationsnivån. Det viktiga – och kanske avgörande – frågan är hur 
hållbara resultaten är. Forskning visar att resultat i projekt sällan leder till långsiktiga effekter 
(Svensson och Brulin 2011; ESF-rapport 2021). Projekt kan lösa problem här och nu genom 
extra resurser, mer tid för samverkan, med hjälp av kompetenta och drivande projektledare 
och engagerade deltagare. Det är svårt att bedöma hållbarheten i en satsning i slutet på ett 
projekt, men vi ska ändå försöka göra det och resonera kring viktiga förutsättningar.  

En sådan förutsättning (faktor, drivkraft) är en kunskapsuppbyggnad i berörda organisationer 
Genom att delta i projekt kan personal i den ordinarie verksamheten lära sig saker (om 
metoder, jämställdhet, interkulturell kompetens) som de sedan kan använda i sitt arbete. Här 
visar utvärderingen på att ett sådant lärande har skett och kunskapen kommit till användning 
under projekttiden. Utvärderingen visa också att erfarenhetsutbyte mellan kommunerna har 
stärkts och att kunskap om hur ESF-projekt kan bedrivas för att skapa förändring har ökat 
både lokalt och regionalt.  

Vi vet att individuell kunskap sällan leder till organisatorisk förändring (Öhman Sandberg 
2014). Det kräver i så fall uppbackning av chefer och ledning som skapar förutsättningar för 
förändring i form av tid, resurser och lärande.  

Här ser vi en svaghet i vissa av de lokala styr- och ledningsgrupperna, där ägarskapet ofta varit 
svagt och otydligt. Med ägarskap i den här bemärkelsen syftar vi inte på den formella 
delprojektägaren utan menar det aktiva delegerade ägarskapet hos de parter som medverkat i 
styrgrupperna. Det har oftast varit delprojektledare och projektägare som tillsammans skapat 
framdrift i projekten. Det som framkommer i intervjuerna är att en avsiktsförklaring inte är 
tillräcklig för att garantera engagemang och handling. Brister i det aktiva delegerade 
ägarskapet hos samverkande aktörer har synliggjorts när det framkommit att vissa aktörer har 
saknat mandat i sina hemorganisationer för att skapa förutsättningar för förändring utifrån de 
arbetssätt som testats i projektet. I andra sammanhang har det inte varit tydligt vilket ansvar 
och roll man har som styrgruppsrepresentant. Ansvaret att ge stöd i processen att skapa 
implementeringsbara projektresultat har inte tagits fullt. Men även här ser vi exempel på 
lärande där flera kommuner bemannar nya projekt med ordinarie personal, ser till att testa 
genomförandet löpande i strukturer inom den ordinarie verksamheten och genomför inte 
insatser som de vet inte kommer kunna tillämpas utan externa medel.  

Att utveckla en samverkan mellan berörda organisationer har varit en hörnsten i 
genomförandet av projektet, men också med en tanke om att det nya arbetssättet ska bli 



Slututvärdering: Värmland Tillsammans       2021-02-01 

 29 

bestående. Mycket tyder på att det kan fortsätta ske till delar, bland annat mellan AME, SFI 
och socialtjänsten och i några kommuner även med AF och vården. Det finns dock ingen garant 
för detta eftersom en utvecklad strategi saknas. De personliga banden och den praktiska 
samverkan som utvecklats mellan handläggare i olika verksamheter kan till delar komma att 
leva kvar, men en nödvändig uppbackning saknas oftast på en strategisk nivå. Det är en brist 
som är viktig att åtgärda inför framtida satsningar. En hållbarhet i samverkan kräver både 
styrning och samsyn och här finns tydliga brister (se tabell 2).  

De positiva delarna i projektet när det gäller hållbarhet kan sammanfattas i följande: 

• Det har funnits ett långsiktigt tänk redan för början där implementeringen har 
betonats. Ett par kommuner har haft särskilda arbetsgrupper för detta syfte. 
 

• Samverkan med SFI – bland annat med stöd av särskild pedagog – har inneburit 
fördelar som lär kunna tas om hand på olika sätt. 

 

• De horisontella principerna har ingått som en naturlig del i aktiviteter och 
lärprocesser. Projektet har bidragit till att aktiviteter bland annat inom AME och 
andra arbetsmarknadsinsatser har tillgängliggjorts. Många projektmedarbetare 
påpekar att handläggarna blivit mer medvetna om begränsade strukturer. 
Tidigare har vissa individer inte erbjudits behövliga insatser eftersom många 
handläggare bedömt att de inte klarar av att delta på grund av begränsade 
språkkunskaper, nu påpekar många att det snarare handlar om att säkerställa att 
insatserna är utformade på ett sådant sätt att alla oavsett språknivå kan delta. 
Exempelvis har ett arbete med QR-koder på Solarreturen (en second-hand butik 
som också fungerar som arbetsprövningsplats) införts. En deltagare kan scanna 
en QR-kod och få instruktioner för den specifika arbetsuppgiften på sitt eget 
språk, detta uppges ha förbättrat arbetsprövningen.  

 

• I några kommuner har det funnits ett tydligt ägarskap och en uppbackning från 
ledning och chefer med mandat, vilket har lett till att resurser har tillskjutits och 
vissa funktioner kan leva kvar. 

 

• Lokala projektledare på deltid har haft kvar en fot i verksamheten och på det 
sättet har erfarenheter kunnat tas om hand fortlöpande utanför projektet. 

 

• En särskild lokal har tillskapats för målgruppen som blir kvar i flera kommuner, 
men kanske med en begränsad verksamhet och en lite annan inriktning. 

 

• Kunskap om hur projekt kan drivas för att ändra systemfel har stärkts.  

Utvärderingen visar även på en rad hinder för hållbarheten i projektet: 

• Ägarskapet och styrningen i kommunerna har haft brister. Med ägarskap i den här 

bemärkelsen syftar vi inte på den formella delprojektägaren utan menar det aktiva 

delegerade ägarskapet hos de parter som medverkat i styrgrupperna. Det har 

oftast varit delprojektledare och projektägare som tillsammans skapat framdrift i 

projekten. I styrgrupperna har det många gånger handlat om att ta del av en 

avstämning från projektet snarare än ett aktivt och delegerat ägarskap för 

resultaten (Öhman Sandberg 2014). Projektkoordinatorerna har delvis kunnat 

kompensera denna brist under genomförandet, men svårigheterna lär bli tydligare 

efter projekttiden.  
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• Metodutvecklingen av språkstödet har varit begränsat och det är svårt att visa vad 

som lever kvar i SFI:n. 

• Svårigheter i kontakt med arbetsgivare, vilket bland annat har försvårat tillgången 

till praktikplatser. Coronapandemin har förstärkt denna brist, men problemet 

fanns från början.  

• Det är oklart vad som lever kvar i samarbetet med AF där stora förändringar sker i 

myndigheten. Det samma gäller för kontakterna med vården i flera kommuner. 
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
I denna del ska vi översiktligt och samlat lyfta fram några slutsatser av utvärderingen och 
förklara dem.  

5.1. EN KLUSTERANSATS  

Hur har projektet hanterat dessa problem – för individerna och på systemnivån? För att 
besvara den frågan har vi utformat utvärderingen som en klusterutvärdering. Den bygger på 
tio fallstudier – en i varje kommun. Tanken har dock inte varit att jämföra kommunerna med 
avseende på resultat och effekter. Förutsättningarna är så skilda och varierande att detta inte 
är möjligt. Fallstudierna gör det ändå möjligt att förstå varierande lokala förutsättningar, 
processer och drivkrafter för utveckling. Det underlättar en samlad analys och syntes som kan 
förklara framgångar och utmaningar utifrån en mer samlad bild. Validiteten i slutsatserna har 
stärkts genom ett interaktivt upplägg och en återkommande dialog med berörda.  

 

HÖG RELEVANS FÖR BÅDE INDIVIDER, ORGANISATIONER OCH PÅ SYSTEMNIVÅ  
Utvärderingen visar att projekt utgår från verkliga behov och att målgruppen är helt rätt för 
ESF. Det handlar om individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden med en mycket 
komplex problembild. Det är personer som har en låg eller ingen formell utbildning och där 
vissa personer varken kan läsa eller skriva. Många saknar relationer utanför familjen och 
känner en osäkerhet inför att skapa nya kontakter. De som har arbetslivserfarenhet har arbetet 
hårt vilket ofta har lett till en dålig hälsa och trötthetskänslor. Många deltagare har svårt att 
agera självständigt – som att åka buss, besöka sjukvården, handla i affären, använda dator etc. 
Kunskap i det svenska språket är det stora problemet för de allra flesta.  
 
Om problemen är många så är lösningarna inte lika lätta att finna. Man kan tala om ett 
systemfel, där personer går länge utan insats efter etableringen. Personer med bristande 
språkkunskaper blir inte alltid förstådda och tagna på allvar i vården som de inte kan orientera 
sig i. Personer som inte utvecklas på SFI skrivs ut och får inte fortsätta att läsa svenska. 
Deltagare skrivs ut från AF utan att få något annat stöd.  
 
Utvärderingen visar att det är de parallella stödinsatserna som leder till personlig utveckling 
och anställningsbarhet. Positiv effekt av parallella insatser och att dessa har bättre effekt än 
stegvisa framkommer också i forskningsstudien från Århus Universitet (BIP-rapporten). Det 
handlar om sociala insatser, språkträning, hälsoaktiviteter och praktik som samverkande och 
förstärkande delar. För vissa är det akuta hälsoinsatser det som måste prioriteras i 
kombination med att de deltar i andra insatser och får ett personligt stöd.  Vi kan se att graden 
av aktivitet har ökat under projekttiden, att det är fler som deltar i aktiviteterna och att det är 
färre som inte alls deltar.  
 
Det finns alltså en rad skäl till att projektet adresserar ett verkligt behov och där olika aktörer 
tidigare inte har lyckats att samordna sina insatser utifrån deltagarnas förutsättningar.  

 

EN SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
Utvärderingen visar på tydliga och goda resultat på individnivån. 40 procent av deltagarna var 
kvar i projektet strax innan projektslut, vilket tyder på att det finns ett fortsatt behov av stöd 
för målgruppen.  
 
Målen för deltagarna har till viss del uppnåtts.  22 procent har gått vidare till studier och 14 
procent har gått vidare till arbete. Dessutom har 6 procent har gått till arbetspraktik. 
Majoriteten av de som har gått vidare till arbete har en tillfällig eller begränsad anställning. 
Dock har majoriteten av de som har gått vidare till arbete en heltidsanställning. Det är en högre 
andel män än kvinnor som gått till arbete trots att projektet har haft fler kvinnor. Denna 
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ojämlika fördelning återfinns i många arbetsmarknadspolitiska insatser och projekt. I 
Värmland Tillsammans har man adresserat denna utmaning genom att analysera statistik 
utifrån en genuskompass, föra diskussion i grupp med projektmedarbetare om orsaker och 
förklaringar samt delta i utbildningar för att stärka både interkulturell kompetens och 
normkritiskt agerande.  
 
Sex procent är inskrivna i en aktiv insats i AF vid projektavslut och 10 procent har fått en 
sysselsättningsplats inom kommunen. Flertalet har ”hamnat rätt i välfärden” vilket innebär att 
de fått sitt hälsoläge utrett och möjlighet till sjukersättning  
 
Fler och fler är med i olika aktiviteter under projektets gång, även om det skedde en viss 
nedgång som följd av coronapandemin i slutet på projektet. Det visar att projektet kan bygga 
relationer, tillit och motivation.  
 
Vi kan tydligt se att deltagare gör en progression utifrån målen kunskap om det svenska 
samhället, språkutveckling, motivation, förbättrad hälsa och fördjupad kartläggning. 
Deltagare kan själva se och beskriva en progression mot arbete och studier. De upplever att de 
blir tagna på allvar och att det lättare kan få kontakt med myndigheter. Tiden för utredning 
snabbas på. Projektet har också haft särskilt positiv betydelse för kvinnors hälsa, detta 
framkommer i den studie som Regionens Folkhälsovetare genomfört baserat på djupintervjuer 
med deltagare.  
 
De parallella och samverkande insatserna – hälsoaktiviteter, coachning, socialt stöd, 
språkträning, hjälp med vårdkontakter, praktik – bidrar till individernas progression. Det är 
en viktig slutsats i vår utvärdering och har stöd i en omfattande forskning (Rapport Åhus 
universitet 2020).  
 
Framgångar i projektet har, som vi ser det, att göra med relevansen för deltagarna och värdet 
för de berörda organisationerna. Genomförandet och uppbyggnaden av projektet är en annan 
viktig förklaring till de goda resultaten. Vi kan dra viktiga lärdomarna från projektet. En 
slutsats bygger på upplevelsen hos deltagarna – främst bemötandet, förmågan att lyssna in och 
att skapa en relation med tillit samt att ha en helhetssyn på personen. Dessa delar måste kunna 
föras i berörda verksamheter och påverka rekrytering och utbildning. 
 
Projektet utgår från enskilda kommuners behov av en samordning av insatser. De lokala 
projektledarna fungerar som ”spindlar i nätet” för att få till ett samarbete mellan olika 
organisationer runt de enskilda deltagarna. Kommuner är oftast för små för att klara en 
utveckling av samverkan och tillgång på expertstöd på egen hand. Den regionala 
uppbyggnaden av projektet med två koordinatorer har varit avgörande för att hålla samman 
projektet och för att driva på utvecklingen i kommunerna. Projektfinansieringen har samtidigt 
inneburit en resursförstärkning med tillgång till expertkompetens och en möjlighet till en 
lärande samverkan mellan kommunerna. 
 

VISSA FÖRÄNDRINGAR PÅ ORGANISATIONSNIVÅN 
Organisationerna och verksamheterna har fått möjligheter att utvecklas genom projektet. Det 
har framförallt skett genom samarbeten mellan handläggare från olika aktörer runt enskilda 
deltagare. Projektet har därmed inneburit en gemensam lärprocess för de anställda i olika 
professioner.  
 
Individförändringar behöver stödjas av systemförändringar för att bli hållbara visar 
forskningen (Öhman Sandberg 2014; Brulin och Svensson 2012). Här visar våra data på stora 
variationer mellan de deltagande kommunerna. I flera fall kan vi se att ägarskapet varit svagt 
och styrningen otydlig. Frågor som gäller implementering har ofta hamnat ”i knäet” på 
projektledning och koordinatorer som inte har mandat och förutsättningar för en sådan 
uppgift. Här spelar den centrala styrgruppen en avgörande roll, representanter i gruppen 
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behöver påverka sina organisationer, sprida information om projektet och visa i sina nätverk 
att detta är en prioriterad satsning som ska bidra till verksamhetsförbättring. Vidare behöver 
avsiktsförklaringarna vara mer förpliktigande och tydliggöra att engagemang och medverkan 
i projekt handlar om att adressera orsaker till problem och inte göra ”more of the same”. Det 
behöver tydligt framgå att det ska finnas ett aktivt delegerat ägarskap som ämnar att utveckla 
ordinarie verksamhet och samverkansstrukturer med utgångspunkt i framgångsrika resultat 
från projektet.  
 
Projektet har lett till att samverkansrutiner och fördjupade kontakter mellan relevanta aktörer 
har etablerats. Överlag har det hänt mycket i projektet när det gäller samverkan där framförallt 
SFI:n och AME/AMI, socialtjänsten i flera kommuner har närmat sig varandra. AF och delvis 
vården har varit de stora utmaningarna för projektet. Den ökade samverkan i projektet har 
inneburit en tydlig förkortning av tiden för deltagarna när det gäller att få stöd och lett till en 
ökad effektivitet i verksamheterna samt underlättat för vården att nå ut till denna målgrupp.  
Samarbete med pedagog och asylsjuksköterska har ökat kvaliteten i bedömningarna och i 
åtgärderna. Projektet har därför bidragit till att överbrygga vissa systemfel som orsakat 
identifierade problem – både för deltagarna och organisationerna.  
 
Man kan säga att projekten bidragit till att samarbete mellan handläggare från olika 
organisationer och myndigheter att blivit bättre. Samordningen av olika insatser har 
underlättats och sker nu mer utifrån ett holistiskt perspektiv. Samverkan har dock varit 
svårare att skapa och göras bestående, framförallt när det gäller SFI, AF och delvis vården (jfr 
Danemark 2003). 
 

OM IMPLEMNETERING OCH HÅLLBARHET 
Det ser väldigt olika ut i projekten vad gäller implementering. Tar man hand om de kontaktytor 
som öppnats upp och de samverkansformer som etablerats?  
 
I några kommuner implementeras det mesta från projektet – löpande och systematiskt. I andra 
kommuner sker ingen organiserad implementering. Ett dilemma med ett projekt som får 
mycket extraresurser är att få en finansiering av insatserna efter projekttiden. Kommunerna 
har oftast brist på resurser och väntar på nya projekt för att få extern finansiering. Detta 
dilemma mellan tillfällig projektfinansiering och implementering i en hårt pressad verksamhet 
finns det ingen enkel lösning på. Det handlar mycket om hur extra resurser används och att 
hitta samverkanslösningar som kan ”stå på egna ben” efter projekttiden. Kommer 
projektledarna, pedagogerna och asylsjuksköterskorna att kunna användas när projektet tar 
slut?  
 
Återigen hamnar fokus på projektägarna samt styr- och ledningsgrupperna. Den regionala 
nivån är viktig för genomförandet, men har inget mandat när det gäller implementering och 
fortlevnad av projektresultaten. Här har den centrala styrgruppen ett viktigt uppdrag att skapa 
förutsättningar för strategisk påverkan. Det är viktigt att sprida kunskap om projektet, att 
gemensamt lösa dilemman och fånga upp utmaningar inom de verksamheter som varje 
representant i centrala styrgruppen ansvarar för.  Politikerna roll måste blir tydligare i hela 
projektgenomförandet och framförallt när det gäller ansvaret för att ta hand om resultaten. 
 
Det finns stora utmaningar för projektet när det gäller hållbarheten av projektresultaten, vilket 
är vanligt i den här typen av samverkansprojekt för att lösa komplexa problem (ESF-rapport 
2020). Vi kan se att lösningarna på systemnivån är sköra. De goda projektresultaten bygger 
framförallt på personliga kontakter mellan handläggare i olika verksamheter. Arbetet hade 
behövt systematiseras för att underlätta implementering och spridning. Koordinatorerna har 
fått tillgång till regionala arenor för att presentera resultat från projektet, men vi kan idag inte 
bedöma vilken strategisk påverkan dessa insatser haft.  
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I vissa delprojekt är det otydlighet kring hur de horisontella principerna integreras i projektet. 
Det finns till exempel stora könsskillnader på arbetsmarknaden och i samhället som inte löses 
om de inte hanteras och tydligt prioriteras. Det är invandrarkvinnor som är mest utsatta och 
som står längst ifrån arbetsmarknaden och ofta med hälsoproblem (Regional rapport 2020). 
Projektet har varit särskilt viktigt för dessa kvinnor som fått stöd att hantera sociala och 
hälsorelaterade problem, fått träffa personer utanför familjen, blivit mer självständiga och lärt 
sig att klara saker i vardagen. På det sättet har de kunnat ta del av samhället och fått ett 
drägligare liv. Det är de personliga och tillitsfulla relationerna till projektpersonalen som varit 
avgörande för denna utveckling.  
 
Processen för deltagarnas utveckling kommer att bli längre än projektets längd. Frågan är vad 
som händer med deltagarna efter det att projektet har avslutats, särskilt de som inte kommer 
vidare i sin utveckling.  
 

5.2. EN DISKUSSION 

Förutom de resultat som vi redovisat ovan – på individ- och organisationsnivån – ser vi även 
andra viktiga resultat i och av projektet. De är inte lika tydliga och säkra, men vi kan resonera 
och diskutera kring dem. Det handlar framförallt om möjligheten till strategisk påverkan via 
ESF-projekt (se ESF-rapport 2021). 
 
Vi uppfattar att projektet har bidragit till att en lokal arbetsmarknadspolitik har börjat växa 
fram, eller så har åtminstone förutsättningar för detta skapats. Kommunerna har insett att de 
måste ta egna initiativ och samverka för att lösa komplexa problem med utanförskap och 
integration. Arbetsförmedlingen roll har förändrats och erbjuder inte aktiviteter för 
målgruppen. På en lokal nivå är det lättare att identifiera problem och att göra något åt dem, 
särskilt om extra resurser tillskapas och expertkunskap tillförs. Ett lokalt perspektiv gör det 
möjligt att se sammanhang och att anlägga ett helhetsperspektiv.  
 
Kommunerna är oftast för små för att lösa stora och komplexa problem på egen hand. 
Samverkan – med andra kommuner och viktiga aktörer – är en nödvändighet. Det förutsätter 
dock en regional koordinering som bygger på en nätverkstanke, inte på en ordergång uppifrån 
och ned. Här visar projektet på en styrka och en modell som kan spridas med den lokala 
uppbygganden och en regional koordinering. Ett utvecklingsarbete måste hållas levande och 
passivitet uppmärksammas och åtgärdas av de ansvariga. I ett fall ledde det till att ett projekt 
måste avbrytas. Ingen tjänar på att projektet lever vidare när förutsättningar saknas. En 
nätverksorganisering av ett projekt är alltså förenlig med styrning och ansvarsutkrävande.  
 
Det som saknats i projektet när det gäller att komma längre i arbetsmarknadsdelen är ett större 
engagemang från företagen och de fackliga organisationerna. Företagen vill inte gärna ge sig 
in i ett projekt med denna svåra målgrupp, men vissa deltagare kan bli anställningsbara med 
stöd av praktik och yrkessvenska. Det gäller att identifiera yrkesområden som har och kommer 
att ha svårt med rekryteringen. Nu har projektet fått en slagsida mot välfärdsutveckling för 
deltagarna, vilket kanske har varit nödvändigt, men några fler hade kanske kunnat närmat sig 
arbetsmarknaden. Inslag av praktik, arbetsträning, träning i yrkesspråk, validering och 
vägledning hade gjort att fler deltagare kanske hade kunnat närmare sig arbetslivet.  
 
Den sociala ekonomin borde ha kunnat få en större roll i deltagarnas utveckling och framtida 
försörjning. Folkhögskolor har involverats i några fall, men föreningslivet borde kunna tillföra 
kompetens och stöd för vissa grupper av deltagare. Kyrkan och idrotten brukar kunna spela en 
viktig roll i kontaskapandet och integrationen.  
 
Sedan kan man tänka ett steg längre för att deltagarna ska komma närmare arbetslivet. Kanske 
kan vi skapa nya yrken som underlättar inträdet på arbetsmarknaden för den här målgruppen? 
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Kan det finnas arbetsuppgifter som behöver utföras för att höja kvaliteten i en verksamhet och 
för att förbättra arbetsmiljön för den befintliga personalen – till exempel i vården, omsorgen 
och skolan? På olika håll i landet pågår ett sådant utvecklingsarbete med ESF-stöd och där 
SKR har en samordnade roll. Tanken är att man ska kunna arbete i skolan och vården utan att 
vara lärare eller vårdutbildad, men ändå utifrån en tydlig yrkesroll. Det finns viktiga 
arbetsuppgifter som behöver utföras i många verksamheter, men som inte hinns med av den 
ordinarie personalen. Erfarenheterna från de olika projekten är positiva, men viktiga 
förutsättningar måste finnas visar det sig, bland annat samverkan med de fackliga 
organisationerna (ESF-rapport 2020).  
 
Den viktiga poängen med att skapa nya yrken kan vara att motverka en risk för inlåsning i 
projektaktiviteter, något som ofta påtalats av de som vi har intervjuat. En rad aktiviteter och 
ett omfattande stöd ges i projekten, men deltagarna riskerar att fastna i en inre verksamhet. 
Deltagarna har hela tiden efterlyst en tydligare arbetsmarknadskoppling som ger en möjlighet 
att få ett ”riktigt jobb” – en anställning som ger en försörjning och en plats i samhället. 
Problemet idag är att projekt gör viktiga saker för deltagarna här och nu, men resultatet blir 
som bäst oftast en subventionerad anställning. Nya resurser måste tillföras och extratjänster 
skapas hela tiden. Det blir en rundgång i systemet som skapar ojämlikhet och utanförskap.  
 
En sådan arbetsmarknadslösning kan inte skapas av en kommun på egen hand, men projekt 
kan visa på möjligheter och peka på hur en strategisk påverkan kan gå till. Projektet Värmland 
Tillsammans visar hur tio kommuner och en region som koordinerar arbetet tillsammans kan 
agera med stöd av olika aktörer för att hantera ett komplext problem. Det som måste till för att 
skapa innovativa lösningar på den här typen av problem är en tydligare koppling till den 
nationella nivån. Här har ESF en viktig uppgift att fylla – att ta vara på, sprida, skala upp och 
föra vidare resultaten till en strategisk nivå. Ett färskt exempel är hur erfarenheterna från 
språkstöd på arbetsplatserna nu omsatts i en nationell satsning med finansiering.  
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