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Inledning och bakgrund 

Ungefär en femtedel av Sveriges befolkning utgörs idag av personer som är 

födda i ett annat land, och andelen växer. Utrikes födda personer kommer 

till Sverige av olika anledningar och med olika bakgrunder. De som flytt 

från sitt hemland kan ha levt under stor stress, både före och under själva 

flykten. Efter ankomst till Sverige väntar en tid av ovisshet under 

asylprocessen. Sammantaget leder detta till större psykisk ohälsa – särskilt 

hos nyanlända flyktingar – än hos andra grupper av migranter. Vidare är 

utbildningsnivån generellt lägre bland utrikes födda personer än bland 

inrikes födda. Låg utbildnings-nivå har ett starkt statistiskt samband med 

sämre hälsa. 

I Värmland är arbetslösheten hög bland utrikes födda kvinnor och män med 

högst förgymnasial utbildning. Gruppen växer hela tiden och alltfler står allt 

längre från arbetsmarknaden. I synnerhet utrikes födda kvinnor står i hög 

utsträckning utanför arbetsmarknaden och riskerar därför att hamna i ett 

permanent utanförskap. De insatser som idag erbjuds personer i etablering 

fångar inte alltid upp behoven hos målgruppen och personer riskerar att 

hamna mellan stolarna. Undersökningar visar att en stor andel av personerna 

i målgruppen har så stora hälsoproblem att de inte kan ta till sig insatserna 

under etableringen på ett effektivt sätt. Efter en tid hänvisas personer till att 

söka försörjningsstöd hos kommunen.  

Arbetsmarknaden i Värmland är starkt könssegregerad vilket begränsar 

utnyttjandet av hela arbetsmarknadens utbud av arbetskraft. Nästan 30% av 

utomeuropeiskt födda kvinnor i åldern 20-64 år står utanför arbetskraften1. 

Om ingenting förändras riskerar många kvinnor att aldrig få möjlighet att 

komma ut på arbetsmarknaden vilket utifrån hälso-, barn- och 

samhällsperspektiv är mycket allvarligt. 

Meningsfull sysselsättning och möjlighet till egen försörjning har ett nära 

samband med hälsa och hälsoutveckling. För målgruppen som är aktuell för 

projektet Värmland Tillsammans handlar sysselsättning och 

försörjningsmöjligheter också om att kunna etablera sig i ett nytt land, knyta 

sociala kontakter och lära sig ett nytt språk, faktorer som är mycket viktiga 

för att kunna upprätthålla och/eller utveckla KASAM (känsla av 

sammanhang), som är en förutsättning för hälsoutveckling.   

Flera av de deltagare vi träffat, har varit i Sverige under en lång tid utan att 

få egen försörjning och/eller meningsfull sysselsättning och har på så vis fått 

begränsad tillgång till andra faktorer som är viktiga för etableringen, 

KASAM och hälsoutveckling. Det beror på personens bakomliggande 

hälsohistoria, funktionsförmåga, utbildning och kompetenser men 

 
1 Regeringskansliet -Ökad kunskap om utrikes födda kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/okad-kunskap-om-utrikes-fodda-kvinnors-deltagande-pa-arbetsmarknaden/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/okad-kunskap-om-utrikes-fodda-kvinnors-deltagande-pa-arbetsmarknaden/
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framförallt på samhällets möjlighet att erbjuda hjälp och stöd som gör 

skillnad för individen.  

Genom projektet Värmland Tillsammans, testas nya sätt att möta 

målgruppen på ett mer individanpassat sätt och i samverkan mellan olika 

aktörer för att möta deltagarna där de är. Syftet är att genom olika insatser 

ge nyanlända förutsättningar för egen försörjning och stärka deras aktiva 

deltagande i arbets- och samhällslivet.  

Syftet med den här rapporten är att undersöka om insatserna i projektet ger 

effekter på deltagarnas hälsa och hälsoutveckling. 

 

Beskrivning av uppdraget  

Uppdragsgivare 

Värmlands projektparaply/projektkontoret, Karlstads kommun. 

Uppdragstagare 

Utvecklingsavdelningen, enheten för Hållbar utveckling, Region Värmland. 

Uppdraget 

Ett av projektmålen i Värmland Tillsammans är ”Samtliga som deltagit 

aktivt upplever ökad hälsa”. Syftet med denna utvärdering är att följa upp 

hälsotillståndet och hälsoutvecklingen bland de personer som medverkat i 

projektet, samt föra ett resonemang kring om och hur projektet påverkat 

deltagarnas hälsa i positiv riktning. Uppdraget har således en tydlig 

avgränsning till hälsoperspektivet och rör inte utvärdering av projektet som 

helhet, vilket Veta Advisor ansvarar för. 

Uppföljningen genomfördes med hjälp av kvalitativa, enskilda intervjuer 

med totalt 16 kvinnor i fyra olika kommuner. Denna rapport är en 

redovisning och analys av de genomförda intervjuerna.  

Fyra kvinnor har intervjuats i kommunerna Arvika, Forshaga, Karlstad och 

Torsby. Kvinnorna som intervjuades var alla mellan 30 - 59 år, uppbar 

innan projektstart försörjningsstöd och hade liten eller ingen utbildning. 

Avgränsningar i antal kommuner gjordes för att istället kunna intervjua fler 

personer i varje kommun. Fler intervjuer i samma kommun antogs kunna ge 

större möjlighet att göra jämförelser mellan kommuner och mellan olika 

typer av projektinsatser. Kommunerna valdes ut mot bakgrund av att de är 

spridda över länet och representerar orter av varierande storlek. 

Avgränsning i målgruppen gjordes med avseende på kön då kvinnor utgör 

en extra utsatt del av målgruppen. Nyanlända kvinnor tar del av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder i mindre utsträckning än vad män gör och 

de påbörjar även SFI-undervisning senare än vad män gör. Under tiden 

kvinnor har etableringsplan är det få av dessa som arbetar och det är få som 

har fått arbete eller studerar efter etableringsuppdraget i jämförelse med 

män. Att förstärka Arbetsförmedlingens resurser har visat sig ha positiva 
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effekter för hur män etablerar sig men det har inte gett samma positiva 

utveckling för kvinnor.  

Under intervjuerna ställdes frågor om mående, livssituation och om projekt-

deltagarna upplevde någon hälsorelaterad förändring i och med projektet. 

Syftet med intervjuerna var att skapa en bild om utgångsläget för 

deltagarnas livssituation och upplevda hälsa och om deltagarna upplevde att 

hälsan och livssituationen förändrades i och med deltagande i projektet. I 

varje undersökt kommun, intervjuades också den lokala projektledaren. 

Som en del av undersökningen ingick diskussion kring de preliminära 

undersökningsresultaten med projektkontoret och de lokala projektledarna. 

Deras respons har vägts in i det avslutande diskussionsavsnittet. 

Intervjupersonerna 

Under november 2019 till februari 2020 intervjuades totalt 16 kvinnor i fyra 

kommuner som deltar i projektet Värmland Tillsammans. Syftet med 

intervjuerna var att följa upp kvinnornas självupplevda hälsa innan och 

under projektets gång. Intervjupersonerna valdes ut av lokala projektledare 

utifrån följande kriterier, som visat sig vara de vanligast förekommande 

bland kvinnorna i målgruppen, enligt Veta Advisors sammanställningar:  

• 30 - 59 år 

• Försörjningsstöd 

• Liten eller ingen utbildning 

 

De kvinnor som intervjuats kommer ursprungligen från Somalia, Burma, 

Argentina, Colombia, Libanon, Sudan, Iran, Irak, Afghanistan och Syrien 

och har varit i Sverige mellan 1,5 år-27 år. Under intervjuerna användes 

bilder som kommunikationsstöd och alla intervjuer utom två genomfördes 

med hjälp av tolk eller språkstöd.  

Det faktum att medverkande intervjupersoner valts ut av de lokala projekt-

ledarna bör dock kommenteras. Det kan innebära att de inte är 

representativa för hela målgruppen inom projektet. Resultaten ska alltså i 

första hand betraktas som skildringar av några projektdeltagares upplevelser 

och inte som generella mönster eller uppfattningar. 

Projektet Värmland Tillsammans 

Av Värmlands 16 kommuner, deltar 10 i projektet Värmland Tillsammans. 

Syftet är att förändra situationen för utrikes födda kvinnor och män som står 

långt från arbetsmarknaden. Projektets målgrupp är personer som inte är 

redo för och/eller inte klarar av andra insatser och projekt för utrikes födda 

som finns tillgängliga i kommunerna. Aktörerna går samman utifrån ett 

behov att utveckla och tillämpa samordning och lärande på lokal nivå över 

organisations-, sektors-, och förvaltningsgränser i syfte att stärka 

målgruppernas förutsättningar till etablering i utbildning eller arbete. 

Individanpassade insatser och metoder genomförs inom projektet för att 

målgruppen ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Aktörerna har insett att 

om ingen strukturell förändring sker kommer andelen utrikes födda kvinnor 

och män med behov av försörjningsstöd att öka och ett stort antal personer 
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kommer hamna i långvarigt utanförskap med mänskligt lidande och 

samhällsekonomiska förluster som följd. 

Projektaktiviteterna varierar beroende på vilken kommun som deltagaren 

bor i. Alla kommunerna lägger stor vikt vid samordning av insatser, att man 

ska klargöra hälsan och arbetsförmågan hos deltagaren, arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser, arbets- och yrkesförberedande insatser, språkstöd, 

sociala insatser, insatser som främjar en god psykosocial och fysisk miljö 

samt inkluderande insatser som främjar jämställdhets- och 

tillgänglighetsintegrering och lika möjligheter. I projektet finns goda 

möjligheter för anpassning till varje individs behov av stöd. Deltagarna har 

olika grader av sociala, psykiska och fysiska besvär som de behöver hjälp 

med. 

Aktiviteter i Värmland Tillsammans  
Projektet vänder sig till en mycket utsatt målgrupp med stora behov. 

Behoven ser också mycket olika ut från person till person. Projektets 

insatser har därför till stor del skräddarsytts efter deltagarna. Det kan handla 

om att lära sig hantera ett kontokort, träna på att åka buss, lära sig cykla, 

kunna hantera tidbokningssystemet i den gemensamma tvättstugan och lära 

sig klockan. Olika personer har varit i behov av att träna på olika saker och 

lokala projektpersoner har gett ett mycket personligt och anpassat stöd till 

projektets deltagare.  

 

Gemensamt för alla delprojekt och för alla projektets deltagare är 

undervisning i svenska. För många av deltagarna i projektet har SFI inte alls 

fungerat. För att möta deltagarnas behov och för att erbjuda en meningsfull 

undervisning, har särskilda pedagoger ambulerat i projektet och träffat 

deltagarna både i grupp och enskilt. En kartläggning kring vad som inte 

fungerat på SFI görs för varje deltagare för att kunna utforma utbildningen 

inom projektet på ett bra sätt. Pedagogerna deltar i projektets aktiviteter för 

att skapa förtroendefulla relationer och öka viljan att lära. Deltagarna tränar 

på att prata och förstå men även på att läsa och skriva. Undervisningen sker 

individuellt samt i små grupper. Om deltagaren blir redo att gå över till SFI-

undervisning är pedagogerna med i övergången. Projektet arbetar också med 

att hitta strukturer för samverkan för att kunna fånga upp de som hoppar av 

eller skrivs ut från SFI eller är i risk att göra det.  

 

Alla intervjupersonerna har någon form av praktik inom ramen för projektet. 

Detta är en del i arbetsträning men också ett tillfälle att träna sina 

färdigheter i svenska. Ofta är praktiken inom kommunens egen verksamhet 

men kan också vara en extern placering.  

 

Inom ramen för projektet hålls olika typer av gemensamma föreläsningar. 

Föreläsningarna har som syfte att öka deltagarnas förståelse och kunskap 

om samhället och handlar bland annat om jämställdhet, hälsa och familjeliv.  

 

Flera av projektets deltagare har mångåriga fysiska och psykiska 

hälsoproblem. Eftersom behovet av hälso- och sjukvård är så stor i 
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målgruppen och eftersom målgruppen själv ibland har utmaningar i 

kommunikation med hälso- och sjukvårdssystemet, har samarbete med 

Region Värmlands asylhälsa varit en viktig del i projektet. Projektdeltagarna 

har fått hjälp med kontakt, behandling och uppföljning inom så väl hälso- 

och sjukvården som tandvården. Deltagarna får gå hälsoskola och får 

information om egenvård, om hur sjukvårdssystemet fungerar och när vård 

ska sökas. Folktandvården informerar deltagarna om tandvård. Deltagarna 

får samtalsstöd av beteendevetare och hjälp med vårdkontakter av en 

asylsköterska. Asylsköterskan följer upp deltagarens vårdkontakt för att 

minska risken att ärendet hamnar mellan stolarna.  

 

Utgångspunkter 

För att uppnå utvärderingens syfte – att kartlägga och följa upp hälso-

tillståndet och hälsoutvecklingen bland de personer som deltagit i projektet 

Värmland Tillsammans samt att föra ett resonemang kring om och hur 

projektet påverkat deltagarnas hälsa i positiv riktning, behövs utgångspunkt 

i några teorier om vad hälsa är. Denna rapport tar avstamp i ett antal teorier 

som framförallt kommer från det folkhälsovetenskapliga området. 

Hälsodefinition och hälsosyn  

Inom det folkhälsovetenskapliga fältet är en helhetssyn på hälsa en viktig 

utgångspunkt. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som "ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning." Det finns också 

andra hälsoaspekter, såsom den existentiella och sexuella hälsan. 

KASAM – känsla av sammanhang  

En persons förmåga att hantera påfrestande situationer kallas, enligt 

salutogen teori, för känsla av sammanhang (KASAM). Känsla av 

sammanhang speglar personens förhållningssätt till hur begripligt, 

hanterbart och meningsfullt livet uppfattas. Begriplighet är känslan av att 

det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt och 

går att förstå och förutse. Hanterbarhet innebär att resurser och strategier 

finns tillgängliga för individen att hantera olika situationer och händelser. 

Meningsfullhet upplevs om det känns som att de utmaningar individen 

möter är värda att engagera sig i.  

KASAM byggs upp under uppväxten och genom de samlade 

livserfarenheterna där det sociala sammanhanget spelar en central roll. 

KASAM har ett tydligt samband med upplevd livskvalitet. En person med 

stark KASAM har större motståndskraft och starkare skydd mot riskfaktorer 

och ohälsa. KASAM kan förstärkas men också försvagas genom det som 

sker i livet. 
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Hälsans bestämningsfaktorer  

En helhetssyn på hälsa innebär att människan betraktas i hela sitt 

sammanhang och att förhållanden på individ- grupp- och samhällsnivå 

samspelar och påverkar både livsvillkor och levnadsvanor. Det kan 

beskrivas med hjälp av modellen över hälsans bestämningsfaktorer. 

Modellen ger en bild av vilka faktorer som påverkar människors liv och 

hälsa och visar att många aktörer på olika nivåer spelar en viktig roll för 

individers hälsoutveckling. Modellen beskriver ett komplext samspel mellan 

individ och samhälle där hälsa eller ohälsa skapas. Faktorerna i modellens 

olika lager påverkar och påverkas av varandra. 

Bild: Fergus Bisset. Inspirerad av Hälsans bestämningsfaktorer G. Dahlgren & M. 
Whitehead, 1991. 

Levnadsvanor hos befolkningen har stor påverkan för risken att drabbas av 

olika sjukdomar. Det är livsvillkoren som lägger grunden till möjligheten att 

skapa hälsosamma levnadsvanor. Livsvillkoren skapas av politiska beslut, 

det kan till exempel handla om utbildnings- och arbetsmarknadspolitik.  

 

Den ojämlikhet i hälsa som finns i samhället mellan olika grupper skapas 

genom att systematiska skillnader i levnadsvanor och livsvillkor. Det 

handlar om vilken socioekonomisk situation en haft som barn men även som 

vuxen. Uppväxtfamilj, skola, arbete och boende formar förutsättningarna för 

ett hälsosamt liv. 
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Hur starkt påverkad en blir av hälsans bestämningsfaktorer handlar också 

om hur mycket riskfaktorer en utsätts för. En person med lägre social 

position exponeras oftare av fler riskfaktorer än en person som har högre 

social position och detta kan påverka personens hälsa på ett negativt sätt 2.  

 

Skydds- och riskfaktorer 

Bestämningsfaktorerna kan påverka hälsan negativt och positivt, vilket 

benämns som risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar risken för ohälsa, 

problem eller riskbeteende. Skyddsfaktorer ökar individens möjligheter att 

bibehålla en god hälsa och utgör motvikt till riskfaktorer. Om insatser syftar 

till att stärka skyddsfaktorer kallas de hälsofrämjande. Om de istället bidrar 

till att reducera risker kallas de förebyggande. 

Det går sällan att identifiera en enstaka riskfaktor som orsak till risk-

beteende eller ohälsa. Det är ofta flera faktorer som samspelar med varandra 

och därmed ser man också att ju större ansamling av riskfaktorer desto 

större risk för ohälsa. Genom att stärka skyddsfaktorerna runt individen kan 

riskfaktorernas betydelse minska 3. 

Olika grupper har olika förutsättningar 

Människor föds, växer upp och åldras med olika förutsättningar och 

resurser. Vi har olika tillgång till skyddsfaktorer och exponeras i olika grad 

för riskfaktorer. Grupper med låg utbildnings- och inkomstnivå har generellt 

sämre hälsa och kortare medellivslängd än grupper med hög utbildnings- 

och inkomstnivå. Skillnaderna mellan grupper ökar dessutom, eftersom 

vissa grupper förbättrar sin hälsa och livslängd i högre takt än andra. De 

nationella målen för folkhälsopolitiken, tar fasta på åtgärder för att minska 

skillnad i hälsa mellan olika grupper i samhället. 

Vidare visar statistiken att låg utbildningsnivå och låg inkomst är vanligare 

bland utrikes födda än bland personer födda i Sverige4. Men – oavsett hur 

exponerad en människa är för riskfaktorer – är hen också omgiven av 

potentiella skyddsfaktorer som kan identifieras och förstärkas. 

För att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper lyfts proportionell 

universalism fram som strategi. Det innebär att nivån och intensiteten i 

stödet ska motsvara nivån på utsatthet. Det betyder att det bör finnas både 

generella och riktade insatser men att mer ska ges till de områden och 

grupper som behöver det. 

 

 
2 Folkhälsomyndigheten 2020: Folkhälsans utveckling, årsrapport 2019 
3 Liv och hälsa 2017 Mellansverige sidan 26-28 
4 Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa- en utvecklad folkhälsopolitik  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d162673edec94e5f8d1da1f78e54dac4/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2019.pdf
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin/folkhalsa-i-siffror/liv-och-halsa-i-mellansverige-2017.pdf
https://www.regeringen.se/498282/contentassets/8d6fca158ec0498491f21f7c1cb2fe6d/prop.-2017_18_249-god-och-jamlik-halsa--en-utvecklad-folkhalsopolitik.pdf
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Resultat, erfarenheter och observationer 

I detta avsnitt redovisas de berättelser som intervjupersonerna har delat med 

sig av under intervjuerna. Fokus ligger på projektaktiviteter, hur de mådde 

innan projektet, hur de mår idag som de deltar i samt effekterna av 

projektaktiviteterna. 

Om kvinnorna 

I intervjuerna uppehöll sig kvinnorna mycket vid hur livet var innan 

deltagande i projektet. De berättade mycket om sitt liv i hemlandet och om 

hur livet i Sverige gestaltat sig fram till idag. I den här rapportens 

resultatdel, vill vi under några rubriker förmedla den bild som kvinnorna ger 

om sitt liv. Det är viktigt att få en bakgrundsförståelse för vilka livsvillkor 

som bidragit till att kvinnorna befinner sig där de var innan deltagande i 

Värmland tillsammans.  

I hemlandet 

I intervjuerna pratar kvinnorna mycket om sina hemländer och om hur livet 

var där. Det är tydligt att det liv de levt i hemlandet i stor utsträckning har 

påverkan på de förutsättningar de får i Sverige. Flera av kvinnorna har 

upplevt krig och förluster av nära och kära, fattigdom och hårt slit för att 

överleva. Det har satt spår i dem som de lever med varje dag och lägger 

grunden för det liv de har förmåga att skapa sig i ett nytt hemland. Livet i 

hemlandet, den familj som lämnats och de som förlorats, finns med 

kvinnorna varje dag och är en källa till oro och sorg.  

 

”Jag tänker mycket på mitt hemland. På hur det var där när jag levde där 

och på hur det är nu. Vad som hände under kriget. Vi fick fly när vår stad 

bombades. Upp i bergen. Åtta dagar och nätter utan mat. Det var då min 

njure blev förstörd.” 

 

”I mitt hemland försörjde jag min familj. Det var tunga arbeten och jag fick 

betalt per timme. I mitt hemland får man ingen hjälp från staten.” 

 

Några av kvinnorna berättar att de fått utbildning och har arbetat i sitt 

hemland. Ibland känner de att de har nytta av den erfarenheten i Sverige. De 

flesta kvinnor vi träffat, har varit hemmafruar. De har liten eller ingen 

utbildning och de har aldrig arbetat utanför hemmet.  

 

”I hemlandet jobbade jag som sekreterare jag kan skriva på engelska och 

arabiska. Jag jobbade i två år, sedan gifte jag mig.” 

 

”I hemlandet var jag hemmafru. Jag skulle velat jobba som lärare och 

utbilda mig. Men det gick inte. Jag var hemmafru då.” 

 

”I hemlandet jobbade jag inte. Första gången jag studerade var i Sverige. 

Har tidigare bara kunnat skriva mitt namn. I hemlandet tog jag hand om 

barnen.” 
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Familj 

Familjerna består av två eller flera barn. Många har också hemmavarande 

vuxna barn som de tar hand om. Några har svarat att de har barn som har 

egna svårigheter eller sjukdomar. Många av de kvinnor som har deltagit i 

intervjuerna uppger en ständig oro för sina barn som befinner sig i 

hemlandet, men också för de barn som bor hemma hos dem.  

 

”Jag har fyra barn, en bor i hemlandet, två i Karlstad och en i Kil. Jag har 

fyra barnbarn. De är precis som mina egna barn. Jag har kontakt med min 

dotter i hemlandet men jag saknar henne jättemycket.” 

 

”Har sju barn, varav fem av dem bor hemma. Mina barn går i skolan.” 

 

”Jag har sex barn. Tre av dem bor hemma. De som inte bor hos mig 

kommer ofta hem till mig. Du vet, man kan inte leva utan mamma.” 

 

Några bär på traumatiska upplevelser kopplade till sin egen familj. Det har 

både handlat om våld, rädsla och nära anhöriga som har gått bort.  

 

”Det var mycket våld, skräck och rädsla i förhållandet. Jag har aldrig fått 

hjälp med detta. Jag har polisanmält honom och spelat in bevis men polisen 

tycker att det behövs mer bevis. Socialtjänsten flyttade runt mig till flera 

olika orter för att mannen inte ska hitta mig men han letar upp mig.” 

 

”Min äldsta dotter lider av depression och går inte alls ut. Det är svårt för 

mig som mamma att jämföra henne med andra jämnåriga. Hon klarar sig 

inte själv och behöver mycket hjälp.” 

 

”Innan min dotter blev sjuk var jag på väg ut i praktik. Men hon behövde 

mig när hon blev sjuk. I sex år var jag borta från skola, jobb och svenska 

språket.” 

 

Flera av kvinnorna uppger att de får mycket stöd av sina barn i hemarbetet 

såsom matlagning, tvätt, handling och städ.  

 

”Jag bor med min man och mina sju barn. Barnen hjälper mig mycket. Min 

man jobbar inte och går inte i skolan.” 

 

”Alla barnen hjälper mig att handla. De lagar mycket mat och tvättar.” 
 
Språk 
Intervjupersonerna har alla haft kontakt med eller har gått SFI innan 

projektet. Kvinnornas skolbakgrunder från hemlandet varierar mycket och 

har betydelse för deras förmåga att ta till sig kunskaper på SFI-utbildningen.  

 

”Jag har läst gymnasiet i mitt hemland, så jag har lätt att lära mig svenska. 

Jag pratar bra engelska också. Det är bra hjälp för att lära svenska.” 
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Några kvinnor kan inte läsa och skriva på sitt hemspråk, vilket försvårar 

inlärningen av ett nytt språk. Flera av kvinnorna berättar att SFI inte alls har 

fungerat, att de inte förstår vad som lärs ut och att de inte lär sig något.  

”SFI funkade inte alls bra för mig. Jag lärde mig ingenting. Det var för 

svårt och komplicerat för mig. Det var svårt och tråkigt.” 

 

Många kvinnor berättar också att deras oro för sin eller familjemedlemmars 

hälsa och säkerhet samt fysiska och psykiska besvär och sjukdomar gör att 

det svårt att fokusera på att lära sig under SFI-utbildningen.  

 

 ”Jag mådde så dåligt psykiskt att jag under fem år inte lärde mig         

något alls på SFI.” 

”Jag har inte läst SFI. Jag var hos läkaren hela tiden och mådde dåligt 

både fysiskt och psykiskt. Det gjorde att jag inte kunde delta i någonting.” 

 

Vi har under intervjuerna sett att alla som vi har pratat med förstår vikten av 

att lära sig svenska och att alla har uttryckt att de vill lära sig. De förstår att 

svenska är nyckeln till att bli mer självständiga och klara egen försörjning i 

Sverige. Trots stora hinder att lära sig språket, uttrycker de en motivation 

och vilja.  

”För att kunna resa oss upp behöver vi lite hjälp och stöd i början. Och 

viktigast av allt är språket.” 

”Jag önskar att lära mig språket, trots att jag är analfabet. Om jag lär mig 

språket, kan jag kanske jobba med att sy. Jag har ingen utbildning att göra 

något annat.” 

 
Sociala relationer  

De sociala kontakterna utanför projektet är få. Några av kvinnorna uppger 

att de inte har några vänner alls. Flera av kvinnorna uttrycker att de känner 

sig ensamma och att det känns svårt. Att sakna sociala relationer kan göra 

att tiden går långsamt och att de känner sig sysslolösa. 

 

”När jag är hemma ibland så känns det som att jag behöver ta en   

promenad så då går jag ut, men annars går jag bara runt hemma.” 

 

”Jag har ingen att prata med när jag kommer hem.” 

 

Några av kvinnorna uttrycker att de tycker att det är svårt med relationer i 

Sverige. De känner sig osäkra och rädda i kontakt med nya människor, de 

kan inte läsa de sociala koderna eller tala samma språk.  

 

”Jag är rädd för att träffa nya människor som jag inte känner.” 

 

”I hemlandet var jag säker på relationer, här är jag inte det.” 



 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND 2020-11-26 RS/201010 13 (21) 

  

 

Rapport - Uppföljning av deltagarnas hälsa                           och hälsoutveckling                                                      i ESF-projektet                                               
Värmland Tillsammans  

 

Kvinnorna upplever också att det finns andra hinder som gör det svårt att få 

och/eller upprätthålla sociala relationer. Det kan handla om egen eller 

familjemedlemmars sjukdom eller att de känner att de inte har tid och ork på 

grund av hög arbetsbelastning i hemmet.  

 

”Jag hinner inte träffa vänner på fritiden. Jag har mycket att göra med 

hemmasysslor. Tror att jag skulle vilja hinna, men jag gör inte det.” 

 

”När min dotter dog, orkade jag inte hålla i några kontakter. När jag inte 

ville prata med dem, försvann de.”   

 

Det kan också finns också andra orsaker som att det är svårt att transportera 

sig till vänner som bor långt bort och som kräver tillgång till bil eller 

möjlighet att åka buss (se avsnittet om självständighet).  

 

”Här är man ensam, när man är ensam är det svårt och jobbigt. Jag hade 

vänner förut, men inte nu. Förut gick jag SFI, då hade jag vänner men inte 

nu, de bor långt bort.” 

 

De sociala relationer kvinnorna berättar om, är främst familjemedlemmar 

och personer från samma land som bor i närheten. Från dessa personer kan 

kvinnorna få stöd och hjälp. 

 

”Jag umgås mycket med min syster. Min syster kan läsa och prata svenska. 

Hon hjälper mig mycket.” 

 

 
Hälsa 

Alla kvinnor vi träffat upplever fysisk och psykisk ohälsa. Under 

intervjuerna återkommer kvinnorna ofta till sin fysiska ohälsa och även den 

psykiska hälsan, som främst visar sig i form av oro, ångest och stress.  

 

”Jag önskar mest att ha en smärtfri dag. Vissa dagar har jag inga smärtor, 

då mår jag jättebra. De fysiska smärtorna påverkar mig mycket. Men det är 

även lite psykiskt också. Har jag ont under natten och inte kan sova, 

påverkar det måendet nästa dag.”  

 

”Jag är fortfarande mycket hos läkaren. Jag sökte akut för bröstsmärtor 

men det var inget fel på hjärtat, det var stressrelaterat.” 

 

Några av kvinnorna har upplevt trauma och befunnit sig i chocktillstånd. 

Minnessvårigheter, trötthet och orkeslöshet är återkommande. Funderingar 

och frågeställningar om existentiella frågor såsom meningen med livet 

kommer upp hos några kvinnor. 

 

”Det har brunnit två gånger hemma på grund av att jag glömt spisen på. 

Jag glömmer saker.” 
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”Jag är mycket trött och gråter. På nätterna har jag svårt att sova. Har 

svårt att se skillnad på natt och dag.” 

 

”Eftersom jag varit borta så länge och eftersom jag har sorg, var det svårt 

för mig att klara av att passa tider och vara på olika ställen. Jag blev 

mycket trött.” 

 

”Jag tänker mycket på smärtan från ryggen och nacken. Och jag tänker 

mycket på min man och min son som bor i hemlandet. Vi har inte mycket 

kontakt.” 

 

 
Självständighet 

Kvinnorna pratar om flera svårigheter när det gäller sin självständighet. Att 

åka buss eller handla i en affär har varit något som flera har tagit upp som 

ett problem för dem. De pratar inte svenska och har därför haft svårigheter 

att göra de vardagliga sakerna som krävs för att få ihop livet på egen hand. 

Några kan inte använda telefonen, datorn eller starta TVn själva. Att åka 

kollektivtrafik upplevs svårt och stressande och eftersom de inte har körkort, 

kan de inte köra bil. Kvinnornas fysiska och psykiska hälsa begränsar också 

deras självständighet och några uppger att de inte kan gå i trappor. 

 

”Jag är rädd för att använda dator och telefon. Det är jättesvårt” 

 

”Jag går runt hemma. Jag kan inte med TV:n och har ingen telefon så jag 

har inte så mycket att göra. Jag tittar på svenska kanaler men jag förstår 

ingenting vad jag tittar på.”       

 

”Jag har svårt med trapporna. Bor på tredje våningen och när jag väl är 

hemma vill jag inte gå ut igen för att slippa gå i trapporna igen.” 

 

Flera har svårt att definiera vad de ska göra för att förändra sin framtid. Det 

finns en osäkerhet hos de som intervjuas om vad eller vem som behöver 

göra vad.  

 

”Jag vet inte vad jag kan göra själv. Jag skulle gärna vilja arbeta trots att 

jag inte kan svenska. Plugga är inget för mig, särskilt inte att läsa språk. 

Det är viktigt att betala sin skatt och inte få bistånd. Jag skulle kunna 

arbeta, ha ett lättare arbete och betala skatt. Det är tufft att höra att man 

lever på skattepengar.” 

 

”Jag läste SFI tidigare men tyckte inte om att inte gör någonting. Att inte 

göra någonting och få pengar.” 

 

”Eftersom jag är analfabet kan jag inte utbilda mig eller studera. Ni ska 

tänka på dem som är analfabeter. De måste få arbete som passar för att 

kunna försörja sig.” 
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Effekter av projektets aktiviteter 

Flera av kvinnorna har beskrivit projektets aktiviteter som väldigt viktiga 

för välbefinnandet. En viktig effekt som flera nämner är att de nu vågar 

försöka prata svenska och att de också lärt sig mer svenska genom att delta i 

projektet. Flera av de vi träffat berättar att SFI-undervisningen inte fungerat 

bra för dem. Det har varit svårt eftersom flera har liten eller ingen utbildning 

sedan innan och eftersom de har många sociala och hälsorelaterade problem 

som tar mycket kraft och energi från dem. Flera av kvinnorna berättar hur 

de känt skam och också känt sig dåliga över att inte kunna utvecklas i 

samma takt som sina kurskamrater. Den svenskaträning de får inom ramen 

för projektet upplevs mycket mer anpassad efter deras behov. Samtidigt som 

de studerar svenska tillsammans med andra i samma situation, får de hjälp 

och stöd med att reda ut hälsoproblem och sociala frågor. Det helhetsgrepp 

som projektet erbjuder, ger den trygghet kvinnorna behöver för att kunna 

lära sig svenska och förstå betydelsen av att behärska språket.  

 

Värmland Tillsammans erbjuder individuellt stöd och möter projektets 

deltagare där de är. Några kvinnor berättar under intervjuerna hur svårt det 

är att klara sig själv i Sverige när det ställs krav på att kunna läsa och skriva 

för att kunna hantera ett kontokort, åka buss, tvätta kläder i gemensam 

tvättstuga och komma in genom en dörr med portkod. Det svenska 

samhället ställer en rad grundläggande krav på funktionalitet som inte kan 

levas upp till av alla som ska klara av att leva i det. Det riskerar att göra 

personer mer beroende och mer funktionsnedsatta än de skulle behöva vara. 

Flera av kvinnorna berättar hur de varit helt beroende av att det funnits 

någon som kan följa med dem och hjälpa dem i vardagliga situationer.  

Många av dem har också varit starkt begränsande av sin fysiska och 

psykiska ohälsa. Genom deltagande i projektet Värmland Tillsammans, 

upplever de att de fått stöd som hjälpt dem att bli mer självständiga och 

klara sig själva i vardagen. De har också fått hjälp med att reda ut saker 

kring sin fysiska och psykiska hälsa som hjälper dem att känna sig starkare 

och friskare och mer redo att ta sig an utmaningen att lära sig ett nytt språk 

och nya levnadsförhållanden. Några av kvinnorna berättade att de nu, efter 

deltagande i projektet, vågar gå och handla och åka buss på egen hand. De 

har också lättare att hantera ett kontokort, en telefon eller andra tekniska 

hjälpmedel i hemmet.   

 

”Jag har lärt mig att åka buss. Jag behövde be mina barn om hjälp förut. 

Men nu har jag fått lära mig. Det är någon men behöver kunna för att klara 

sig på egen hand.”    

 

”Jag har lärt mig att bli mer självständig. Nu kan jag åka till affären själv. 

Förut var jag beroende av hjälp av mina barn för att göra saker. Det är 

viktigt för mig att kunna klara mig själv.” 

  

”Förut behövde jag hjälp med allt, barnen och min man fick hjälpa mig att 

läsa och skriva.” 
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Flera av de vi pratat med uttrycker en frustration över sin situation och att 

de känner skam över att inte leva upp till förväntningar som ställts på dem 

inom SFI och andra aktiviteter de tagit del av.  I Värmland Tillsammans 

anpassas nivån efter deltagaren så att var och en kan känna att de kan 

utvecklas utifrån sina egna villkor och i en takt de klarar av. Genom 

deltagande i projektet har kvinnorna träffat andra som är i samma situation 

och upplever samma slags svårigheter. Det hjälper dem att känna mindre 

frustration över sin egen situation. Flera av kvinnorna uttrycker att detta 

varit mycket betydelsefullt för deras självkänsla och förmåga att tro på sig 

själv och sin förmåga att utvecklas.  

 

”Innan jag började här kunde jag ingenting, jag förstod inte vart jag var. 

Nu förstår jag bättre.” 

 

”Ibland orkade inte personer jobba med mig på grund av mina problem. 

Här känner jag mig sedd och att de orkar hjälpa mig med det jag behöver.” 

 

På grund av osäkerhet på svenska språket och sociala spelregler har flera av 

kvinnorna haft svårt att knyta sociala kontakter och blivit mycket isolerade i 

sitt hem och mer bundna till familjemedlemmar. Ensamheten upplevs ofta 

som svår och oro för sin egen och familjemedlemmars hälsa och säkerhet 

blir svår att reglera. I projektet Värmland Tillsammans får kvinnorna 

kontakt med andra i samma situation. Ibland med personer de inte visste 

fanns så nära, i den egna kommunen. Inom projektet finns också flera 

projektanställda som knyter starka band till projektets deltagare. Det gör att 

de kan skapa nya sociala kontakter som är mycket välbehövliga för en god 

hälsoutveckling. Projektets lokaler blir en plats att komma till där de känner 

sig efterfrågade och önskade. 

 

”När jag är hemma och är själv känner jag mig mycket ensam. Jag tänker 

på alla jag har förlorat i livet. När jag kommer hit känner jag kärleken som 

från en mamma. Det känns mycket bra att vara här.” 

 

”De (lokala projektpersoner) är väldigt viktiga för mig annars finns det 

ingen som frågar efter mig. Så har mitt liv blivit.” 

 

Alla kvinnor vi mött i intervjuerna, berättar om fysisk smärta och sjukdom. 

Några av dem berättar också om sömnsvårigheter, ångest och andra 

psykiska och kognitiva problem. För de allra flesta avtar smärtan lite när de 

deltar i aktiviteter inom ramen för projektet Värmland Tillsammans. Några 

menar att det beror på att de nu rör på sig på ett annat sätt än tidigare genom 

projektets fysiska aktiviteter. Flera av kvinnorna har fått hjälp med 

kontakter med sjukvård och tandvård som hjälp dem att komma tillrätta med 

sjukdomar och hälsoproblem som de dragit med i många år. Några av 

kvinnorna relaterar också sitt bättre mående till att de nu inte bara sitter 

hemma utan kan vara del i ett socialt sammanhang ha en meningsfull 

sysselsättning, känna sig önskade och bättre rustade att klara sig själva.  
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Skillnader mellan delprojekt 

I förberedelseprocessen för intervjustudien, gjordes valet att intervjua fyra 

kvinnor i fyra kommuner. Fler intervjuer i samma kommun antogs kunna ge 

möjlighet till jämförelse mellan delprojekt och mellan olika projektinsatser.  

I intervjuerna med kvinnorna, har vi inte kunnat se skillnader i svaren som 

har att göra med geografisk bostadsort. Vi har heller inte, baserat på det 

urval vi mött, kunnat se att olika projektinsatser i olika delprojekt skulle ha 

olika påverkan på kvinnornas hälsa och hälsoutveckling. Det vi ser som 

avgörande för kvinnornas hälsoutveckling, är den relation de bygger med de 

lokala projektpersonerna och det engagemang och intresse dessa visar för 

kvinnornas liv och hälsa. Empatiska och trygga projektpersoner ger 

kvinnorna en känsla av att projektet vill deras framgång.  

 

Diskussion och slutsatser 

Med utgångspunkt i folkhälsovetenskaplig teori om Hälsans 

bestämningsfaktorer och KASAM, kan vi se att förutsättningarna för en god 

hälsoutveckling hos de kvinnor vi mötte blivit bättre.   

Hälsans bestämningsfaktorer 

Modellen över hälsans bestämningsfaktorer anger vilka förutsättningar som 

skapar hälsa. Bestämningsfaktorerna delas upp i olika nivåer men mellan 

nivåerna finns inga vattentäta skott, de påverkas av och påverkar varandra 

hela tiden i ett komplext samspel. Nedan vill vi diskutera om kvinnorna fått 

tillgång till hälsofrämjande faktorer i modellens olika delar.  

Sociala relationer  

Flera av de kvinnor vi mött i intervjuerna beskriver att de känner sig mycket 

ensamma. De träffar och umgås med sin närmaste familj, i övrigt är det 

sociala nätverket mycket tunt. Goda sociala relationer är en mycket viktig 

faktor för hälsa och hälsoutveckling. Det är dessutom en källa till 

emotionellt och praktiskt stöd som behövs för att möta utmaningar i 

vardagslivet.  

Genom deltagande i projektet får kvinnorna fler och tätare sociala kontakter. 

De har träffat personer de inte mött tidigare och skapat nya kontakter som 

kanske skulle uteblivit utan projektet. Att gå till projektets lokaler gör att 

kvinnorna får ett regelbundet socialt sammanhang. De vet att de är önskade 

och välkomna och att det finns personer som saknar dem om de inte dyker 

upp. Inom projektet träffar kvinnorna personer som är i samma situation 

som dem. De kan relatera sin egen situation till andra och få fler perspektiv 

på sina problem. Projektet ger kvinnorna tillgång till socialt stöd, både 

genom kontakter med andra projektdeltagare men också genom stöd och 

hjälp från lokala projektpersoner.  

Levnadsvanor 

De levnadsvanor vi har, påverkar vår hälsa, både nu och i framtiden. För att 

upprätthålla goda levnadsvanor behöver vi ha kunskap om vad som är bra 
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för hälsan, förutsättningar för goda levnadsvanor och motivation att skapa 

och ha goda levnadsvanor.  

Flera av de kvinnor vi intervjuat berättar om ett stillasittande liv. Det beror 

främst på bristande kunskap om kroppen, olika föreställningar om 

sjukdomar och kroppsliga besvär och dåliga förutsättningar att röra sig 

utanför hemmet.  

Inom projektet erbjuds kvinnorna föreläsningar om egenvård, kost, motion, 

sömn och stress vilket ökar kvinnornas kunskap om vad de själva kan göra 

och deras hälsolitteracitet 5. De deltar också i gruppaktiviteter som 

promenader, dans, yoga och gymnastik vilket ökar deras fysiska 

aktivitetsnivå. Deltagande i projektet ger struktur till vardagsrutinerna vilket 

underlättar upprätthållande av goda levnadsvanor.  

Livsvillkor 

Det är inte helt osannolikt att en person som har stått utanför 

arbetsmarknaden i 20 år har svårt att skapa tillit till sin egen förmåga eller 

svårt att se ljust på en framtid som inte varit hoppfull. Även tillit till 

samhällsaktörer riskerar att försämras bland personer som lever i långvarigt 

utanförskap.  

Kvinnorna möter flera olika samhällsaktörer varje dag. Genom projektet får 

de möjlighet att få en bättre förståelse för samhällsaktörernas uppdrag och 

på vilket sätt de kan hjälpa och stötta kvinnorna. När kvinnorna får hjälp av 

lokala projektpersoner att navigera i kontakterna med myndigheter och 

andra samhällsaktörer, ökar deras förståelse och möjligheten att få tillgång 

till hälsofrämjande tjänster inom samhällsaktörernas tjänsteutbud ökar.   

Värmland Tillsammans är ett projekt som vänder sig till en målgrupp som är 

mycket utsatt och står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen har stora 

och varierande behov och utmaningar. Det är i många fall en målgrupp som 

”fallit mellan stolarna” och ”slussats runt” eftersom det inte funnits åtgärder 

anpassade för de behov som finns. Detta har gjort att flera av projektets 

deltagare levt i utanförskap under lång tid. De personer vi träffade i våra 

intervjuer hade bott i Sverige mellan 1,5 år-27 år och under den tiden inte 

haft någon anställning och i många fall inte fått möjlighet att lära sig 

svenska.  

Att ha ett arbete har positiva hälsoeffekter på individen. Det betyder inte att 

det alltid är själva arbetet som är hälsosamt utan snarare det runtomkring 

arbetet som är det, exempelvis att faktiskt ha en arbetsmiljö. Personer som 

står utanför arbetsmarknaden saknar en arbetsmiljö och allt som hör till ett 

arbete, såsom kollegor och känsla av att vara väntad på arbetsplatsen. Detta 

är alltså något som kvinnorna saknat under många år då de inte arbetat eller 

studerat i Sverige.  

Personer som står utanför arbetsmarknaden i Sverige fångas upp på olika 

sätt av exempelvis Arbetsförmedlingen eller kommunen. Trots att olika 

 
5 Hälsolitteracitet  

http://www.hfsnatverket.se/sv/halsolitteracitet
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insatser finns att tillgå kan de ibland, av olika anledningar, misslyckas med 

att ge användaren det stöd och hjälp den behöver. Arbetslöshet kan därför i 

vissa fall bli långvarig och ofta leda till fysisk och psykisk ohälsa. 

Kvinnorna uppger själva att de funderar över sin situation, är oroliga för hur 

pengar ska räcka till och alla uppger att de har fysiska smärtor.  

Hälso- och sjukvården är en samhällsaktör som varit delaktig i projektet. 

Det har varit av stor vikt för att utreda och behandla kvinnornas sjukdomar 

och besvär men också för att öka möjligheten att söka vård vid rätt tillfälle 

och få en bättre förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet i framtiden.  

Samhälleliga förutsättningar 

Det samhällssystem vi har i Sverige styrs av kultur, politik, religion, miljö, 

ekonomi med mera. Det formar vilka förutsättningar samhällsaktörer har att 

erbjuda goda livsvillkor och påverkar individers levnadsvanor och sociala 

relationer. På samma sätt kan de samhälleliga förutsättningarna påverkas av 

de undre lagren i modellen. När vi arbetar med utsatta grupper, jobbar med 

förutsättningar som stärker deras hälsa och autonomi, förbättras deras 

tillgång till goda livsvillkor och deras möjligheter att bli aktörer på 

samhällsarenan och vara med att sätta agendan för den politik, kultur och 

ekonomi som sätter ramarna för samhällsutvecklingen. Genom deltagande i 

projektet, kan kvinnorna stärka sin egen röst och få bättre förutsättningar att 

göra den hörd.  

KASAM 

KASAM – känsla av sammanhang, är grundläggande för en god 

hälsoutveckling. Det handlar om att känna att händelser är begripliga, att det 

går att förstå varför de inträffar; att händelser är hanterbara, att det finns 

resurser att hantera det som händer och att händelser är meningsfulla, att de 

har ett syfte.  

När vi möter kvinnorna, berättar de mycket för oss om sitt liv innan 

deltagande i projektet, både i hemlandet och i Sverige. Flera av dem har flytt 

från krig och katastrof. Många har förlorat familjemedlemmar. Flera av dem 

har svåra fysiska och psykiska sjukdomar och besvär. De har liten eller 

ingen skolgång och några kan vare sig läsa eller skriva. Alla kommer från 

länder utanför Europa, med helt andra språk, kulturer, normer och 

religioner. Allt detta gör sammantaget att vi upplever deras känsla av 

sammanhang innan deltagande i projektet som mycket låg. De berättar för 

oss om svårigheter att göra vardagliga sysslor såsom att handla med 

kontokort, boka tid i gemensam tvättstuga, åka buss och öppna dörrar med 

portkod. Kvinnorna upplever mycket liten grad av oberoende och 

självbestämmande. De har liten kunskap om det omgivande samhället och få 

verktyg att lära känna det. Flera av kvinnorna känner sig annorlunda 

gentemot svenskar och har svårt att förstå hur sociala relationer fungerar i 

Sverige. Att ständigt befinna sig i kontext där en inte passar in eller är 

annorlunda har varit svårt och här blir projektmedarbetarna återigen viktiga 

för kvinnorna; kvinnorna behöver känna att de kan vara sitt rätta jag. När en 

kan vara sig själv och känna tillit till sin egen förmåga men också till 
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människor runtomkring kan saker och ting kännas mer meningsfulla och 

hanterbara.  

 

Flera av kvinnorna har varit i den situationen under mycket lång tid, i en del 

fall i över 10, till 20 år. Även om flera av kvinnorna har varit i Sverige 

under många år så har det varit svårt att förstå det byråkratiska systemet, 

genom att få möjlighet till lotsning med myndighetskontakter kan deras 

känsla av begriplighet och hanterbarhet öka.  

Att ha vetskap om sina valmöjligheter, och hur en ska gå tillväga, ökar 

meningsfullheten och begripligheten hos kvinnorna. Det finns goda skäl att 

tro att detta är något som Värmland Tillsammans kan ge stöd till. 

Projektledarna har behövt bygga upp tillitsfulla relationer med kvinnorna 

där de kunnat prata om hur det är att leva i Sverige. Detta kan ha betydelse 

för att kunna öka kvinnornas känsla av sammanhang. Projektmedarbetarnas 

förmåga att bygga tillitsfulla relationer är avgörande för kvinnornas 

hälsoutveckling.  

Avslutande reflektion 

Det finns en hög grad av ohälsa hos de intervjuade kvinnorna. En god hälsa 

är en viktig resurs och förutsättning för att kunna arbeta, att kunna bidra i 

samhället och i andra sociala sammanhang. För att skapa ett projekt som kan 

göra skillnad för en utsatt målgrupp, måste insatser anpassas för att möta 

individer där de är och se till varje deltagares personliga utmaningar och 

behov, men det krävs också ett arbete för att identifiera de mellanrum 

och/eller de loopar i systemet som försvårat för målgruppen att få den hjälp 

och det stöd som behövs.  

En viktig del i projektet är att se både till individens egen förmåga och mot 

vilket mål hen ska stödjas men också vart eller när hen stöter på hinder i 

samhället. Flera av projektets medarbetare berättar om vikten av att sätta 

fingret på de ”systemfel” som hindrar och försvårar deltagande i samhället 

för målgruppen. Det blir en viktig del i arbetet för projektmedarbetarna att 

möta de olika samhällsaktörerna som hälso-och sjukvård, 

Försäkringskassan, socialtjänst, SFI och arbetsgivare för att bedöma vilken 

instans som behövs och i vilket läge. 

 

När individens KASAM, självkänsla och autonomi ökar, är det lättare att ta 

sig vidare till utbildning eller arbete. Arbetsgivare, civilsamhället och 

offentlig sektor behöver också ges förutsättningar till att vara mer öppna för 

normbrytande grupper. Det krävs ett arbete med det omgivande samhället 

för att projektet ska få långsiktig verkan. Det är en samhällsfråga som bör 

prioriteras för att ge goda och jämlika förutsättningar för hälsa och 

hälsoutveckling, att individer ska få rätt hjälp och rätt ersättning samt 

minimera risken för de låga förväntningarnas diskriminering.  
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