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Sammanfattning: 

Värmlands framtid Eda 1 juni 2015- 30 maj 2018.Projektet har i Eda Kommun legat under 
kommunstyrelsen. Styrgruppen bestående av verksamhetschefer från 3 utskott i 
kommunen:individ och familje omsorg, bildning och samhällsbyggnad. Personal:Projektägare, 
projektledare, vägledare, administratör , ekonom samt övrig projektpersonal. Ungdomar ålder 
16-24 år, som befinner sig långt från arbetsmarknad och studier. Huvudsakligt arbetssätt har 
varit individuella insatser utifrån behov. 59 st unika deltagare har varit inskrivna under 
projektperioden. 26% av dessa ungdomar har under projekttiden blivit självförsörjande genom 
ett arbete.18% har påbörjat studier och/eller återgått till avhoppade studier eller påbörjat nya. 
28% har fullföljt projektet,9% har avbrutit tiden i projektet på egen begäran, ex behov av 
annan insats,annat intresse,  18% avbrutit på grund av  annan orsak som i Eda kommun 
inneburit flytt till annat land eller kommun. De insatser som bedrivits har på individnivå verkat 
genom att alla unika deltagare har förbättrat sitt hälsotillstånd och närmat sig studier eller 
arbete i någon form. På organisationsnivå har projektet inneburit en ökad kunskap och 
samverkan framför allt inom den egna kommunen, men så har det inte sett ut under hela 
projekttiden. I ett tidigt skede av projektet upplevdes vissa  svårigheter att samarbeta som 
projekt, med redan befintlig verksamhet. De hinder som uppkom berörde, resurser och 
personal som hade viljan och möjligheten till samarbete, men inte fick gehör hos närmaste 
chef , det berörde även lokaler och transport. Dessa hinder orsakade en ökad tidsåtgång innan 
projektet med personal, kunde arbeta med nya metoder, på ett bekvämt sätt. Nu har ett 
gemensamt tänk vuxit sig fram  i Eda kommun och fokus har flyttats från organisation till 
individ. Det är ”våra” ungdomar, oavsett huvudman. En stor framgång har varit ett flexibelt 
arbetssätt. I Eda har detta inneburit mer fokus på ATT vi kommer framåt, än vilket sätt vi gjort 
det på!!! 
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Projektets huvudproblem 
 
”Värmland har hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga kvinnor och män befinner sig 
i utanförskap.” 
 
Projektets syfte 
Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland. 
 
Projektets målgrupp 
Ungdomar i åldern 15-24 år i Värmland, som varken arbetar eller studerar med prioritering på 
ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg. 
 
Effekter av huvudproblemet 

Konsekvenser i form av ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa och långvarigt utanförskap 
hos målgruppen. Individnivå. 

 Höga kostnader för samhället och ungdomar i behov av samhällsstöd, från olika 
aktörer, i form av bidrag, stöd och vård. Organisationsnivå. 

• Värmland får bekymmer med framtida kompetensförsörjning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i 
målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och 
stigmatiserad självbild. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov. Insatserna 
ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter såsom 
coachning, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser. 
 
Projektets prioriteringar 
• Stödja unga som hoppat av eller inte klarat måluppfyllelsen i grund- och/eller 
gymnasieskola. 

• Ge insatser för att öka individens anställningsbarhet. 

• Arbeta med tillämpning av beprövade metoder, t ex MI 

• Lösningsfokuserat arbetssätt 

• Arbetsmarknadscoaching 

• 7-tjugometoden. 

 
Eda Kommun hade vid tidpunkten våren 2015 konstaterat ett flertal ungdomar i utanförskap, 
samt många ungdomar som valde att hoppa av gymnasiet. Psykisk ohälsa var också flertalet 
ungdomar drabbade av. Kommunala Aktivitetsansvaret innebar vid denna tidpunkt enbart ett 
informationsansvar. Kommunen hade vid aktuell tidpunkt begränsad kontroll på ungdomarna i 
aktivitetsansvaret samt att olika typer av åtgärder att erbjuda ungdomarna saknades. Med 
verksamhetschefen i spetsen, Elisabet Björklund fick bildningsförvaltningen gehör för 
projektet på alla nivåer och kommunstyrelsen i Eda kommun fattade beslut att Värmlands 
framtid skulle starta i Eda! 
 
Målgruppen vid uppstart av projektet skulle vara inom ramen för det numera kommunala 
aktivitetsansvaret 16 - t o m fyllda 20 år. Ganska snart visade det sig att behovet av extra stöd 
även fanns hos ungdomar äldre än 20 år, de som ej då tillhörde KAA. Projektledare påvisade 
ytterligare behov för styrgrupp och målgruppen för deltagare i Värmlands framtid ökade till 
ungdomar 16-24 år. Efter att ungdomen fyllt 24 år fanns det kommunala åtgärder inom 
Arbetsmarknadsenheten Eda kommun som då hanterade de ungdomarna och deras behov av 
stöd. 
 
Det bestämdes att vi skulle ta del av en stor lokal på 2:a våningen vid Arbetsmarknadsenheten 
i Eda kommun, som är belägen i Åmotfors. Läget passade perfekt då vi direkt integrerades 
med AME samt att Eda Gymnasieskola också vid tillfället fanns i Åmotfors. Detta skulle öka 
förutsättningarna till fler åtgärder för att minska och eller motverka utanförskap. 
 
Sätten att nå enskilda individuella mål, har varit lika många som antal deltagare i projektet!!!! 
Målet har varit att arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coachning, 
kartläggning, självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie- och 
yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedande verksamhet, friskvård, 
praktik och öppen verksamhet flera dagar i veckan m.m. 
 
Arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med helhetsgrepp där 
personalen ”håller i” och inte släpper taget om ungdomen (t.ex. vid påbörjade studier eller 
arbete), utan följer upp under en period. Projektets aktiviteter har varit individuellt anpassade 
och utgått från den enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till resurser, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. 

Projektet har arbetat med att främja lika möjligheter och icke-diskriminering. I Eda kommun 
har vi jobbat så här: Att möta varje enskild individ, där de befunnit sig. Målet som all personal 



  

strävat efter, har varit att varje ungdom ska uppleva, eller få känslan av att uppnått egna 
individuella framsteg, utifrån det har vi i som personal alltid varit säkra på att övriga framsteg 
sker! Personalen utarbetade en värdegrund som, utan att behöva fundera, alltid skulle 
genomsyra och prägla varje enskilt möte med varje ungdom. Vår värdegrund: 

Att alla människor har lika värde. 
Att varje människa utifrån sina förutsättningar är förmögen att ta egna kloka beslut. 
 
För att konkretisera värdegrunden vill jag nämna att vi som projekt tog beslut om att ALLA 
ungdomar var välkomna hos oss som tillhörde målgruppen. Även de ungdomarna som var i ett 
pågående missbruk. För att kunna delta i vårt projekt behövde ungdomen ha viljan att komma 
bort från sitt missbruk. Vägen dit kunde se olika ut beroende på omständigheter. I de fall där 
missbruk förekom gjordes en överenskommelse genom den individuella handlingsplanen där 
ett av målen var att bli drogfri. Styrgruppen beslutade även om möjligheten för oss som 
personal i projektet att vid medgivande av ungdom och i samarbete med socialtjänsten utföra 
drogtest. Beroende på kön, kunde vi som personal möta behovet av en kvinnlig eller manlig 
personal vid provtagning. 
 
Lokalen vid AME I Åmotfors, skulle visa sig bli ungdomarnas trygghet. Dit kunde de komma 
oavsett bokad tid eller inte. Kaffe och smörgås har alltid prioriterats framför möten och annat. 
Tänk efter själv hur annorlunda ett möte kan bli om du sitter på tom mage? Några ungdomar 
hade kraften att ta sig till oss själva, andra hade vi möjlighet att hämta med vår egen 
förvärvade bil i projektet. För de ungdomar som inte hade modet att just då, lämna sitt hem 
och komma till oss hjälpte vi genom att framför allt att bygga trygga relationer med vuxna, 
som de kunde lita på. 
 
För de ungdomar, vars namn blivit aktuellt för oss i Värmlands framtid genom KAA ansvarig 
bedrevs uppsökande verksamhet, vilket i sig innebar att personalen fått information om namn, 
ålder och adress på aktuell ungdom. Utifrån den informationen åkte vi hem, knackade på 
dörren och påbörjade arbetet med att bygga en relation! Detta skedde planeringsmässigt och 
organisatoriskt tillsammans med KAA ansvarig på Arbetsmarknadsenheten. För att bygga 
trygga unga vuxna som kunde känna tillit, kanske både ett, två och tre besök behövdes i 
hemmet för att kunna ta steget att följa med. 
 
I mötet med den enskilde var det att lyssna som var den första uppgiften. Att lyssna innebar 
faktiskt att höra, och ta till sig det ungdomen sa. Flera av de ungdomar vi arbetat med beskrev 
ofta känslan av en färdig lösning för dem, oavsett vem de var eller deras egna erfarenheter 
och begränsningar. Merparten av ungdomarna har ofta beskrivit själva känslan av att aldrig 
passa in. 
 
Det största arbetet vi bedrivit har gått ut på att stärka ungdomarnas egen självkänsla, detta 
arbetet har bedrivits i form av motiverande samtal med fokus på det "egna valet" som vi alla 
människor har. Många ungdomar ser sig själva, och sitt pågående liv som något 
okontrollerbart som de inte själva valt eller är delaktiga i. Att själv bestämma, göra val 
upplevdes som mycket skrämmande för merparten av ungdomarna. Utifrån det, var de själva 
ansvariga och delaktiga. 
 
Som vägledare i projektet använde jag min kompetens till att belysa ungdomarnas egenskaper 
och möjligheter, som de själva inte tidigare hade varit i kontakt med eller förstått att de har, 
för att deras egen inre motivation till en förändring skulle påbörjas. Beroende på personlighet, 
förutsättningar och motivation kunde detta arbetet ta olika lång tid. Att skapa en trygg och 
tillitsfull relation, innebar samtidigt att gränser, regler, rätt och fel togs emot på ett annat plan 
av ungdomen. 
 
En av personalens främsta uppgifter som vägledare har varit att just tolka och lotsa, stå 
bredvid ungdomen och finnas till hands som ett stöd i t ex möte med andra myndigheter. 



  

I vissa fall har vi som personal enligt önskemål fört ungdomens talan, för att det var det bästa 
sättet att komma vidare på just i den stunden. 
 
Att tänka långsiktigt är en viktig del i arbetet med människor, men att skala ner målen och 
tänka på, vilket stöd behöver ungdomen just nu är också viktigt, då allting över tid förändras. 
Att jobba så nära och få en stark relation innebar också en tydlig gränsdragning som vägledare. 
 
Möjligheten till att stärka självkänslan kunde ungdomarna även få genom att delta i 
Mindfulnesskurs i Värmlands framtid genom Anette Holgersson, leg 
psykiatrisjuksköterska/samtalsterapeut både enskilt och i grupp. Anette påminde och pratade 
också mycket med ungdomarna om att befinna sig i nuet. Anette har skrivit några rader utifrån 
sin roll i Värmlands Framtid. 
 
 -: Som samtalsterapeut och Mindfulnessinstruktör har jag haft förmånen att få träffa många av 
projektets ungdomar både i gruppverksamhet, föreläsningar i Mindfulness/fokusträning samt 
enskilda samtal. Jag har även haft förmånen att få följa projektets utveckling genom 
handledning till personalen på Värmlands framtid. 
 
Som handledare har jag under åren fått tagit del av personalens kompetens, utveckling och 
stora engagemang när det gäller att stötta ungdomarna. Jag gör bedömningen att projektets 
ungdomar har behov av följande: kontaktperson, en långvarig kontinuerlig kontakt med syfte att 
bygga en tillitsfull relation samt stöttning i att komma vidare med arbete och studier, enskilda 
samtal(jagstärkande) för ökad självkännedom och att lära sig se sambandet mellan tankar-
känslor-kropp-beteende och att kommunikationen påverkar relationen med andra människor! 
 
Ett av Värmlands framtid Eda delmål var att pröva och utveckla nya aktiviteter och 
samverkansformer. Vi har med mössan både på huvudet och under armen, prövat det ena och 
det andra. Några aktiviteter mer eller mindre lyckade utifrån projektets mål. Att pröva och 
genom det utesluta, är också ett sätt att komma vidare resonerade vi i projektet. 
 
Inför alla ideér som uppkom från både personal och ungdomar resonerade vi ALLTID genom 
att tänka: Vad är syftet med detta? med ungdomens bästa i fokus hade vi som regel ofta ett 
klart och tydligt syfte med aktiviteten. Målet att erbjuda olika aktiviteter var framförallt för att 
kanske fånga ett nytt intresse hos en ungdom, som sedan tidigare varit begränsad av en eller 
flera anledningar. 
 
Här kommer några av de aktiviteter vi erbjudit i Värmlands framtid Eda: 
• Frukostmöte på måndag för att planera kommande vecka 
• Fredagslunch för att summera veckan som varit 
• Olika inslag av friskvård som styrketräning, promenad mm, 
• Förberedande körkortsteori i samarbete med Toms trafikskola 
• Guidad fisketur i samarbete med Forshagaakademin 
• Matlagningskurs i samarbete med Eda Gymnasieskola 
• Filmmys i mellandagarna, då vi i projektet uppmärksammade flera ungdomar 
som påvisade oro och ångest inför t ex julhelgen 
• Alkohol och droginformation tillsammans med Eda kommuns 
alkohol/drogterapeut Jerry Karlsson enskilt och i grupp 
• Övernattning Tvällens fritidsstugor 
• Bodaborg 
• Regeringsuppdrag filmskapande, där unga berättar om sina livsvillkor. 
• Studiebesök på olika arbetsplatser och Eda SKANS MUSEUM, Ingesunds 
folkhögskola 
• Arbetsmarknadsdagar, jobbmässa 
• Skytte. 
 
Utöver detta har vi som personal deltagit även i övriga aktiviteter för att ungdomen ska kunna 



  

komma vidare i sitt liv, detta kan ha varit hjälp vid byte av bostad mm. 
 
Vi, som personal i projektet har under projekttiden haft förmånen att även fått lära känna, och 
samarbeta med helt underbara samverkansparter både i och utanför kommunen. Samverkan, 
har beroende på anledning sett olika ut. Utifrån vårt projektmål, att finna nya 
samverkansformer växte den s.k. "nätverksträffen" fram. Den innebar att vi i Värmlands 
framtid varannan vecka träffade de samverkansparter som av betydande grad var viktiga i 
arbetet med att ungdomarna skulle komma vidare mot studier eller arbete och bli 
självförsörjande. Vägledare var alltid sammankallande till mötena som ägde rum i lokalen på 
AME i Åmotfors. 
 
De samverkansparter som alltid bjöds in var: 
• Socialtjänsten 
• Arbetsmarknadsenheten 
• Rektor samt vägledare Eda Gymnasieskola 
• Psykiatrimottagningen Unga Vuxna, som senare ersattes av Första linjen 
• Försäkringskassan 
• LSS handläggare. 
 
För ungdomens del var det av största vikt att begränsa övriga samarbetsparter till färre antal 
personer, därför emotsåg vi att en kontaktperson representerade sin verksamhet vid 
nätverksträffen. Detta skapade i sig en trygghet för ungdomen då de visste vilken person som 
representerade t ex Försäkringskassan. 
 
För att arbetet tillsammans med ungdomarna skulle få störst effekt krävdes det även 
samarbete med övriga parter. En mycket stor och viktig del var de arbetsplatser vi hade behov 
av att samarbeta med, för att ungdomen skulle kunna få möjlighet att visa sina styrkor på 
plats. Arbetsplatser både kommunalt och i övriga näringslivet berördes. 
 
Visst kontaktnät fanns redan etablerat då vägledare tidigare jobbat med ungdomars övergång 
till arbetslivet från Gymnasiesärskolan, men fler och nya arbetsplatser etablerades under 
projekttiden. Detta arbetet underlättades genom en projektmedarbetare som fick detta 
huvuduppdrag, som innebar både att skaffa nya arbetsplatser utifrån ungdomens önskemål, 
men även att bibehålla och vårda kontakter med redan etablerade företag. 
 
Eda är förunnat ett bra och givande företagsklimat, främst genom en väl etablerad 
gränshandel. Några av de företag vi samarbetat med är: 
• Jula 
• Rusta 
• ÖoB 
• Mekonomen 
• Åmotfors Bilverkstad 
• Östers Bilverkstad 
• XXL Bygg Rudsgården 
• Källmans Konditori 
• Eda Bostad 
• Maxi Mat 
• Hypermat 
• AutoExperten 
• Godisfabriken 
• Dollarstore 
• Lidl 
• Preem 
• Berntec 
• Thon Hotel 
• Bik Bok 



  

• Djur och natur 
• Barnomsorgen 
• Eda kommun 
• Morokulien infocenter 
• Charlotta grillen 
 
Andra samverkansformer som växt fram under projekttiden är ett väl etablerat samarbete som 
skett med Polisen i Eda. Samarbetet har inneburit en kontinuerlig kontakt med  Polisens 
kontaktperson i Eda och personal Värmlands framtid. Regelbundna möten där olika 
förebyggande insatser diskuterats och genomförts för att minska /motverka utanförskap. 
 
Här kommer några ord från Värmlands framtid egen kontakt vid Polisen i Eda, Kermith 
Thörnblom. 
 
-: Värmlands framtid har spelat en viktig roll med att fånga upp ungdomar som hamnat lite 
snett efter grundskolan. Sedan tidigare har poliser ett bra samarbete med grundskolorna där vi 
är ute och informerar och träffar ungdomar. 
 
Genom Värmlands framtid fångas de ungdomar som inte kom in på gymnasiet upp och får hjälp 
med praktikplatser. 
 
Undertecknad anser att det är positivt att man kan komma och fika på Värmlands framtid även 
om man har ett pågående missbruk. De erbjuds också hjälp med att komma ur sitt missbruk. 
 
Polisen har haft ett nära samarbete med Värmlands framtid där vi kunnat hänvisa ungdomar till 
varandra. 
 
Att man nu avslutar verksamheten är helt oförståeligt. Man raserar tilliten och kastar ut de 
ungdomar som behöver mest stöd. Det måste vara bättre att satsa en mindre peng så att 
verksamheten kan fortsätta, än att låta många av dessa ungdomar hamna i tyngre missbruk och 
kriminalitet. Pa Kermith Thörnblom LPO Arvika/Eda 
 
Andra samverkansparter som deltagit i arbetet med ungdomarna är: 
• Kriminalvården 
• Habiliteringen 
• Vuxenpsykiatrin 
• Eda Vårdcentral, 
• Swedbank 
• Skuld o budget rådgivare i kommunen 
 
De utbildningsinsatser vi har erbjudit i projektet är: 
• Ekonomismart 
• Arbetsmarknadsutbildning 
• Truckutbildning 
• HLR 
• Datautbildning 
• Matlagningskurs 
• Körkortsteori. 
 
Dessa har varit lyckade, då hela 18% av deltagarna gått vidare mot studier. 
Arbetsmarknadsutbildningen var ett samarbete mellan Värmlands framtid och 
Arbetsmarknadsenheten i Eda samt lokala företag på orten. Utbildningen bestod av teoretisk 
kunskap med utbildare från Lernia, samt praktik under ett visst antal veckor, på en redan 
bestämd arbetsplats. Målet var att ungdomen efter genomförd utbildning gavs erbjudande 
om sommarjobb på aktuell arbetsplats. En jättesatsning för Edas ungdomar!! 
 



  

Under projekttiden har vi arbetat fram flera mallar och dokument för att underlätta arbetet 
tillsammans med ungdomen mot studier eller arbete. Här kommer några exempel: individuell 
handlingsplan, anvisning arbetsprövning, samtycke övriga samarbetspartners. 
 
Vi har som personal tagit del av flera kompetenshöjande insatser under projekttiden. 
Regelbundet har det förekommit projektledarträffar för information och erfarenhetsutbyte. 
7/TJUGO, ett arbetsmaterial om bemötande, är något av det bästa vi som projektpersonal har 
fått tagit del av. Vi har utifrån det materialet fått värdefulla verktyg att använda i vårt dagliga 
bemötande av ungdomar i utanförskap. Att vi som personal fått en ökad uppmärksamhet kring 
horisontella principer har varit mycket värdefullt. Så här avsåg vi att jobba utifrån de 
horisontella principerna jämställdhet, integrering av tillgänglighet och icke-diskriminering: 
 
 I inledningen av projektet upprättades mål beträffande lika möjligheter, icke diskriminering, 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och jämställdhet. Målen var att projektet 
skulle arbeta med,kunskap om och förekomst av mekanismer bakom diskriminering, 
utestängning utifrån tillgänglighet och kön används i projektets utformande och 
genomförande. Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett 
diskrimineringsgrund ska kunna vara delaktiga i projektets insatser. Bryta stereotypa mönster 
utifrån individuella faktorer som ger ökad risk för ungdomsarbetslöshet. 
 
För att nå dessa mål planerades följande aktiviteter: 
• Utbildningsinsatser 
• Workshops 
• Upprättande av rutiner och metoder samt tillämpning av rutiner och metoder i 
det dagliga arbetet. 
•  
Personalen i projektet hade vid projektstart olika kunskapsbas inom området. Många var väl 
förtrogna med, och förankrade i de horisontella principerna – genom jobb och erfarenhet. 
Trots detta var det få som i starten hade konkreta planer för hur arbetet med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering skulle införlivas i projektet. Det var därför viktig att börja 
med att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram planer och 
modeller. 

Vi har också arbetat för att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor, män och personer 
med annan könsidentitet. Vi har i arbetet utgått från ett normmedvetet/normkritiskt 
förhållningssätt. Det innebär att arbeta med att tydliggöra och ifrågasätta normer som 
påverkar personers möjligheter.  Att tillhöra en norm (något som anses vanligt och inte 
ifrågasätts) innebär fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först då någon bryter mot normen. Ju 
färre normer en person passar in i, desto mer begränsat blir ofta handlingsutrymmet. 
Projektet har arbetat för att undvika att reproducera normer, ifrågasätta normer, synliggöra 
både personer och grupper som befinner sig inom och utanför normen, inkludera utan att 
fokusera på problem eller avvikelser, ta upp skillnader i förutsättningar för olika grupper där 
det är relevant och aktivt främja likabehandling genom ett respektfullt förhållningssätt. 

Vi har också arbetat för att deltagare ska kunna delta i olika aktiviteter utifrån vilja och 
förmåga oberoende av funktionsvariationer eller andra hinder. Projektet har satsat på 
fortbildning till personal för att öka kunskapen om svårigheter som kan finnas utifrån olika 
tillgänglighetsaspekter,t.ex. neuropsykiatriska funktionsvariationer. Även här vill projektet 
skapa en gemensam kunskapsgrund för att utifrån det arbeta fram planer och modeller. 

 

Exempel på tillgänglighetsanpassningar som gjorts i projektet är t.ex. att personal vid 
friskvårdsinsatser i grupp tydliggjort att detta inte förutsätter gemensamt ombyte, utan att det 
finns andra alternativ för ombyte, då sådana situationer kan göra att deltagare väljer bort 
aktiviteten p.g.a. oro för detta moment. 



  

 

Inledningsvis i kontakten med deltagare har personal frågat om hur de vill bli kontaktade, vilka 
kommunikationssätt de föredrar och diskuterat kring hur arbetet behöver läggas upp för att 
det ska fungera för dem. Deltagarna får själva sätta ord på det stöd och de förutsättningar som 
de har behov av. Denna information kring hur det fungerar bäst är viktig att ha med sig genom 
hela arbetet, t.ex. vid förberedande av friskvård, studier, praktik eller arbete. Detta arbetssätt 
gör att deltagaren känner sig bekräftad, lyssnad till och att behoven som de uttryckt tas på 
allvar. 

 

I Eda såg vi behovet av en ökad tillgänglighet av kommunikation gav resultat. I praktiken 
innebar det i vårt projekt att styrgruppen tog ett beslut om att vi som personal, skulle finnas 
tillgängliga via messenger, då övriga kommunikationssätt ofta var begränsade hos 
ungdomarna. 

 

En sluten facebookgrupp startades, där allmän information spreds till deltagare och personal 
för de som önskade delta, i övrigt skedde stor del av kontakten via privata meddelanden på 
messenger. Vi som personal, valde utifrån de resultat vi upplevde att även finnas tillgängliga på 
vissa andra tider utanför kontorstider. Detta beslut gav ungdomarna en ökad trygghet. Ansvar 
låg på oss personal att själva avgöra, sätta gränser när tillgänglighet kunde vara möjlig utanför 
arbetstid. Vi har även i Eda med hjälp av personal från Arbetsmarknadsenheten försett vår 
lokal med ramp. 

 

Arbetet runt icke-diskriminering har bedrivits i form av fortbildningsinsatser. Personal har fått 
ökad kunskap och konkreta tips/verktyg i det dagliga arbetet för att skapa medvetenhet kring 
utestängande mekanismer utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Genom medvetet arbete kan personalen se till att deltagare ges lika möjligheter och öka 
delaktigheten. Projektets verksamhet har varit öppen för alla i åldersgruppen och de har inte 
behövt en särskild myndighetstillhörighet eller remiss för att kunna delta. 

 

I de fall projekten behövt göra prioriteringar, så har de mest utsatta prioriterats, t.ex. de med 
lägst utbildningsbakgrund. Personalen har arbetat med att vara tydlig med att alla är välkomna 
och att den enskilde väljer själv om hen vill dela med sig av sin bakgrund/mående/situation 
både vad gäller enskild personal eller i gruppverksamhet. Personalen har mött deltagarna där 
de är och utifrån det de valt att berätta om sig själva. Projektet har arbetat med att sprida 
kunskap om heterogeniteten i målgruppen (unga som varken arbetar eller studerar, UVAS) till 
personal i olika organisationer. En nyanserad bild av målgruppen behöver spridas så att inte 
personal missar att ge information eller att uppmärksamma behov hos deltagare. 

 

Genom NDI har projektet följt upp hur deltagarna upplever verksamheten, bl.a. utifrån 
förekomst av diskriminering och kunnat ta diskussioner med bakgrund i detta. Om signaler 
framkommit på att det inte är helt OK, har det varit viktigt att ta tag i detta direkt för att visa 
att det är viktigt att alla trivs i verksamheten. Personal beskriver hur de dämpar jargong 
genom att t.ex. tydliggöra att i gruppaktiviteterna är vi tillsammans och det är viktigt för att 
alla ska kunna delta att vi visar varandra respekt. Det har också varit viktigt att lyfta fram och 
ge beröm för schysst uppträdande, när personal hör och ser att de är inkluderande. Resultatet 
av detta arbete har inneburit att personal och deltagare ökat sin kunskap och medvetenhet 
om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt om vinsterna med ett bättre utfall 
och ökad delaktighet som följd av detta arbete. 

 

Att deltagaren själv är med och gör upp sin handlingsplan, gör upp t.ex. hur de vill hålla 
kontakten och vilka aktiviteter de behöver och kan delta i ökar graden av deltagande, 



  

motivationen och känslan av egenmakt. Arbetet har ökat delaktighet och inkludering.  
arbetssättet i Värmlands Framtid inneburit att en del verksamheter fått ändra på tidigare 
förhållningssätt och arbetssätt som inte fungerat, t.ex.: ”De (ungdomarna) får väl lära/skärpa 
sig!” eller ”De kom inte, så då får de inget.” 

 

 Den viktigaste frågan vi behöver fundera på är: Hur blev det efter projekttiden i Värmlands 
framtid Eda:  För att ha möjlighet att ta reda på resultatet har utvärdering och uppföljning har 
skett på olika sätt i projektet. Det viktigaste har varit känslan som ungdomarna själva 
förmedlat i samtal med personal, och/eller de framsteg som vi i personalen har fått äran att ta 
del av, och dela med ungdomen vid t ex återgång till studier, ett sommarjobb eller när någon 
lyckades ta körkort! 

Hälsoenkäten har varit ett viktigt verktyg för oss i jobbet som vägledare. Där har man under 
projekttiden kunnat följa den förändring som skett. I de fall där man inte sett förändring av hur 
ungdomen känt sig de senaste 2 veckorna, eller en försämring har man som vägledare ett 
ansvar. Att utifrån resultaten på hälsoenkäten kunna finna en öppning, en orsak till hur 
ungdomen mår, är en bra början på ett förändringsarbete till självhjälp för att kunna må 
bättre! NDI har också varit ett verktyg och en hjälp för oss personal att bli medvetna om hur 
ungdomen upplever tiden i projektet. Utifrån NDI har vi i personalen blivit mer medvetna om 
vad vi bör tänka på, hur vi uttrycker oss, eller vad vi kan göra bättre. 

 

Statistik har varit av betydande del i vårt arbete för måluppfyllelse.  59 st unika deltagare 
totalt. 22 st killar och 37 st tjejer. Sen start och utifrån delanalysen så har Eda kommun haft 
övervägande antal tjejer. Vi har tidigare antagit orsaken genom en svängning från 
utåtagerande pojkar med diagnoser, till unga tjejer med skol/ sociala svårigheter som råkar 
sammanfalla med byggnation och öppnandet av Thon shoppingcenter i Charlottenberg 2006. 
Fler ungdomar i kommunen har indirekt berörts av vårt projekt på olika sätt men antal kan inte 
redovisas. 

43 deltagare har under projekttiden haft någon form av arbetsprövning och 26% av totala 
antalet ungdomar i projektet har fått ett jobb. Vi valde ganska tidigt i projektet att prata om 
arbetsprövning istället för praktik, då det visade sig att inställningen hos flera deltagare var 
mindre positiv till ordet praktik. Ungdomarna beskrev att de hade flera negativa erfarenheter 
sedan skoltiden runt traditionella praktikperioder. Att arbetspröva kändes som ett steg framåt 
för flera deltagare. 

19 deltagare har under projekttiden prövat olika studieinsatser. 19% av totala antalet 
deltagarna har återupptagit eller gått vidare mot studier både på grund-gymnasie eller 
högskolenivå. 

Vid avslut av projektet i Maj 2018 var fördelningen följande: 28% av ungdomarna fortsätter i 
den implementerade verksamhet av projektet som Eda kommun ska bedriva genom 
Arbetsmarknadsenheten. 41% av ungdomarna har en annan huvudman, ex Arbetsförmedling 
och 31% har ingen huvudman, vilket innebär en egen planering och därför anses som 
självständiga. 

Ca 1 miljon kr har sparats under 1 år i försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd i Eda kommun 
under projekttiden, då ca 10 deltagare gått från ekonomiskt bistånd till egen försörjning.  Fler 
unga mår bättre nu, än innan projektet startade. Genom att delta, har varje ungdom gjort en 
personlig utveckling på något sätt. Att komma underfund med hur du själv fungerar, är också 
ett sätt att komma vidare. Att självkänslan hos de flesta är förhöjd kan man mäta genom den 
utveckling ungdomarna har gällande egen försörjning, studier eller arbete. Faktorer som 
spelar stor roll i denna utveckling är nätverk och trygghet och en tillit till vuxenvärlden. 



  

Genom Värmlands framtid har denna målgrupp fått en identitet. Tidigare visste alla att dessa 
ungdomarna fanns, men ingen kunde se människan bakom. Genom att göra ungdomen synlig, 
de själva fick komma till tals, blev det också mer begripligt och hanterbart att tillsammans med 
ungdomen göra framsteg utifrån de förutsättningar var och en hade. Synsättet runt 
ungdomarna har blivit mer gemensamt. Jag upplever att projektet svetsat samman 
samverkande verksamheter och att vi nu pratar om "våra ungdomar i kommunen". 

Framstegen som ungdomarna själva har upplevt är av varierande art. Mycket fokus har vi som 
personal lagt på att just belysa det som fungerat. Detta har vi främst gjort genom en 
individuell handlingsplan. Utifrån förmåga, förutsättningar och önskemål har vi tillsammans 
med ungdomen arbetat mot delmål i handlingsplanen. Handlingsplanen har kontinuerligt 
reviderats för att belysa och säkerställa att måluppfyllelse är uppnådd eller på god väg att nås. 

Genom projektet har även förståelsen mellan olika verksamheter ökat. Att genom " 
nätverksträffen" få ta del av andra verksamheter och deras lagar, förändrade även vår 
inställning som personal. Projektet har också varit en plattform för nyskapande av rutiner och 
riktlinjer. Ex på detta är en kontaktperson på Arbetsförmedlingen oavsett vilken ungdom det 
gällde, likaså socialtjänsten och försäkringskassan. Detta förkortade vägarna till andra 
verksamheter oerhört. 

En stor framgång tror vi i Eda kommun har varit BEMÖTANDET, TRYGGHET och TID! Att först få 
bli trygg, är en förutsättning för att sen kunna använda de fina egenskaper ungdomarna 
besitter på andra arenor. När vi pratar om tid i projektet och just denna målgruppen menar vi i 
snitt 1 år/deltagare, med undantag åt båda hållen så klart. 

Vi kan se lika många framgångsfaktorer som nackdelar med att projektet varit begränsat till 
några enstaka personer gällande personal. Detta har ökat måluppfyllelsen samtidigt som det 
visade sig bli skört vid förändringar i personalgruppen. Byte av projektledare skedde i slutet av 
2016, i efterhand kan vi inte identifiera några negativa förändringar i samband med det, men 
det var en oplanerad ej förväntad förändring, likaså byte av projektägare vid årsskiftet 
2016/2017. Dåvarande projektägare från bildning, Elisabet Björklund slutade i kommunen. 
Anders Boström enhetschef AMI, Arbetsmarknad och integration blev då projektägare och 
ordförande i styrgrupp. 

 Att vi som personal hade ett ovärderande förhållningssätt och bemötande har också varit en 
stor framgång. Att tänka på det möjliga, när allt kändes omöjligt är en kompetens som betyder 
mycket i jobbet med denna målgrupp. Att finnas där, ibland på telefon och ibland personligen 
räckte långt, oavsett om det var en ungdom som gjorde sin första dag på sin nya arbetsplats, 
eller om det handlade om att du blev utslängd på gatan av dina föräldrar och saknade 
någonstans att sova mitt i natten. När det inte fungerade, hade vi (personalen) ofta gått för 
fort fram. Då gällde det att backa tillbaka, lyssna, göra om och göra rätt. 

Att vi som projekt i kommunen från start redan hade andra möjligheter var en utmaning för 
oss personal, men även för andra verksamheter i kommunen. Vi tog ut svängarna, höll oss inte 
inom ramen för hur "vi gjort tidigare i kommunen", detta fick flera verksamheter och övriga 
chefer och medarbetare i kommunen att höja på ögonbrynen. Vi stack ut hakan, totalt orädda 
för vad andra skulle säga, och med en 100% tro på att detta skulle fungera! 

Vi har under hela projekttiden arbetat för ett utökat samarbete med Eda Gymnasieskola och 
framför allt kommunens Introduktionsprogram, då ett flertal ungdomar befann sig inom 
ramen för KAA, samt saknade fullständig grundskola och gymnasiebehörighet. Anledningen till 
att samarbetet inte utökades enligt planering och målsättning var bl a Gymnasieskolans 
svårigheter att motsvara de behov ungdomarna hade, då tänker jag framför allt resurs och 
lokalmässigt. 

Lokal styrgrupp och projektkontor i Karlstad har också varit en stor i projektets framgångar. 



  

Styrgruppen i Värmlands framtid Eda bestod vid start av verksamhetschefer från de 3 
verksamheter som var delaktiga i projektet, Barn och bildning, Individ och familjeomsorg samt 
samhällsbyggnad. Ordförande i styrgruppen och projektägare var från start bildnings 
verksamhetschef Elisabeth Björklund. Projektledare och vägledare var adjungerande. I början 
av projekttiden fanns ett stort behov av personer som hade mandat att ta beslut i de frågor 
som uppkom gällande ekonomi, organisation och frågor och innehåll i projektet. Under tidens 
gång var det stor omsättning på chefer i kommunen och sammansättningen av personer i 
styrgruppen förändrades. Måttet av engagemang, kunskap och rätten till beslutsfattande 
varierade, och givetvis påverkade detta arbetet i projektet. Behovet av rätt person i 
styrgruppen var fortfarande viktigt, men utifrån att projektet blev mer etablerat och vissa 
frågor och funderingar mer självklara, fungerade verksamheten och arbetet med ungdomarna 
klanderfritt trots detta. Samarbetssvårigheter uppstod, dock arbetade styrgruppen alltid mot 
samma mål. Tydliga uppdrag, mål och förväntningar är grunden i en väl fungerande styrgrupp. 
Att ha ett paraplyperspektiv underlättar arbetet för chefer, medarbetare. 

Projektkontoret har fungerat som ett stort stöd under hela projekttiden. Responsen från 
projektkontoret har varit av högsta vikt för att underlätta och möjliggöra vårt arbete i 
projektet. Att samma personer från projektkontoret funnits med under hela tiden har varit 
guld värd. Tillgängligheten har varit mycket bra. De delar som inte fungerat har 
projektkontoret försökt att lösa och vara behjälpliga med.  I vårt fall har det ofta handlat om 
deltagare och personalredovisningsmallar som inte fungerat rent tekniskt i det datasystem vi 
använde i kommunen. 

Vi har genom spridning på olika sätt försökt befästa resultatet av vårt arbete i Kommunen. I 
början av projekttiden la projektledare stor del av sitt arbete till att sprida och göra projektet 
känt. Syftet då var att underlätta arbetet för vägledaren och den enskilde ungdomen. 

Under tidens gång har projektet spridit sig själv, framför allt till andra verksamheter och 
samarbetsparter genom den framgång projektet har haft i Eda kommun, och det individuella 
arbetssättet projektet inneburit. Mer specifikt upptäcktes ett stort mörkertal av ungdomar 
som lytes fram i ljuset, vilket man kan tro aldrig skulle ha skett utan möjligheterna med 
Värmlands framtid. En konsekvens av detta var att antalet arbetslösa ungdomar som blev 
inskrivna på Arbetsförmedlingen ökade, eller fler ungdomar som nu blivit synliga och hade 
behov av ekonomiskt bistånd. 

Vi kan i efterhand se och förstå att en del av spridning och resultat som delgavs i styrgrupp, ej 
kom vidare till ordinarie verksamhet av olika omständigheter. I november 2015 hölls det" 
Öppet Hus", vi ville att så många som möjligt skulle få se vad vi arbetade med samt var vi höll 
hus. Projektledare under aktuell tid möjliggjorde även ett uppslag i tidningen Arvika Nyheter, 
vilket i sig har en bra spridning i vårt område. Vi deltog även med ett reportage i 
kommuntidningen "Blickpunkt" som delas ut till alla hushåll i Eda Kommun. 

För att öka förståelsen och betydelsen av projektet var projektledare och vägledare till 
kommunens Vårdutskott och höll en presentation om de framgångar och personliga framsteg 
ungdomarna åstadkommit. Kommentarerna var många efteråt. Att sitta i kommunens 
vårdutskott och få ta del av flera fallbeskrivningar och de "mjuka" värden, som sällan räknas i 
politiken var för flera personer känslosamt. Vårtutskottets ordförande beskrev ett stort positivt 
utfall av vår presentation, vi kände att vårt budskap hade fått gehör! 

Ett besök i kommunens bildningsutskott blev aktuellt i november 2016, då styrgruppen och 
framför allt verksamhetschef individ och familjeomsorg samt samhällsbyggnad utifrån 
projektets sluttid återigen behövde sprida resultatet av projektet för en önskan om en 
implementering i ordinarie verksamhet. Vår administratör hade gjort en tydlig 
sammanställning av resultat från projektstart tills november 2016. Resultatet redovisade antal 
ungdomar som gått från försörjningsstöd till egen försörjning, samt hur mycket det 
genererade i pengar för kommunen. Besparingar redovisades också utifrån att andra pengar 



  

hade sparats, genom stöd och hjälp på hemmaplan, via Värmlands framtid istället för t ex 
behandlingshem, institution. Bildningsutskottets ordförande vid aktuell tidpunkt önskade, 
utifrån presentationen en fördjupad utredning om hur ett fortsatt arbete med liknande 
arbetssätt/metoder som Värmlands framtid arbetat med, skulle innebära för kommunen. 
Projektägare och enhetschef AMI Anders Boström delgavs detta uppdrag. 

 Resultatet som överlämnas till kommunchef och respektive verksamhetschefer för de 3 
utskott som Värmlands framtid bestått av, barn och bildning, samhällsbyggnad och individ och 
familjeomsorg. Resultatet och de framgångsfaktorer som Värmlands framtid Eda redovisat i 
metoder och samverkansformer, och inte minst bemötande och förhållningssätt, samt ett 
fortsatt underlag med x antal ungdomar i ålder 16-24 år i Eda kommun som är i behov av ett 
mer individuellt anpassat stöd för att bli anställningsbara och självförsörjande, har Eda 
kommun för avsikt att utlysa en 100% socialpedagogtjänst under hösten 2019 och valt att 
implementera delar av projektet Värmlands framtid i ny organisation för det Kommunala 
Aktivitetsansvaret som utförs av arbetsmarknadsenheten. 

Ett av de arbetssätt/metoder som kommer att finnas kvar är en ”kontaktperson”, coach för 
just denna målgruppen av ungdomar. Vi kan utifrån projekttiden se fördelar och framsteg med 
att ungdomarna känner ”trygghet” i arbetet mot att bli självförsörjande. En 
projektmedarbetare 50% kommer fortsätta sitt arbete tillsammans med att stödja och stötta 
just dessa ungdomar. Ett arbetssätt för uppsökande verksamhet kommer att bedrivas i en 
större omfattning än tidigare, utifrån ny KAA organisation. Flera av de samverkansformer som 
etablerats under projekttiden kommer också att bestå, ex nätverksträff samt regelbundna 
möten med polisen i Eda. Vi har under projekttiden som kommun fått en ökad förståelse för 
vad dessa ungdomar behöver, och fler förutsättningar att möta deras behov! 

 

Några slutord: Ett STORT TACK, och lycka till i fortsättningen önskar jag alla underbara 
ungdomar och medarbetare jag haft förmånen att lärt känna genom projektet. Det är med 
stolthet jag skriver dessa rader nu när projekttiden är över. Skulle gärna göra om denna resan 
igen om det gavs tillfälle. 

 

Av: Ingela Evstrand Projektledare/vägledare 



  

Kontaktperson för ytterligare information: 

 

 

Slutrapport ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att 

företräda projektägaren. Undertecknad intygar att lämnade uppgifter är 

fullständiga och riktiga. 

 

Underskrift projektansvarig/projektledare: 
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