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Sammanfattning 

 

Värmland Tillsammans är ett ESF-finansierat projekt som riktat sig till utrikesfödda kvinnor 

och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, i syfte att målgruppen ska närma sig 

arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Vid projektets avslut i Forshaga 

Kommun har totalt 16 unika deltagare från länderna Afghanistan, Burma, Eritrea, Irak, 

Somalia, Syrien och Turkiet deltagit i åldersspannet 19-52 år. Könsfördelningen visar totalt 8 

kvinnor och 8 män, där 15 av 16 deltagare anvisats till projektet genom IFO. Gemensamt för 

den lokala målgruppen var främst kort eller avsaknad utbildningsbakgrund, svårigheter med 

att tillgodogöra sig ordinarie insatser, bristfälliga kunskaper om det svenska samhället och 

begränsade eller inga tidigare arbetslivserfarenheter. Samtliga deltagare hade en komplex 

hälsoproblematik med upplevd fysisk och psykisk ohälsa. Lokala delmål identifierades under 

projektets inledande fas med problemanalys och formulerades: höja språk- och 

kunskapsnivå, förbättra hälsa samt stärka samverkan på individ- och organisationsnivå.  

Arbetssätt och metod har fokuserat på individanpassade insatser utifrån individuella 

förutsättningar, behov och förmåga för att optimera deltagarnas möjligheter till utveckling.  

Allt arbete har genomsyrats av de horisontella principerna för tillgänglighet, jämställdhet och 

icke-diskriminering. Insatser har till stor del fokuserat på fortlöpande kartläggningar, 

omfattande stöttning vid vård- och myndighetskontakter, kunskapshöjande aktiviteter, 

individuella samtal, friskvårdsaktiviteter samt möten och informationsspridning för 

förbättrade och nya samverkansstrukturer. De främsta framgångsfaktorerna med störst 

koppling till måluppfyllelse och resultat har varit att kunna individanpassa aktiviteter och 

arbeta med parallella insatser. Det som utgjort störst skillnad kan inte härledas till specifika 

aktiviteter, utan snarare den koordinerade och samlade roll som projektpersonalen haft i 

deltagarnas liv över tid. Stor vikt har legat vid att stärka deltagarnas motivation och 

självständighet, där träning på vardagliga situationer varit en grundförutsättning för att 

komma vidare mot mål på längre sikt. I samverkansarbetet lyfts specifikt den goda 

relationen med IFO och SFI fram som bidragit till ett mer samordnat stöd på individnivå, 

samt täta kontakter med Regionen och myndigheter. 

Projektets resultat påvisar att samtliga 16 deltagare gjort stegförflyttningar och kommit 

närmare arbetsmarknaden, med måluppfyllelse för de lokala delmålen baserat på subjektiva 

upplevelser, praktiska resultat och samlade bedömningar från deltagare, projektpersonal, 

Veta Advisors (extern utvärderare), vården, SFI och andra samverkande verksamheter.  

2 deltagare har påbörjat heltidsstudier, 2 deltagare har påbörjat halvtidsstudier, 1 deltagare 

har blivit antagen till heltidsstudier men valt att avstå plats, 1 deltagare har fått 

sommararbete och 1 deltagare har skrivits in på AF för praktikinsats mot arbete.  

Projektets styrgrupp har tagit fram handlingsplan för implementering där fokus på 

kartläggning på modersmål, språkstöd, studiehjälp, språkpraktik, stöd vid vård- och 

myndighetskontakter, individuella samtal, förvaltningssamverkan och ny samverkansstruktur 

implementeras i både ordinarie verksamhet och i det kommande projektet Yrkesväg 

Värmland. 
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Projektidé och förväntade resultat  
 

Bakgrund 
Värmland Tillsammans är ett ESF-finansierat projekt som riktat sig till utrikesfödda kvinnor 

och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet har pågått i 10 

värmländska kommuner mellan 2018-04-01 – 2021-02-28 i syfte att målgruppen ska närma 

sig arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete.  

I Forshaga Kommun har det varit svårt att nå denna målgrupp då det saknats insatser för de 

individer som har svårt för eller inte klarar av aktiviteter inom ordinarie verksamheter, vilket 

medfört ökade risker för långvarigt försörjningsstöd, ohälsa och utanförskap.  

Inför arbetet med deltagare genomfördes en omfattande problemanalys för att utreda och 

planera för problemställning, målgrupp, lokala mål, arbetssätt/metod, implementering och 

aktiviteter som legat till grund för det fortsatta utförandet. 

 

Målgrupp 
I den inledande analysfasen fastställdes att målgruppen lokalt främst bestod av kvinnor med 

kort utbildningsbakgrund. Detta har speglats väl under processens gång, även om 

könsfördelningen jämnat ut sig i projektets slutskede utifrån aktuella behov. Alla inom 

målgruppen har haft samma möjlighet till deltagande, men åldersspannet begränsades till 

19-64 år då det funnits välfungerande insatser på gymnasienivå i befintlig verksamhet.  

I planeringen åtog sig kommunen att arbeta med ett minimum på 10 deltagare löpande. 

 

Vid projektets avslut har totalt 16 unika deltagare från länderna Afghanistan, Burma, Eritrea, 

Irak, Somalia, Syrien och Turkiet deltagit i åldersspannet 19-52 år. Könsfördelningen visar 

totalt 8 kvinnor och 8 män. 15 deltagare har anvisats genom Individ- och familjeomsorgen 

(IFO) och 1 har skrivits in efter rekommendation från Svenska för invandrare (SFI). 

Samtliga deltagare hade kort eller helt avsaknad utbildningsbakgrund från hemlandet. 

Majoriteten har upplevt svårigheter med att tillgodogöra sig undervisning på SFI och flera är 

utskrivna till följd av låg progression. Merparten hade också begränsad eller ingen 

arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Gemensamt för målgruppen var även omfattande och 

komplex hälsoproblematik samt bristfälliga kunskaper om det svenska samhället och dess 

vårdsystem.  

 

Projektets övergripande syfte och projektmål 
”Utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer 

närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete”. 

 

Lokala delmål 
Problemanalysen identifierade tre huvudsakliga faktorer bakom varför målgruppen i 

Forshaga Kommun bedöms stå särskilt långt ifrån arbetsmarknaden: låg språk- och 
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kunskapsnivå, ohälsa samt brister i samverkan på organisations- och individnivå. Utifrån 

rådande problemställning har de lokala delmålen därmed formulerats:  

 Höja språk- och kunskapsnivån hos projektets deltagare. 
 Förbättra hälsan hos projektets deltagare. 
 Stärka samverkan på individ- och organisationsnivå. 

 
Projektets insatser ska i den lokala förändringsteorin följaktligen nå mål för följande resultat 
på lång sikt: 

 

 

Arbetssätt/Metod 

 

Start 

Projektets främsta styrka har varit att med ett lägre deltagarantal kunnat erbjuda fullständigt 

individanpassade insatser utifrån individuella förutsättningar, behov och förmåga för att 

optimera deltagarnas möjligheter till utveckling.  

Information och inskrivning i projektet har skett genom trepartssamtal med ansvarig 

handläggare på IFO, projektledare/projektmedarbetare samt den potentiella deltagaren 

(frånsett den deltagare som skrivits in via SFI) och baserats på frivillighet. Därefter har 

djupgående och löpande kartläggning varit centralt för anpassning av handlingsplan och 

aktivitetsutbud där samtliga deltagare mottagit scheman med kontinuerliga träffar efter 

behov och önskemål. Arbetet har primärt genomförts genom enskilda möten och inneburit 

stor variation mellan individerna. Projektet har även ämnat att testa nya insatser och 

aktiviteter i syfte att finna ny metodik till att nå målgruppen på bästa sätt för 

implementering i ordinarie verksamhet. 

 

Genomförda insatser/aktiviteter med övergripande kommentar 
 

Språk- och kunskapsnivå 

 Kartläggning av behov, förmåga, hinder, inlärningsmetoder, mål, motivation 

 Kartläggning av kunskaper på modersmål genom projektpedagog 

Deltagarna får ökad anställningsbarhet. 

Minskat utanförskap och marginalisering. Fått bättre förutsättningar för delaktighet och 
inkludering i samhället.  

Deltagarna har fått bättre förutsättningar och behörighet att söka studier. 

Stärkt samverkan på individ- och organisationsnivå 

Projektet har utvecklat ett hållbart arbetssätt/metod som motverkar diskriminering, 
främjar samt säkerställer rättigheter och möjligheter i arbetet med målgruppen. 
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 Språkstöd för deltagare med behov 

 Individuella möten med anpassad språkträning och samhällsinformation 

 Upplevelsebaserad inlärning: gemensamma aktiviteter, utflykter och studiebesök 

 Projektpedagog: inlärningsmetoder, digitala verktyg, studiematerial, handledning, 

kartläggningar 

 Språkpraktik 

 Samverkan med SFI & Studie- och yrkesvägledare (SYV) 

 Läxhjälp: SFI & Svenska som andraspråk (SAS) 

 Studiebesök: utbildningar 

 Stöd vid ansökan till utbildningar 

 Gruppaktiviteter: bakning, fårfest, odling, biobesök, museibesök, cykling, handling, 

fika på Café, keramikkurs, bussträning, filmskapande, dans, musik, spel, vattenträning   

 Stöd vid myndighetskontakter: Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan, 

Migrationsverket, CSN, Skatteverket, Polismyndigheten, Rättshjälpsmyndigheten, 

Konsumentverket, Transportstyrelsen, Kronofogden 

 Datakunskaper: grundläggande funktioner, Office, e-post, Internet, mobiltelefon 

 Ekonomikunskaper: budget, betala räkningar, information om lån, priser 

 Vardagskunskaper: tvättstuga, handling, transport, hyresgästfrågor, kalender 

 Arbetsmarknadskunskaper: jobbsökande, AF, arbetsintervju, CV & Personligt brev, 

löner, branschkunskap, praktik, anställningsformer 

Kommentar 

Möjligheten till att kunna individanpassa språk- och kunskapsinsatser utifrån behov och 

förmåga identifierade i kartläggningen, samt i kombination med språkstöd, har varit en stor 

framgångsfaktor gällande progression av språkutveckling och samhällsviktiga kunskaper. 

Deltagarnas inlärning har skett utifrån egna förutsättningar i anpassad tid och takt. 

Språkstöd på modersmål har också inneburit en rad positiva effekter och fått en betydligt 

större roll än endast översättare då de även skapat trygghet, förståelse och mod hos 

deltagarna. De som kunnat utrycka sig på hemspråket beskriver en frihetskänsla av att kunna 

lära sig med hjälp av båda språken vilket lett till snabbare utveckling. Det innebär samtidigt 

insikter om kunskapsnivå på modersmålet som tydligt identifierar deltagarnas behov av 

insatser och nivå för inlärning. Anställd projektpedagog har vidare arbetat fram 

kartläggningsmaterial på hemspråket som genomförts med flera av projektets deltagare, i  

syfte att kunna implementeras som verktyg i ordinarie SFI-verksamhet för att effektivisera 

undervisningen. Projektpedagogen har ytterligare bidragit med kompetens och riktning för 

individanpassad inlärning genom metoder, verktyg, material och handledning till 

projektpersonal. Hon har också förespråkat upplevelsebaserat lärande och varit delaktig i 

åtskilliga aktiviteter utanför Lärcenter angivna i aktivitetslistan. Deltagarna har utryckt stor 

uppskattning för denna typ av metod, som motiverats med att det underlättar att lära sig 

språk i ett faktiskt sammanhang som också kan kopplas till det vardagliga livet och egna 

intressen. För att förstärka dessa effekter har aktiviteterna följts upp med teoretiska 

uppgifter med gott resultat.  
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Projektet etablerade tidigt en god samverkan med SFI som medfört produktiva dialoger om 

aktuella deltagare, möjlighet till extra stötting vid hemuppgifter och specifika svårigheter 

samt gemensamma planeringar. SFI har även varit behjälpliga i att rekrytera deltagare med 

behov av projektet, där både lärare och elever uppgett att insatserna inneburit en ökad 

språklig utveckling och tillgodogörande av undervisningen.  

För deltagare som fullföljt SFI eller på annat sätt varit aktuella för vidare utbildning, har 

projektet inneburit stöd i att finna studier, kontakter med studieanordnare samt bokningar 

och genomförande av studiebesök. Ansökningar till utbildning har utförts både på egen hand 

av projektpersonal tillsammans med deltagare eller i samverkan med SYV. 

 

Målgruppen i Forshaga hade generellt sett bristande kunskaper inom dataanvändning, 

ekonomi, arbetsmarknad, samhälle och om hur vardagliga uppgifter utförs vilket har stor 

påverkan för deras självständighet. Projektet har kontinuerligt och aktivt arbetat med 

insatser för att stärka dessa områden på både individ- och gruppnivå genom information i 

samtal, föreläsningar, modellinlärning samt stöd vid kontakter och ansökningar. Vid 

feedback från deltagarna har detta varit högt prioriterade funktioner som haft stark positiv 

inverkan för känsla av tillhörighet och förståelse för samhället, men också för att bli mer 

oberoende av andra. Deltagarna har ofta flera omfattande och parallellt pågående ärenden 

hos myndigheter utan insikt i processer, regler, lagar eller eget ansvar. Dessa insatser har 

därmed varit oerhört betydelsefulla och uppskattade då denna funktion även saknas i 

ordinarie verksamhet.  

 

Hälsa 

 Löpande kartläggning av hälsoproblematik 

 Stöd vid vårdkontakter: bokningar, transporter, gemensamma besök och 

uppföljningar (läkare, tandläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, kiropraktor, 

arbetsterapeut, dietist, optiker, psykoterapeut, psykologer)  

 Individuella samtal med projektpersonal (MI, FACT) 

 Projektanställd asylsköterska: journalgenomgångar, förtydligande av diagnoser, 

rådgivning och bokningar 

 Information/föreläsningar: vårdsystemet, kroppens anatomi & fysiologi, fysisk 

aktivitet, kost, sömn, holism 

 Utredningar av funktionsvariationer 

 Uppstart på gym och simhall samt finansiering av medlemskap  

 Uppföljningar av träningsprogram och rehab 

 Egna hälsoinsatser: healing, qigong, tapping, promenader, vattenträning, massage, 

cykling, utegym, dans 

 Skapande av hälsosamma rutiner: kost, motion, sömn, studier, kalender 

 Utflykter 

Kommentar 

Då målgruppen lider av omfattande och komplex hälsoproblematik som ofta kännetecknas 
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av diffusa och varierande symptom, har det varit viktigt att löpande dokumentera och 

kartlägga all information som delges under projektets gång för att kunna gå vidare med rätt 

insatser. I detta arbete har anställd asylsköterska varit en viktig del i att sammanfatta 

journaler över tid, tydliggöra problematik, ge råd om vidare steg i processer samt stöd i vissa 

vårdbokningar. Det har också underlättat i arbetet med att skapa förståelse kring den egna 

situationen hos deltagarna.  

Den främsta och största delen i hälsoarbetet utgörs dock av stöd vid vårdkontakter och 

koordinerande av insatser. Utan projektet uppger flera av deltagarna att besök hos vården 

hade uteblivit och problematik kvarstått eller förvärrats till följd av språkliga hinder vid 

kontakt, okunskap om vårdsystemet och rädsla att möta vården på egen hand. Det unika i 

metoden är att ta ett helhetsgrepp kring hela hälsosituationen, där varje individ är delaktig i 

sin egen hälsoresa och kontinuerligt får lära sig mer om sig själv och hur vårdsystemet 

fungerar. Detta har lett till omfattande förbättringar av självuppskattad hälsa och 

dokumenterade framsteg i journaler.  

En ytterligare högt värderad styrka i arbetet är de individuella samtal som pågått 

regelbundet. Personalen har under projektet gått kurser inom MI (Motiverande samtal) och 

FACT (Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy) som applicerats vid behov. Dessa 

samtal har präglats av förtroende, trygghet och empati och medfört att deltagare för första 

gången vågat berätta om exempelvis svåra trauman och livshändelser som påverkar deras 

hälsa. Ett viktigt illustrerande exempel som belyser detta är deltagare 13 som levt 5 år i 

Sverige och som skrivits ut från både AF och SFI på grund av låg progression. Vid de 

inledande samtalen i projektet framkommer att detta är första gången han under 

avslappnade former ges tillfälle att berätta om sina upplevelser och kunnat prata på ett 

”vanligt sätt” med en svensk person (genom språkstöd). Deltagaren hade tydliga symptom 

på svår PTSD, vilket varit okänt för AF, SFI och IFO. Genom projektet kom deltagaren i 

kontakt med primärvården för första gången och fallet gick vidare till både Centrum för 

traumatisk stress och Öppenpsykiatrin som också mottar egen remiss för behandling. 

Det har visat sig mycket fördelaktigt för deltagarna att få kontinuerlig stöttning och 

information i hälso- och förändringsarbetet mot en sundare livsstil både på individ- och 

gruppnivå. De har fått ökad kunskap inom hela hälsoområdet och de flesta har skapat nya 

vanor och vågat testa de friskvårdsaktiviteter som erbjudits i projektet. Ett flertal har också 

fått medlemskap på gym eller i Deje Simhall och stöd vid uppstart samt uppföljning av 

träningsprogram och rehab.  

I flera fall har projektpersonal upplevt föraningar om bakomliggande neuropsykiatriska 

funktionsvariatoner hos deltagare. Vid insatser för att komma vidare mot utredning har 

hinder i form av attityder och stigmatisering kring psykisk ohälsa försvårat arbetet avsevärt. 

Projektet har möjliggjort platser till begåvnings- och NP-utredningar inom vården såväl som 

privat, där deltagare både valt att påbörja och avstått plats. 

Brist på regelbundenhet och rutiner har varit vanligt förekommande bland deltagarna varpå 

kalendrar införts samt nya hälsosamma rutiner för kost, sömn och motion haft en 

betydelsefull roll för ökat välmående. Att lämna hemmet för att ta del av projektets insatser 

och aktiviteter har i sig varit en del av rutinen genom regelbundna tider samt i att bryta 
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social isolering, skapa gemenskap och öka KASAM (Känsla av Sammanhang). 

Då projektmedarbetaren är utbildad inom flera områden av alternativmedicinsk verksamhet 

har projektet kunnat utgöra en plattform för att skapa beprövad erfarenhet och uppvisa 

effekter vid behandling. Aktiviteter som genomförts är qigong och tapping, men främst 

kontinuerlig healing. 

 

Samverkan 

 Styrgruppsmöten: IFO, Arbetsmarknadsenheten (AME), Vuxenutbildningen (VUX), 

Delprojektägare (Öppenvård & Integration), (AF) 

 Möten inom DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) Arbetsgrupp: IFO, 

AME, VUX, Näringsliv, (AF) 

 Månadsmöten med IFO 

 Mötesrutiner: kontinuitet, ersättarsystem vid frånvaro, förlängda mötestider vid 

behov, struktur för sekretessärenden 

 Informationsspridning genom projektpersonal 

 Identifiering av förstärkningsbehov - ny införd struktur IFO, SFI, SYV, Yrkesväg 

Värmland 

 Journalföring i Treserva 

 Korta kommunikationsvägar 

 Interna och externa samarbeten 

Kommentar 

Vid möten i lokal Styrgrupp har aktuellt läge i projektet behandlats med vidare diskussion 

kring behov samt framgångar och hinder. I projektets senare fas låg allt större fokus på 

implementering genom att identifiera framgångsfaktorer och se över organisatoriska 

möjligheter. Projektledaren har haft en koordinerande roll genom informationsspridning och 

framförande av frågeställningar mellan DUA-arbetsgrupp och styrgrupp som haft positiv 

påverkan för beslutsfattande om bland annat effektivare mötesrutiner.  

En kärnfråga inom kommunen som uppstått i DUA-arbetsgrupp har varit att hitta former för 

samverkan på individnivå med mål om ett bättre samordnat stöd, där olika 

sekretessbestämmelser mellan verksamheterna upplevts som hinder. Projektet har med 

styrgruppens stöd aktivt arbetat med att driva frågan vidare inom förvaltningen.  

Arbetsförmedlingens omorganisation i kombination med upphörande av de lokala 

jobbspåren i DUA, ledde till att rådande samverkanstrukturer fick ses över på nytt där 

projektet identifierade brister mellan IFO, SFI och SYV som föranlett arbete för framtagande 

av ny mötesordning.  

Under insatser med att stärka samverkan upptäcktes tidigt att det är mycket korta 

kommunikationsvägar inom kommunen, vilket inneburit snabbt stöd och lösningar av 

ärenden oavsett verksamhet. Projektet har med lätthet kunnat både sprida och motta 

information till och från berörda verksamheter. Detta är viktigt att lyfta i 

implementeringssyfte för att påvisa enkelhet i samverkan genom mer oorganiserade former 

som endast kräver initiativtagande. Projektets mer övergripande samverkansroll med god 
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insyn i kommunens olika enheter, har genom informationsspridningen även kunnat skapa 

större förståelse mellan verksamheter och bidragit till minskad friktion. 
Då projektets deltagare primärt anvisats genom IFO infördes struktur för månadsmöten som 

möjliggjort regelbundna genomgångar av varje individärende tillsammans med ansvarig 

handläggare. Detta är värdefullt både på organisations- och individnivå då målgruppen 

upplevt ett mer effektivt samordnat stöd samtidigt som arbetsfördelning och roller inom 

kommunen förtydligats. Allt deltagararbete har journalförts i kommunens IT-system 

Treserva, varpå viktig information om deltagarna och genomförda insatser sparats för vidare 

användning i kommande aktiviteter efter Värmland Tillsammans avslut. 
Projektets ambition har varit att skapa breda samarbeten inom kommunen med alla enheter 

och funktioner som kan gynna målgruppens utveckling och skapa bättre förutsättningar för 

deltagarna att få ökad förståelse och självständighet i sin närmiljö. Därmed har ett stort 

lokalt kontaktnät byggts upp över tid och projektet väl förankrats. Detta inkluderar även 

samverkan med Röda Korset i Forshaga som haft stor betydelse i arbete med målgruppen. 

Kontakter med Regionen, myndigheter och företag utgör en mindre strukturell samverkan 

som dock varit minst lika viktig i arbetet mot att nå måluppfyllelse.  
 

Projektpersonal 
Projektpersonalen är de som arbetat närmast deltagarna och som därmed haft störst 

påverkan och ansvar för att arbetet lett till goda resultat. Projektledaren är utbildad 

beteendevetare med flerårig erfarenhet av arbete med utrikesfödda och 

projektmedarbetaren har både erfarenhet av målgruppen samt utbildningar inom NLP, 

coachning och komplementärmedicin. Båda har konsekvent arbetat med deltagarna under 

hela projekttiden och har haft ett tätt samarbete genom gemensamma planeringar, insatser 

och avstämningar. Detta har i kombination med kontinuerlig förstärkning av kompetens 

genom kurser i FACT och MI, samt relevanta föreläsningar organiserade av projektkontoret, 

skapat bästa möjliga förutsättningar för att nå målgruppen.  

En viktig del i att driva arbetet framåt på ett produktivt sätt har varit regelbundna kontakter 

med projektets koordinatorer och övriga kommuners projektledare, där erfarenhetsutbyte 

och gemensam problemlösning haft stor positiv inverkan för både personal och målgrupp i 

Forshaga Kommun. Projektkontoret utgör också en viktig funktion i arbete med horisontella 

principer genom kompetenshöjande insatser, information och diskussioner som applicerats 

lokalt. Ytterligare har samarbete med anställd asylsköterska utgjort en starkt betydande 

komponent inom hälsoarbetet, och projektpedagogen har haft en central roll i de 

språkinsatser som visat sig leda till ökad progression.  

Vid rekrytering av språkstöd i projektet lades stor vikt vid personlig lämplighet utöver 

språkliga färdigheter, då de i tillägg till arbete med översättningar skapat ett tryggt och 

öppet mötesklimat med god interkulturell förståelse som främjat utveckling på flera plan. 
 

Horisontella Principer 
Allt arbete i Värmland Tillsammans i Forshaga Kommun har genomsyrats av de horisontella 

principerna för tillgänglighet, jämställdhet och icke-diskriminering som präglat projektets 
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utformning och genomförande. Förarbete i form av kartläggning och planering genomfördes 

under analysfasen och har legat till grund för att möta kraven på kunskap och aktuella 

behov. Projektpersonalen har kontinuerligt stärkt sina kompetenser inom principerna genom 

föreläsningar, diskussioner och övningar.  
 

Tillgänglighet 

Fortlöpande spridning av kunskaper och information till deltagare, alla samverkande parter 

inom kommunen och externt har utgjort den främsta metoden för att uppnå hållbara 

resultat för måluppfyllnad av principerna. Detta har varit särskilt viktigt vid 

kommunikationen med anvisande part IFO, men alla som arbetar med målgruppen har fått 

regelbundna och tydliga direktiv om projektets tillgänglighet för alla oavsett ålder, etnicitet, 

religion, sexuell läggning, kön eller funktionsvariation. Tillgänglighetsarbetet har vidare 

inneburit placering av kontor på Lärcenter i centrala Forshaga med goda förbindelser och 

anpassning för funktionsvariationer. På Lärcenter finns också Grundskola, Vuxenutbildning, 

Administration, Bibliotek och Café som bidrar till KASAM. Projektets starka förankring inom 

kommunen gör också att det alltid finns tillgänglig personal att tillgå vid problem och 

frågeställningar, inte minst de husvärdar som finns i byggnadens entré. Projektpersonalen 

har varit tillgänglig via telefon, sms, e-post samt fysiska besök och även gjort hembesök eller 

bokningar av transporter vid behov. I vissa fall har även kontakt med familjemedlemmar 

varit nödvändigt för att komma i kontakt med deltagare. Språkstöd och telefontolkar har 

använts utifrån behov och språkträning har kunnat genomföras på alla nivåer utifrån 

anpassat material. 
 

Jämställdhet 

Projektet tog totalt emot 8 kvinnor och 8 män, detta till trots att problemanalysen 

identifierade främst kvinnor i den lokala målgruppen. För att utreda orsak samt främja 

jämställdhetsperspektivet har verktyget ”Genuskompassen” använts och genusanalys 

genomförts som tydligt visat på att det är individbehovet som varit styrande i aktuella 

anvisningar, inte kön. Då individer med inskrivning hos AF inte kunnat anvisas till Värmland 

Tillsammans, har IFO haft god översikt över den mindre grupp som stått i behov av projektet 

och anvisat baserat på tillgänglighet och behov utifrån frivillighet. Insatsen har varit helt 

öppen under hela projektperioden utan kö. Vidare har projektet uppmärksammat att 

kvinnor är mer utsatta än män på arbetsmarknaden, i hemmet och i relationer. Omfattande 

arbete med att förmedla kunskap, diskutera och belysa rådande faktorer med deltagare och 

samarbetspartners har legat till grund för att skapa förhållningssätt som främjar lika villkor. 

Det individanpassade arbetssättet har också bidragit till att insatser styrts efter unika behov 

och inte riktats i förhållande till kön.  
 

Icke-diskriminering  

Projektet har aktivt strävat efter att främja inkludering och motverka diskriminering genom 

att behandla stora frågor som mänskliga rättigheter, lika värde samt bakomliggande 

mekanismer. Löpande diskussioner och kunskapsförmedling med deltagare och 
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samarbetspartners har åter varit ett framgångsrikt koncept för att skapa ökad förståelse och 

motivation till förändring av rådande strukturer. Stort fokus har legat vid insatser för att 

stärka självständighet samt bidra till att ställa krav på större inkludering i samhället med 

kunskaper om rådande lagstiftning och rättigheter.  
 

Framgångsfaktorer  
Projektets främsta styrkor i arbetssätt/metod med störst koppling till måluppfyllelse och 

resultat har varit att kunna individanpassa aktiviteter och arbeta med parallella insatser. Det 

som utgjort störst skillnad kan inte härledas till specifika aktiviteter, utan snarare den 

koordinerande och samlade roll som projektpersonalen haft i deltagarnas liv över tid. 

Samtliga deltagare har fått ett professionellt och varmt bemötande som främjat utveckling 

utifrån fokus på egna förutsättningar, förmåga och behov. Stor vikt har legat vid att stärka 

deltagarnas motivation och självständighet, där träning på vardagliga situationer varit en 

grundförutsättning för att komma vidare mot mål på längre sikt.  

I samverkansarbetet lyfts specifikt den goda relationen med IFO och SFI fram som bidragit till 

ett mer samordnat stöd på individnivå, samt täta kontakter med Regionen och myndigheter. 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  
 

Kvantitativa resultat 
Värmland Tillsammans i Forshaga Kommun har genererat följande kvantifierbara resultat 

utifrån totalt 16 unika deltagare kopplat till projektets övergripande mål: 

 2 deltagare har skrivits ut för heltidsstudier på Folkhögskola med CSN. 

 2 deltagare har påbörjat halvtidsstudier vid Vuxenutbildningen i Forshaga med CSN. 

 1 deltagare har blivit antagen till heltidsstudier vid Vuxenutbildningen i Karlstad med 

CSN, men valt att avstå plats. 

 1 deltagare har fått sommarjobb och arbetat för första gången efter 19 års 

inskrivning hos IFO. 

 1 deltagare har skrivits in hos AF under projektets sista vecka för praktikinsats mot 

arbete. 

13 deltagare har fullföljt projektet och 3 har skrivits ut (2 för studier och 1 p.g.a. flytt till 

annan kommun).  
 

Kvalitativa resultat 
Projektet har varit mycket framgångsrikt med att nå fram till en målgrupp som under lång tid 

saknat insatser på rätt nivå och kan påvisa positiva individuella stegförflyttningar och 

närmande av arbetsmarknaden för samtliga 16 deltagare. I ett större samhällsperspektiv har 

Värmland Tillsammans också synliggjort målgruppen på både lokal och nationell nivå i hopp 

om fortsatta stärkta insatser för större delaktighet och inkludering. 
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Följande resultat bygger på subjektiva upplevelser, praktiska resultat och samlade 

bedömningar från deltagare, projektpersonal, Veta Advisors (extern utvärderare), vården, 

SFI och andra samverkande verksamheter. Redovisning presenteras utifrån de lokala 

delmålen. 
 

Ökad språk- och kunskapsnivå 

För deltagare inskrivna på SFI vittnar ansvariga lärare om ökad progression i språket och 

större tillgodogörande av undervisningen. Flera deltagare som varit i riskzon för utskrivning 

har kunnat följa kursplaner i större utsträckning och fortsatt sina studier, där vissa även 

avancerat upp en kurs. De har blivit mer självständiga och klarar av att ta större ansvar med 

mer förståelse och självständighet även för hemstudier och digitala verktyg. Gruppen som 

stått utanför SFI har också uppvisat stor utveckling, i synnerhet gällande muntlig 

kommunikation där samtliga ökat sin förståelse och förmåga att uttrycka sig samt förmedla 

budskap. Deltagarna själva uttrycker att deras rädsla för att säga fel har minskat vilket lett till 

större mod att ta för sig i samtal. Detta innebär också ytterligare ökad självständighet för 

deltagare på alla språknivåer som visat sig genom att på egen hand exempelvis åka buss, 

handla, ringa egna samtal eller få nya bekantskaper. Flertalet deltagare redogör också för 

hur de klarar av fler vardagliga uppgifter med språket som stöd utifrån projektets insatser.  

Vidare har resultat uppvisats genom att flera ur målgruppen på olika nivåer lärt sig eller 

utvecklat sitt skrivande och läsande, inklusive deltagare som helt saknat tidigare skolgång i 

hemlandet. Då projektet arbetat så nära varje individ har progressionen kunnat mätas över 

tid utifrån kartläggning, studiematerial, tester, samtal och inspelade filer. Språkutvecklingen 

har också uppmärksammats inom andra verksamheter i kontakt med målgruppen, 

exempelvis IFO och Röda Korset och stärks ytterligare i dokumentation från Veta Advisors. 

Hälften av deltagarna har under projektets gång kommit in på nya studier eller avancerat på 

SFI. 3 deltagare har även genomfört språkpraktik som anordnats av projektpersonalen, där 

de uppgett att de fått utveckla en ny del av språket kopplat till ett specifikt arbete som kan 

stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden.  
En stor del av projektets insatser har riktats för att öka bristande kunskapsnivåer inom 

främst samhälle, ekonomi, vardagsuppgifter, arbetsmarknad och data. Resultat har i 

huvudsak kunnat mätas genom upplevelser av ökade kunskaper, samt i hur självständigt 

deltagare kunnat redovisa och uppvisa förvärvade kunskaper för projektpersonal eller i 

dokumenterade kontakter med myndigheter/samhällsfunktioner. Alla deltagare har haft 

unika handlingsplaner med olika fokusområden, men gemensamt är hur samtliga fått en 

omfattande ökning av övergripande förståelse och kunskap om hur det svenska samhället är 

uppbyggt och fungerar. Detta beror till stor del på deras delaktighet i de egna processerna 

och den direkta kopplingen till deras livssituation. Framförallt kan deltagarna efter 

insatserna se tydligare rollfördelning mellan olika myndigheter, inom vården och kommunala 

funktioner varpå de nu upplever större förståelse för sitt eget sammanhang och delaktighet i 

samhället. Ytterligare förståelse för kulturella skillnader, politiskt styre, lagar och horisontella 

principer har genererat mindre frustration och upplevt motstånd från ”systemet”.  

Ökade kunskaper inom ekonomi har också varit centralt för målgruppen som lever med 
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försörjningsstöd. De flesta uppger minskad upplevd stress kopplat till att ekonomin inte ska 

hålla och färre har ansökt om nödpengar. Här återkommer även en större självständighet i 

att exempelvis kunna betala räkningar själv, ansöka om bidrag och förstå beräkningar mellan 

inkomster och utgifter vilket också underlättat för handläggarna på ekonomiskt bistånd. 

Vissa har också blivit av med tidigare skulder genom stöd från projektet i samverkan med IFO 

och aktuella myndigheter.   

Ökade datakunskaper har yttrat sig genom exempelvis nya förmågor i att skicka e-post, 

hantera mobiltelefon, informationssökning på internet, självstudier i läroplattformar, 

hantering och skrivande i Office-dokument samt grundläggande datoranvändning. Dessa 

faktorer har inte bara skapat mervärde för individerna, men även för deras familjer, 

studieanordnare och andra verksamheter genom förbättrad kommunikation, tillgänglighet 

och självständighet. 

För deltagare som stått närmare arbetsmarknaden har även riktade insatser resulterat i 

färdiga Cv:n och personliga brev, samt ökade kunskaper inom arbetssökande, 

arbetsmarknad, AF, praktik, intervju och branschkunskap. Detta stärker deras chanser att bli 

självförsörjande genom arbete i steg längre fram i deras fortsatta utveckling och planering.  

Under pågående kartläggningsarbete har det framgått att deltagarna på olika sätt upplevt 

svårigheter med att förstå och genomföra särskilda vardagssysslor som lett till former av 

undvikande och känslor av otillräcklighet. Genom individuellt anpassade aktiviteter har 

projektet kunnat möta deltagarnas behov och stärkt självständighet till följd av nya lärdomar 

inom exempelvis att sköta tvättstugan, handla, resa kollektivt, planera i kalender och bli mer 

välfungerande som hyresgäster hos det kommunala bostadsbolaget. Deltagarna har värderat 

detta högt då det inte funnits liknande insatser i ordinarie verksamheter och uttryckt ett 

större oberoende av andra i samband med ökat lärande. 

 

Förbättrad hälsa 

Arbetet med deltagarnas hälsa har varit mycket omfattande, varierande och ständigt 

pågående vilket också speglas i bredden av genererade resultat över tid. Utifrån att samtliga 

individer haft en komplex hälsoproblematik med både fysiska och psykiska symptom, har det 

gedigna arbetet med att koordinera och samordna vårdkontakter, bokningar, uppföljningar, 

transporter samt medföljande från projektpersonal inneburit störst effekter för 

måluppfyllelse. Genom tillgång till journaler via både 1177 och projektets asylsköterska 

synliggörs en markant ökning av vårdsökande som lett till en lång rad av fungerande 

behandlingar, diagnoser, eliminering av besvär och allmänna förbättrade hälsotillstånd. För 

att synliggöra ett par viktiga illustrerande exempel på individnivå har detta inneburit 

ändringar av feldoserad medicinering mot ångest/depression som skapat ny stabilitet för 

välmående, lindring av tandbesvär, glasögon som avlägsnat huvudvärk och förbättrat 

studieresultat, rehabiliteringsprogram för minskad muskelsmärta, anpassad kost för normal 

tarmfunktion efter intoleransdiagnoser, professionellt samtalsstöd för bearbetning av 

trauma och ökad psykisk hälsa etcetera. Flera remisser som fastnat i vårdsystemet samt nya 

remisser har också kommit vidare mot röntgenundersökningar, NP-utredningar, fysioterapi 

och öppenpsykiatri. Deltagarna beskriver här hur majoriteten av mottaget stöd från vården 
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hade uteblivit utan projektets insatser till följd av rädslor, attityder, språkliga hinder och 

okunskap. Tydliga tendenser till mer självständigt vårdsökande har uppvisats under främst 

projektets senare del. 

Målgruppens delaktighet i sina egna processer i kombination med kontinuerliga 

kunskapshöjande insatser har vidare skapat större förståelse för den egna kroppen utifrån 

anatomi, fysiologi och biopsykosociala perspektiv. Ytterligare påvisade resultat kopplat till 

detta är nya rutiner för motion, sömn, kost och studier som haft positiva effekter för bland 

annat deltagarnas energinivåer, humör och välbefinnande. Flertalet har infört eller ökat 

fysisk motion under projektet och värderar detta som en stark faktor bakom upplevda 

angivna effekter. Då Värmland Tillsammans inneburit möjligheter till att testa flera olika 

fysiska aktiviteter har deltagarna fokuserat på det som passat deras egna behov och 

intressen, vilket ökar sannolikheten för att träningen och dess hälsofördelar fortsätter på 

längre sikt. Relationen till projektpersonalen och det trygga samtalsklimat som präglat 

projektets mötestruktur har lett till att deltagare öppnat upp sig i större utsträckning och 

vågat prata om sina problem och upplevelser, ibland för första gången. I återkoppling till 

samtalen har det uppgetts att de skapat positiva känslor av lättnad, frihet, stressreducering 

och stor tacksamhet. Projektpersonalen har även dokumenterat uppvisade skillnader i 

attityder och stigmatisering kring psykisk ohälsa, med en ökad förståelse och mer positiva 

inställningar inför hjälpsökande. 

För de deltagare som också mottagit alternativmedicinska behandlingar av 

projektmedarbetaren inom healing och tapping har samtliga redogjort för goda resultat för 

inverkan på sömn, återhämtning, oro och smärta varpå det utgjort en efterfrågad insats. 

Deltagande i Värmland Tillsammans har inneburit att regelbundet träffa projektpersonalen 

och i olika grad ingå i gruppaktiviteter. Detta beskrivs som en mycket viktig del av projektet 

som i många fall brutit social isolering, minskat utanförskap samt främjat delaktighet och 

inkludering. Flera ur målgruppen redogör också för ökad KASAM. 
 

Stärkt samverkan på individ- och organisationsnivå  

Insatserna riktade mot att stärka samverkan har dokumenterats väl under projektets gång 

och har genom styrgrupp lyfts upp i Lärande- och arbetsnämnden i kommunen. Underlaget 

har kompletterat rådande bild av utmaningar på både individ- och organisationsnivå och 

resulterat i ett åtagande om att stärka samverkan inom hela förvaltningen. 

Efter upplösningen av DUA-arbetsgrupp identifierades brister i samverkan mellan IFO, SFI 

och SYV där en ny mötestruktur på månadsbasis startats upp, som även inkluderar 

kommunens nya projekt mot målgruppen ”Yrkesväg Värmland”. Efter att IFO i samband med 

detta utarbetat nya och anpassade samtycken för samverkan har ett effektivare och mer 

produktivt arbete med individärenden möjliggjorts som skapat förutsättningar för ett bättre 

samordnat stöd på individnivå. Den nya strukturen har fått stor uppskattning från 

medverkande verksamheter och bland deltagarna har en ökad förståelse och tydlighet för 

ansvarsområden uttryckts. Detta har ytterligare stärks genom projektets egna månadsmöten 

med IFO som också upplevts som ett ökat gemensamt stöd av målgruppen. Efter Värmland 

Tillsammans avslut planeras målgruppen att gå vidare till Yrkesväg Värmland, där personalen 
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genom deltagarnas samtycke får tillgång till det projektmaterial som sparats, vilket innebär 

effektivisering och anpassning av fortsatta insatser. Detta gäller även för de sparade 

journaler i Treserva som kan lyftas genom IFO i samverkanssyfte. 

På organisationsnivå har den kontinuerliga informationsspridningen och de nya 

mötesrutinerna också resulterat i förbättrade samarbeten och förståelser mellan 

verksamheter, samt minskad friktion genom ökad insyn i varandras arbete och tydligare 

rollfördelning. 

Den mindre strukturella samverkan som pågått genom projektets olika kontaktytor både 

internt och externt, har haft stark betydelse för måluppfyllelse inom alla tre lokala delmål, 

där deltagarna i hög grad uppger att den stöttning de mottagit med svenska kontakter 

utgjort en av huvudfaktorerna för ökad språk- och kunskapsnivå, förbättrad hälsa och 

positiva effekter av förstärkt samverkan.  

 

Citat 

”Vi behöver någon som hjälper oss, de är hjälpsamma, vi kommer hit och de hjälper oss för 

oss”. 

 

”Allt som jag lärt mig nu har jag fått från er, det betyder mycket för mig”. 

 

”Nu mår jag mycket bättre, förut ville jag gråta hela tiden men nu känner jag mig glad som 

normal”. 

 

”Detta är det bästa som hänt i kommunen på länge”. 

 

”Det här är första gången sen jag kom till Sverige som någon sitter ner och verkligen lyssnar 

på min historia, tack”. 
 

Måluppfyllelse 
I angivna resultat påvisas att Värmland Tillsammans i Forshaga Kommun uppnått både sina 

lokala delmål samt projektets övergripande projektmål. Trots detta har majoriteten av 

deltagarna lång väg kvar mot att uppnå självförsörjning, varpå ett gott 

implementeringsarbete och liknande insatser över längre tid är önskvärt för målgruppens 

fortsatta utveckling mot den svenska arbetsmarknaden.  

 

Resultatavsnittet avslutas på nästkommande sida genom en bild med stort symboliskt värde 

för de resultat som uppnåtts i projektet kopplat till förbättrad hälsa genom självständighet, 

delaktighet och sunda rutiner. Deltagaren på bilden har en lång historik av psykisk ohälsa 

som bland annat yttrat sig genom social problematik, utanförskap och stillasittande. 

Projektets insatser med att prova på cykling i grupp innebar en starkt positiv upplevelse 

förknippad med glädje, självständighet och frihet. Efter att deltagaren senare mottagit en 

egen cykel i gåva från sin familj har hon vågat ta sig ut i allt större utsträckning och uppger 
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att hennes cykelutflykter haft stark påverkan för ökat välbefinnande. I påföljande effekter 

har deltagaren fullföljt danskurs, språkpraktiker och gruppaktiviteter där hon uppvisat god 

samarbetsförmåga och ökad trygghet med nya människor i nya situationer. Positiva 

hälsoeffekter har även varit en bidragande faktor till ökad progression i språkutveckling där 

deltagaren specifikt stärkt sin muntliga kommunikation och läsförståelse.   

 

 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
 

Redan under projektets inledande analysfas förankrades Värmland Tillsammans väl i 

kommunen genom presentationer och fysiska möten med berörda verksamheter, både 

internt och externt. Då arbetet med samverkan pågått kontinuerligt har också befintliga 

kontakter vidhållits samtidigt som projektets kontaktytor utvidgats. Informationsspridning i 

strukturerad form har främst skett inom förvaltningen till IFO, AME, VUX och Öppenvård och 

Integration, men även till Röda Korset och Arbetsförmedlingen under en längre period. 
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Projektledaren har även presenterat Värmland Tillsammans i nämnden som också fått 

uppdateringar genom styrgrupp. Information om projektet har ytterligare spridits genom 

deltagare och deras kontaktnät. 

Inbjudan till slutkonferens samt slutrapport skickas ut till berörda parter för spridning och 

implementeringsarbetet fortsätter efter projektets avslut.  
 

Uppföljning och utvärdering  
 

Sedan starten av Värmland Tillsammans har kontinuerlig uppföljning genomförts med 

projektets utvärderare Veta Advisors som bidragit med stöd, riktning och kunskap. De har 

underlättat det metodiska arbetet genom mallar och verktyg som skapat förutsättningar för 

ett bättre strukturerat arbetssätt, samt tydliggjort kopplingar mellan projektets olika 

moment och rollfördelning. Vidare har de tillfört ett ”utanför-perspektiv” som varit 

värdefullt genom synliggörande av utvecklingsfaktorer och deltagarresultat. De har även 

varit aktiva i att se över arbetet på styrgruppsnivå och pådrivande gällande 

implementeringsfrågor. Veta Advisors slutgiltiga utvärdering utifrån uppföljningar och 

intervjuer uppvisar också en tydlighet i statistiska samband och effekter av insatser.  

Hälsotillstånd och hälsoutveckling har utvärderats av Regionen genom intervjuer med 

kvinnor i utvalda kommuner och har presenterat ett resultat för hela projektet som styrker 

den bild och resultat som påvisats i Forshaga. Utvärderingen har även belyst viktiga faktorer 

för hälsofrämjande av målgruppen utifrån ett folkhälsoperspektiv med betydelse för 

fortsatta insatser. 

Projektets egna regelbundna uppföljningar inom personalen, med deltagare och 

samverkanspartners har utgjort en viktig del i att säkerställa att arbetets insatser och 

riktning varit väl kopplade till uppsatta mål.  
 

Implementering  

 

Det huvudsakliga ansvaret för implementering av framgångssätt och metoder i befintlig 

verksamhet har främst legat på styrgruppen, där möten med implementeringsfokus 

intensifierats under projektets senare fas. Den metodbeskrivning som tagits fram av 

projektpersonalen har legat till grund för styrgruppens fortsatta arbete med att undersöka 

organisatoriska möjligheter, förutsättningar och behov som resulterat i illustrerad 

handlingsplan. Implementering till projekt Yrkesväg Värmland kommer också att genomföras 

där projektpersonalen samtidigt integrerar metoder i sina ordinarie tjänster inom 

Öppenvård och Integration samt AME, då projektarbetet utgör 40-50 % av deras totala 

arbetstid. Projektpersonalen från Värmland Tillsammans kommer även att stötta upp 

Yrkesväg Värmland i det första skedet för att säkerställa uppföljning av deltagare i den nya 

verksamheten.  
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