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Sammanfattning 
 

 

SAMMANFATTNING 

Metod: Metoden i det stora hela bestod av att deltagarna kom från de lika parterna men mest 

från kommunens socialtjänst samt kommunens KAA ansvarige. Det genomgående syftet och 

målet med deltagandet har varit : Finns det en motivation eller önskan om återgång till studier 

har tyngdpunkten lagts på en sådan individuell planering TILLSAMMANS med deltagaren. Har 

hens mål varit att komma ut i praktik och sedan arbete har det individuella stödet riktats mot 

detta mål.  Stödet har varit mycket individuellt varför det är svårt att säga att det finns EN 

metod. Det har istället funnits många olika metoder beroende på behov av olika stöd och 

peppning.  

Antal deltagare: Under hela projekttiden skrevs 72 individer in men det var 59 individer som 

avslutades innan sista maj 2018. De resterande 13 individer har alla en egen planering för sin 

fortsatta framtid. 3 st ska börja i skolan hösten 2018, några fortsätter på sin praktikplats. 

Resultatet på individnivå : Från maj 2015 tom juni 2018 avslutades: 

17 deltagare gick vidare till STUDIER. (29 %) 

13 deltagare gick vidare till arbete eller längre praktik(mer än tre månader)(21 %) 
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16 deltagare gick vidare till rätt part såsom LSS, Försäkringskassa samt socialförvaltning(27 

%) 

12 deltagare avbröt planeringen pga fick barn, flytt till annan kommun eller valde att 

avsluta.(20%) 

2 deltagare fick avsluta pga fortsatt missbruk.(3 %) 

Dessa deltagare stod alltså mycket långt från både studier och arbete och trots det så gick  

50 % till studier eller lång praktik/arbete.  

Vad var Det vinnande konceptet?  

Att det fick ta tid! Att först byggdes en tillit upp mellan deltagaren och projektmedarbetaren, 

därefter gjordes gemensamt en individuell planering men som kunde revideras och förändras 

tills den passade deltagaren. Att vi hade flera olika aktiviteter att erbjuda, både i grupp men 

självklart individuellt. Detta att kunna bjuda på en fika/lunch och få ett annat forum för 

samtalet återkommer när vi frågar deltagarna vad de anser var bra för deras positiva 

förändringsarbete. Och att de fick möjlighet att ”misslyckas” gång på gång och att vi 

projektmedarbetare stod kvar och gav dem hopp och energi. 

Resultatet på organisationsnivå: Personal har fått möjlighet att utbilda sig inom 7-

tjugometoden samt arbetsmarknadscoaching. Man har deltagit i olika seminarier om 

jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering. Men man har framför allt fått möjlighet att 

samarbeta i andra grupper,  att få möjlighet att prova på olika metoder t ex i  att utveckla 

möten med deltagarna.  

Framgångsfaktorer: möjligheten att det får ta tid, att vi som har skapat tillit står kvar, är den 

viktigaste aspekten när vi frågat våra deltagare. Förändringsarbete och att växa går oftast 

inte rakt fram. Det går oftast två steg fram och ett steg tillbaka. Att projektets medarbetare 

inte ser detta som ett misslyckande utan ett lärande på hens väg framåt, ger ungdomen 

trygghet. Som en deltagare sa till oss .”ni har gett mig så mycket men det viktigaste är nog att 

jag inte längre är rädd för att misslyckas.” Att det var samma personer som följde deltagarna i 

deras process mot studier eller arbete. Att man tillsammans skapade en både sammanhållen 

samt förstående process för deltagaren men som samtidig var mycket flexibel. 

Hinder: All förändringsarbete tar tid och även inom en organisation. Byts det då även ut 

chefer, man byter lokal några gånger samt även projektmedarbetare, så kan det ge mycket 

men det tar även kraft att genomföra dessa förändringar under projekttiden. 

Från juni 2017 fram till avslutet maj 2018 hade projektet även överintag av deltagare. Det 

skulle vara högst 24 deltagare men det var mellan 30 till 32 deltagare inskrivna vilket gjorde 

att kvaliteten blev lite sämre. Genom att bara ta in deltagare från KAA ökade inte överintaget 
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mer. Behovet av mer personal togs upp på lokal styrgruppsmöte men pengar fanns inte för 

mer personal samt att det heller inte var så lång tid kvar av projektet. 

Vårt ledord var UNGDOMEN I FOKUS. 
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Projektidé, mål och förväntat resultat 
 

Övergripande projektmål, delmål, indikatorer och förväntade resultat 

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 coaching, 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 och 7-tjugometoden.  
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HUR DET BÖRJADE 
Grums kommun hade 2014/15 höga siffror med ungdomsarbetslöshet samt en hög 
procentandel ungdomar som inte gick vidare till gymnasiet eller inte avslutade 
gymnasiestudierna. Något år innan stängdes även kommunens enda gymnasieskola 
vilket medförde att eleverna fick åka till andra skolar i de närliggande tätorterna Säffle 
och Karlstad. 
Grums hade 2014 inte en så stor grupp sk ”hemmasittare” men desto mer arbetslösa 
ungdomar. Efter informationsmöte med Region Värmland samt olika verksamheter 
inom Grums kommun 2015 framkom att för ungdomar mellan 16 till 18 år som inte 
studerade eller arbetade fanns ingen riktad aktivitet. Från 18 år fanns 
Samordningsförbundets projekt Stegen samt Arbetscentrum som var en aktivitet 
genom Grums kommun för ungdomar med kontakt med socialtjänsten. Dåvarande 
AME chef ansåg att det behövdes mer aktiviteter till Grums kommuns ungdomar som 
inte studerade eller arbetade och deltog i den gemensamma ansökan till ESF om 
medel för att utöka de aktiviteter som ändå fanns inom kommunen.  
 
I och med förstärkningen från ESF i september 2017, kom två anställda från IFO in i 
projektet. Tanken med detta var att förbättra samverkan och samarbete mellan IFO 
och AME. Detta då många deltagare har kontakt med båda parterna. Syfte var att 
tillsammans hitta lösningar för att främja för deltagarna som även har kontakt med 
IFO. Detta då de nya medarbetarna var mer insatta i lagstiftning och 
förutsättningar/möjligheter utifrån ekonomiskt bistånd. Förväntningen var även att 
kunna få ut fler, i målgruppen 16-29, som också var aktuella för ekonomiskt bistånd till 
sysselsättning eller studier eftersom projektet upplevde att många hade svårt att ta sig 
vidare och behövde extra stöd för att klara detta.  
 
Från början var planeringen att projektet skulle vända sig till ungdomar som låg rättså 
nära arbetslivet men ändå behövde stöd för att komma ut i sitt första arbete. 
Samtidigt påbörjades ett annat ESF projekt inom arbetsförmedlingen i Värmland  
(Värmlands Unga ) där fokus sattes på ungdomar som hade läst färdigt gymnasiet men 
ännu inte fått något arbete. Extra resurser sattes in från Arbetsförmedlingen för att 
stötta ungdomarna mellan 18 till 24 år att gå vidare till yrkesstudier eller arbete. 
Samtidigt fanns även Samordningsförbundet med projektet Stegen i kommunen. Där 
hade kravet på en stegförflyttning av deltagarna inom tre månader visat att flera inte 
klarade av detta krav. Eftersom projektet V.F  inte hade krav på stegförflyttning inom 
tre månader diskuterades detta  i den lokala styrgruppen och det beslutades att 
deltagare inom projektet V.F skulle stå långt från både studier och arbete. Det hade 
även framkommit att flera deltagare inom AME behövde lång tid på sig för att komma 
vidare.  
Planeringen blev då att deltagare först kunde gå in i projektet V.F och sakta påbörja 
sitt arbete med att närma sig antingen studier eller praktik. Därefter fanns möjlighet 
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att övergå till projektet Stegen där det fanns mer krav på .snabbare stegförflyttning 
samt att deltagaren bara fick vara inskriven upp till ett år.  
Efter ca ett år märktes att deltagarna från Värmlands Framtid behövde så mycken 
stöttning hela tiden samt att Stegen tog deltagare som var äldre än 24 år, så 
processen, att deltagaren skulle gå från Värmlands Framtid till Stegen och därefter ut i 
arbetslivet, ändrades igen. Samarbetet var kvar mellan V.F och Stegen men mer 
genom gruppaktiviteter. 
Under år två av projekttiden växte också antalet ungdomar som hoppade av från 
gymnasiet vilket medförde att V.F  var den som tog emot ungdomarna direkt från 
kommunens KAA-ansvarige. 
 
Syftet och målet har dock alltid varit det samma: finns det hos deltagaren en önskan 
om att studera har all kraft lagts mot målet studier. Har deltagaren velat prova på att 
arbeta och gå vidare med arbetslinjen har målet kanske varit att prova på olika 
arbetsuppgifter. Det har även funnits några deltagare som t ex haft som mål att må 
bra/delta i social gemenskap och då har man tillsammans jobbat med det som mål. 
 
VARIFRÅN KOM DELTAGARNA? 
Deltagarna har kommit från både Landstinget i Värmland, egenremiss, från 
socialförvaltningen, från kommunens KAA-ansvarige, från Arbetsförmedlingen och 
från Försäkringskassan. Någon deltagare har även kommit från Värmlands Framtid i 
annan kommun vid flytt till vår kommun. 
 

 

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 förekomst av och 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 
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med att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram planer och 
modeller. 
 

 
Projektet har bytt lokal några gånger. Från trånga utrymmen o lite avsides till att vara mer 
centralt belägen och med mer inbjudande o större lokaler. Och med bättre möjligheter till 
gruppaktiviteter och lättare att bemöta/möta deltagare med sina olika behov. Från att ha 
varit i en lokal som var mörk och sliten, flyttade projektet till en stor  och ljus lokal där t ex 
KAA ansvarig samt SYV hade sina kontor.  Där  fanns mer möjlighet att ta emot deltagare på 
ett mer avslappnat sätt, det fanns tillgång till mindre och trevligare samtalsrum och ett stort 
kök där man kunde baka eller bara göra smoothies ihop. Det fanns en hiss för att komma till 
lokalen samt att det fanns mer personer som kunde ta emot deltagaren om hen kom tidigare 
eller bara hade en fråga. Tillgängligheten till t ex SYV och KAA handläggaren ökade och för 
många deltagare kunde man gå direkt från att ha pratat om studier till SYV och få information 
om det hen funderade på. Att snabbt kunna få rätt information av rätt handläggare gör det 
tydligare för deltagaren. 
 
Utveckla möjligheter till olika aktiviteter där både killar o tjejer kan umgås o utvecklas på lika 
villkor. Men att även se till den enskildes önskemål. Till exempel våra tisdagsgrupp där 
deltagarna själva fick välja vilka aktiviteter de ville prova. Men att både killarna o tjejerna fick 
prova på både det som de gillade och det som de trodde att de inte gillade. T ex så fyllde en 
kille år o ville bjuda på tårta. Han o jag gjorde då en tårta tillsammans som han bjöd på. Men 
först ville han köpa en färdig men efter att ha blivit peppad så ville han prova på att göra själv. 
Den tårtan blev mkt uppskattad och han själv stolt för att ha gjort tårtan själv.  
 
På dessa tisdagsträffar fick deltagarna själva ta upp intressanta ämnen på saker som de t ex 
inte förstår eller funderar på. Det blev ibland diskussioner om invandrare och deras t ex 
ersättningar mm. Det var många osanningar som sprids genom olika sociala medier. Men vi 
hörde på dem vad som än sades och tillsammans så sökte vi upp vad som faktiskt stämde. Det 
kändes bra att dessa ungdomar var så trygga med oss så att många ”sanningar” kunde tas upp 
och diskuteras utan att det blir en dålig stämning.  
 
VI använde oss ofta av dagsaktuella händelser såsom om det hänt något i hemkommunen och 
diskuterade detta och försökte ”lyfta” upp om det fanns t ex 
jämställdhetsvinklingar/diskriminering och prata om detta. Oftast kom händelser som kändes 
jobbiga upp naturligt. Om inte så hade vi stor hjälp av en sk kortlek där påståenden lästes upp 
och diskuterades förutsättningslöst. Detta var alltid uppskattat eftersom påståenden eller 
frågorna inte kom från gruppen men alltid utlöste diskussioner. Som exempel fanns i 
korleken; kan man hångla på offentlig plats, kan man ha två förhållanden samtidigt mm. 

Medvetet arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 
Projektet har i arbetet utgått från ett normmedvetet/normkritiskt förhållningssätt. Det 

innebär att arbeta med att tydliggöra och ifrågasätta normer som påverkar personers 
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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. 
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Arbetet med jämställdhet 

Projektet har genom olika fortbildningsinsatser arbetat med att: 

Ge projektpersonal ökade kunskaper om diskriminering och utestängning utifrån 
kön och orsakerna bakom samt med att öka kunskaper om jämställdhetsfrågor 
och skapa medvetenhet och ett normkritiskt tänkande.  

Detta har gjorts bl.a. genom kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar och 
workshops.  

Hur projektet har samlat in data och gjort analyser utifrån jämställdhet och kön 

Värmlands framtid har arbetat med utmaningar och utvecklingsområden i länet gällande bl.a. 
arbetsmarknadens könssegregering, könsstereotypa utbildningsval och skillnader i könen 
gällande ohälsotal. Jämförelser bygger i dessa sammanhang ofta på könsuppdelad statistik. I 
projektets könsuppdelade statistik har vi använt juridiskt kön. Kön kan också definieras på 
andra sätt såsom identitet, uttryck och funktion. I enkäter som utformats i projektet har vi 
med hänsyn till detta använt oss av formuleringen ”folkbokförd som kvinna/man” eftersom 
det är statistik för det juridiska könet som efterfrågas vid rapportering till Europeiska 
socialfonden och Statistiska centralbyrån. Data har bl.a. samlats in kring avslutsorsaker, 
utbildningsnivå och mående. 

 

Insatser, verktyg och tillämpning 

Personal i projektet har erbjudits fortbildning löpande under projektets gång, däribland: 

Schysst kommunikation (jämställdhet), normkritik tillgänglighet utifrån funktionsvariationer, 

kränkningar på nätet, lågaffektivt bemötande, ”en riktig man” (om mansnormen) och 

inbjudningar till årliga kostnadsfria jämställdhetsdagar Gen(i)us som arrangeras av Region 

Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. Föreläsningar har också erbjudits för både personal 

och deltagare i projektet om fysiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer m.m. 

Utöver detta finansierade projektet under några månader en konsultativ tjänst avseende 

jämställdhet och normkritik för att ge projektledarna stöd i arbetet lokalt, utifrån respektive 

kommuns behov. Det konsultativa arbetet bestod bl.a. i att hjälpa personal att se över 

kommunikationen i tryckt material såsom broschyrer och blanketter eller hemsidor, hålla i 

föreläsningar för personal och deltagare, vägleda personal eller liknande. Särskild satsning 

avseende fördjupning i normkritik gavs också till projektkoordinatorer för att kunna utgöra 

ett bättre stöd till personalen ute i kommunerna. 
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Frågan om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har varit aktuell vid 

projektledarträffar, lokala och centrala styrgrupper, föreläsningar, konferenser och 

fortbildningsinsatser. I projektet har vi metodmässigt frågat om tillgänglighetsanpassningar 

vid sammankomster av dessa slag och använt mikrofoner och andra hjälpmedel för att öka 

tillgängligheten. Projektet har använt formuleringen ”Folkbokförd som kvinna/ man” vid 

informationsinsamlande för enkäter m.m. eftersom det är det folkbokförda som tas upp i 

statistik och inte det kön som personen identifierar sig med. Här finns utvecklingsarbete att 

göra då det förekommit att deltagare inte alltid känt sig nöjda med denna formulering. Vi 

behöver fortsätta arbeta så att kommunikationen sker på ett schysst sätt och att 

utestängning minimeras. 

 

Personalen I Värmlands framtid har arbetat med individens mål i fokus och varit 

uppmärksamma på om det stöd eller de aktiviteter som efterfrågas följer mönster, normer 

m.m. Är behoven som uttrycks utifrån vad deltagaren tror förväntas (enligt norm) eller är 

det den enskildes verkliga behov? Personal i projektet beskriver att ”alla deltagare 

tillfrågas/får erbjudande om allt”, d.v.s. ingen urskiljning av erbjudanden sker utifrån 

personalens förförståelse. Personal har däremot medvetet tydligt och vid flera tillfällen 

presenterat traditionellt normbrytande förslag på t.ex. friskvård, praktik, arbete eller studier 

för deltagare för att tydliggöra möjligheten att välja utifrån intresse, inte utifrån vad som 

förväntas enligt norm. Projektpersonalen beskriver:  

”Det är viktigt att erbjudande om aktiviteter ställs till alla deltagare och att inte 

utgå ifrån att det t.ex. bara är killar som vill delta i innebandy och att tjejer 

gillar yoga.” 

 I vad och hur deltagaren sedan väljer att delta är upp till var och en. Projektet arbetar för att 

ge varje enskild ungdom förutsättningar att göra individuellt medvetna val! 

 

Projektpersonal har tillämpat kunskaper om jämställdhet i arbetsmetoder och rutiner på 
olika sätt beroende på förutsättningar i det lokala delprojektet, men det har också funnits 
gemensamma former av tillämpning. Ett konkret exempel är arbetet med det stödmaterial 
som arbetats fram för att förbättra förutsättningarna för ett jämlikt bemötande i mötet med 
deltagare i projektet. En arbetsgrupp i projektet arbetade fram en checklista för arbetet som 
utgår från fem centrala delar i arbetssättet. Till varje del finns två checkfrågor som stöd. Här 
följer en kort beskrivning med områden och checkfrågor. 

Checklista med stödfrågor - jämställdhet 

Bemötande 

• Är mitt bemötande individuellt och könsneutralt? 

• Ger jag alla deltagare oavsett kön lika mycket tid och utrymme? 
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Kommunikation 

• Är kommunikationen könsneutral i både tal, bild och skrift? 

• Kommunicerar jag jämställdhet? 
 

Aktivitet 

• Tänker jag jämställt vid aktiviteter? 

• Fördelar jag resurserna lika mellan könen? 
 

Erbjudande 

• Ger jag alla deltagare samma erbjudande 
oavsett kön? 

• Tänker jag jämställt kring vad jag erbjuder? 
 

Utvärdering 

• Hur vet jag att jag arbetar med jämställdhet? 

• NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktivitet) 
 

 

Arbetet med tillgänglighet 

Enligt Myndigheten för delaktighet och funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett 
funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av 
mänskliga rättigheter. Att ge lika möjligheter och skapa delaktighet är centralt för 
arbetssättet i Värmlands Framtid och även inom detta område så har projektet valt ett 
normkritiskt perspektiv. 

 

Insatser, verktyg och tillämpning 

•  Kunskap om förekomst av och 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.  

 

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. 

 

Psykisk ohälsa har också varit ett område som införlivats kring tillgänglighet, då även psykisk 
ohälsa kan göra att personer får svårigheter 
inom förmågor som t.ex. planering eller 
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automatisering. Färdigheter som människor normalt sett har kan sättas ur balans om den 
psykiska ohälsan är stor. Att personal har goda kunskaper om sådana svårigheter och hur de 
kan bemötas kan vara avgörande för om en deltagare ska känna sig väl bemött och skapa 
förutsättningar för att de når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Källa: PPT Maria Unenge Hallerbäck, Maria Marinopoulou, 
Landstinget i Värmland.  
Föreläsning om tillgänglighet 2015-11-05’ 

 
 
Personal har fått fortbildningsinsatser med konkreta tips och verktyg för att öka 
tillgängligheten, ge lika möjligheter och öka delaktigheten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: PPT Maria Unenge Hallerbäck, Maria Marinopoulou, 
Landstinget i Värmland.  
Föreläsning om tillgänglighet 2015-11-05 

 
 

Projektpersonal har tillämpat kunskaper om tillgänglighet i arbetsmetoder och rutiner på olika 
sätt. Ett konkret exempel är det stödmaterial som arbetats fram för att förbättra 
förutsättningarna för ett tillgängligt bemötande. Även för detta område gjorde en 
arbetsgrupp i projektet en checklista. Arbetsgruppen skapade, på liknande sätt som för 
arbetet med jämställdhet, en enkel modell att applicera på verksamheten där de utgår från 
fem centrala delar i arbetssättet och har tagit fram checkfrågor till varje. 

Checklista med stödfrågor - tillgänglighet 

Kommunikation  
–Tänker jag tydlighet och tillgänglighet gällande: 

• Tal, skrift, bild, materiel 

• Öppettider, telefontider 

• Kroppsspråk 
 

Aktivitet  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

• Delaktighet 

• Rutiner, tider 
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• Lockande, intresse 

• Alternativ 
 

Personal  
- Tänker jag tillgänglighet utifrån behov gällande: 

• Flexibilitet 

• Lyhördhet 

• Mångfald 

• Jämlikhet 
 

Lokaler  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

• Utformning 

• Presentation 
 
Utvärdering 

• Hur vet jag att jag arbetar med tillgänglighet? 

• NÖHRAE (Nuläge, Önskat läge, Hinder; Resurser, Aktivitet/Agera, Effekt) 
 
 

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. 

 

Arbetssätt/Metod  
Delprojekten har arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coaching, 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 
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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.  

När vi nu summerar och ser tillbaka från första början i projektet blir det tydligt hur t x bemötandet 

och upplägget inför varje individuellt möte har förändrats. Från att vilja ge varje individ så mycket 

som möjligt och varit upptagen med att inte glömma någon aktivitet mm, så är det nu mer den 

enskilde som styr upplägget. Visst, det finns alltid en bakgrundsplan att tillgå men vad man ska göra, 

vad man ska prata om och vad hen vill göra, får växa fram och då tillsammans med olika medarbetare 

i projektet. Allt får ta tid och det är det som är en nyckel till mycket i möten och bemötande med 

dessa ungdomar.  

Under projekttiden har olika metoder och aktiviteter provats.  Ett som oftast varit mycket 
lyckat är möjligheten som projektet haft att åka med deltagaren ut, kanske fika, ta en bilresa, 
promenera, allt för att nå hen där hen mår lite bättre.  En deltagare berättade (efter flera 
månader)att hen var helt chockad då vi direkt åkte iväg andra mötet för att  fika på ett stort 
fik i Karlstad. Hen  Ett arbetsprövningsställe(CAP) har formats fram där ungdomar får antingen 
prova på lite olika arbeten såsom slipa, måla, sy,mm. Processen startar genom att deltagaren 
uttrycker ngt önskemål om att ”få göra något praktiskt”. Ett studiebesök görs tillsammans 
med deltagaren på CAP och man pratar om deltagaren vill t ex göra ngt speciellt. Vid intresse 
bestäms vilka dagar som deltagaren vill prova och om hen ska hämtas, speciella önskemål 
mm. Man gör även upp hur hen vill kontaktas t ex genom sms eller annat. Finns några 
speciella önskemål såsom hörlurar för att inte bli störd mm. VI lyfter fram att hen alltid har sin 
plats på CAP och att ingen annan har den platsen utan allt står som hen lämnar det tills hen 
kommer nästa gång till CAP. Det har vi märkt är mkt viktigt för många deltagare. Uppföljningar 
görs med jämna mellanrum med deltagaren och handledaren på CAP samt coach. Ett 
metodstöd har tagits fram som med tiden har utvecklats och numer ses som ett viktigt stöd 
där man tillsammans tar fram hens starka sidor samt de sidor där hen behöver stöd. 

 

Processen ”genom” Värmlands Framtid ( V.F) började oftast med att en part träffar en person 
som har behov av stödet från V.F. Parten, som kan vara från IFO kommun eller 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, LiV samt kommunens KAA ansvarig, tar kontakt med 
projektledaren oftast per telefon eller mail. Ett trepartsmöte bokas in på något ställe där hen 
känner sig bekväm. Möte kan ske i hemmet eller på ett fik, ibland kan projektledaren komma 
direkt till pågående möte för att underlätta och skapa en bra övergång till V.F. Denna process 
fungerade under hela projekttiden men inom kommunen och då särskilt AME samt IFO, ville 
ha en ingång in till AME. Det finns ett kvalitetstänk och en vinning i att ha så få rutiner som 
möjligt. Därför beslutades att när projektet var avslutat och integrerat in i kommunen, skulle 
samma remissförfarande gälla även denna grupp. Det enda tillägget i remissförfarandet var 
att KAA ansvarig har en liten gräddfil in i AME för de personer som är upp till 20 år.  

 

Bemötandet och den individuella bedömning som varje deltagare möts av, gör att processen 
ser annorlunda ut för varje person. Och vissa uppgifter eller information ges när deltagaren är 
där, vill veta och är motiverad att ta emot informationen. Därför var varje bokat möte med 
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deltagarna olika. Vissa kunde ta emot information om t ex studier redan vid möte två, vissa 
ville ha den informationen efter 6 månader. 

Alltid prat om ev studier. Oftast har hen inte öppnat betygsbrevet från grundskolan. Om hen 
gått högstadiet.  Ev skrivas in på AF. Vad hen vill styr alltid. Finns en diagnos pratas om hens 
mående , har hen fått någon information i samband med diagnosen mm.  

Projektets Center för Arbetsprövning (CAP). Från början när vi startade CAP kände vi oss nog 
mer fram när det gäller arbetsmetodiken. Fokus låg mer på sysselsättning som var vettig och 
där man i viss mån kunde se och följa hur deltagaren funderade. För ändamålet dåliga lokaler 
och brist på material tillät inte mycket mer i början. Med tiden och att vi uppmärksammade 
behoven växte ett annat arbetssätt fram med ett klarare syfte och tydligare stegförflyttning 
för deltagaren. 

Samarbete med Samordningsförbundet Samspelet var med från början och där gavs våren 
2017 möjlighet för handledare från kommunens AME få utbildning i Supported 
employment/supported trainee. Den utbildningen kom rätt i tiden för projektet och vissa 
delar från utbildningen förtydligades och gav en bas att stå på, aktivitetsbaserad bedömning. 

Den aktivitetsbaserade bedömningen startar redan vid deltagarens början på CAP och följer 
hen hela vägen fram till avslut. Bedömningen används från första tillfället på CAP när både 
handledaren, nya deltagaren samt projektledaren sitter tillsammans och gemensamt 
fastställer till att börja med syfte och delmål med aktiviteten på CAP. Tillsammans fastställer 
man vad hen vill göra, vilka dagar och tider som passar just då, hur kommer hen till CAP, vilka 
arbetsuppgifter ska hen börja med, vart ska hen sitta, hur vill hen bli bemött och är det något 
mer som man har glömt att fråga om. VI har strävat emot att vara så enkla och tydliga som 
det bara går. Behöver hen få påminnelse genom sms om tider? Ja vi har med tiden utökat vad 
som är bra att fråga om för att få en så bra början som möjligt. Men man får ödmjukt erkänna 
att deltagarna lär oss något nytt varje dag. Redan vid första tillfället bokas uppföljningsmöten 
upp och beroende på behov kan det vara uppföljningar från var 14 :e dag till att börja med , 
till varannan månad. Bedömningen genomförs kontinuerligt i samråd med deltagaren själv vid 
alla nya arbetsmoment och ger både deltagaren oc h handledaren möjlighet till eftertanke 
och reflektion om hur deltagaren egentligen fungerar i olika arbetsrelaterade situationer. Det 
gav även möjlighet till en bra återkoppling genom att man lätt kan gå tillbaka till de 
anteckningar som skrevs tidigare och själv kunna reflektera hur det gått framåt. Detta 
formulär har gett oss många bra samtal och ahaupplevelser för både personal och deltagare. 
Den nya framarbetade processen gav struktur och röd tråd i arbetsprövningen för alla parter. 
Nya bättre lokaler och väl inarbetade praktiska arbetsuppgifter tillsammans med den 
aktivitetsbaserade bedömningen har blivit ett vinnande koncept. Det som också är bra med 
denna process är att den kan anpassas till den enskilde individen. Individen pressas inte in i en 
färdig mall utan får utvecklas i sin takt och med det hen klarar av just då.  

Medarbetarna i projektet har jobbat mycket utifrån 7:tjugo metoden, både på grupp och 
individ nivå. Fokus här är att jobba mycket med sin självbild för att utveckla goda relationer till 
sig själv och andra samt kunna hantera situationer på ett givande sätt. Metoden har både 
teoriavsnitt där man får lära sig mer om självbilder, kommunikation med mera men även 
övningar som på ett lätt och roligt sätt belyser ämnena.  
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Mycket tid och utrymme har lagts ner på att bygga upp allianser/relationer med våra 
deltagare. Detta öppnar upp och ger en trygg grund som förenklar det vidare arbetet mot 
deltagarens mål. 

Vi har växlat samtal i samtalsrum med att använda aktiviteter för att få igång samtal. Till 
exempel åkt i bil med vissa deltagare. Detta gör det mycket lättare för individen att känna sig 
trygg i samtalet då man inte behöver använda ögonkontakt, stämningen blir heller inte lika 
pressad. Vi har även haft samtal på fik och restauranger för att skapa en mer avslappnad 
stämning. I många fall möter vi deltagare som aldrig fått chansen att göra det ”lilla extra” 
utifrån en pressad ekonomisk situation. Då kan till exempel ett besök på restaurang föra med 
sig så mycket mer som underlättar för vidare arbete mot studier/sysselsättning. Det kan även 
vara en motivation i kontakten med handledaren. 

 

Från starten samarbetade personal inom Stegen med V.F. Det var samarbete genom 
gemensamma gruppaktiviteter såsom Måndagsfrukost där man gemensamt åt frukost och 
pratade om olika händelser, onsdagsquizz där man hade frågor i olika teman, samt 
Tisdagsgrupp där vardagsekonomi diskuterades. Där deltog deltagare från både Stegen och 
V.F samt AME deltagare.  Stegens personal hade gruppaktivitet där tyngdpunkt låg på inre 
hälsa och finna sitt eget lugn. Men deltagarna från Värmlands Framtid orkade inte med 
gruppaktiviteter vilket gjorde att fokus under en tid fram tills mer personal kom in i projektet, 
blev till individuella möten där t ex deras personliga budget diskuterades. 

KAA: Samarbetet har ökat under projekt tiden.  Det har underlättat betydligt att ansvarig för 
KAA.(Kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar) samt projektledaren för Värmlands 
Framtid har sina kontor i samma byggnad. Ofta har KAA kunnat hämta projektledaren för ett 
kort möte med en ungdom som velat ha mer information om vad Värmlands Framtid har för 
aktiviteter samt att ungdomen får ett ansikte och en kontakt direkt.  I början av projekttiden 
kom inte så många deltagare från KAA men deltagarantalet ökade under projekttidens gång. 
Både för att antalet elever som hoppade av gymnasiet ökade samt att projektet fick mer 
aktiviteter att erbjuda de presumtiva deltagarna. För att kunna följa upp deltagarna från KAA 
bokades uppföljningsmöten regelbundet Från att ha möten ca någon gång i månaden till att 
bli  informationsmöte varje tisdag. Sedan fanns, hela tiden, alltid möjligheten att snabbt 
kunna stämma av eller boka möte genom att titta in på respektive kontor. Projektledaren har 
tillsammans med KAA ansvarig varit med på uppsökande träffar då man åker hem till 
ungdomarna eftersom kontakt inte har kommit igång eller saknats en tid. 

 Även samverkan med IFO har ökat. Ökat o mer fokus på samverkan runt missbrukare samt att 
vi har provat att missbrukare fått ha kvar sin handledare samt aktivitet varje dag även under 
sitt missbruk. När man tänker  CAP märks den ökade samverkan genom att handläggare från 
IFO kommer på regelbundna möten på Cap vilket gör det lättare för alla parter att förstå den 
individuella planeringen . Samt att IFo får se en annan sida av hen då det är mer avslappnat 
runt mötet då mötet inte är i myndighetens lokaler.. 

Ökat samverkan med Arbetsförmedlingen. Under en period så kom varannan vecka en 
arbetsförmedlare till en blandad grupp bestående av deltagare från AME, från Stegen samt 
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från Värmlands Framtid. Under drygt en timme fick deltagarna information om aktuella 
händelser inom Arbetsförmedlingen, om hur skriva CV mm. Mötet var mer informellt och det 
fikades och pratades på ett mer lättsamt sätt. Det viktigaste var ändå att några deltagare fick 
en positiv bild och ett ansikte på den lokala Arbetsförmedlingen. Efter något år märktes en 
”trötthet” hos deltagarna, det blev för formellt för många, speciellt ungdomarna från 
Värmlands Framtid. Samtidigt fick Arbetsförmedlingen svårt att få tid för dessa grupptillfällen. 
Ett gemensamt beslut togs att  denna aktivitet lades ner. Mer individuellt stöd vid behov 
fanns redan.  

Under projekttiden började vi att ta bokade möten med deltagare och hens arbetsförmedlare 
PÅ CAP (arbetsprövningsstället) vilket resulterade i ett mer avspänt förhållande både från AF 
samt från deltagaren. Man har då mötet på ett ställe där Af är inbjuden till möte. Inte på AFs 
lokaler. Detta gjorde även att Af fick mer insyn mer förstående och ödmjuk på vad faktiskt hen 
möter på sitt arbetsprövningsställe. I slutet av projekttiden fick både processen och CAP 
beröm från arbetsförmedlare.: Det kan verka som att vi curlar för mycket för våra deltagare, 
men det är det som i slutändan ger resultat. Dessa deltagare står långt från arbetsmarknaden 
och har oftast inte praktiserat mm innan.  

Under första projektåret utvecklades samverkan med Stegen som är ett projekt inom 
Samordningsförbundet Samspelet. Som alltid  började  man med att fråga  deltagarna inom 
båda projekten vad de trodde skulle hjälpa dem att gå vidare till studier eller praktik. Därifrån 
startades Måndagsfrukosten varje måndag där deltagarna från båda projekten bjöds på 
frukost och samtal om många olika saker. En ekonomigrupp kom igång varje tisdag där 
deltagarna fick prata om vardagsekonomi och hur man t ex fyller i blanketter, söker 
bostadsbidrag mm. Varannan onsdagseftermiddag genomfördes sk Onsdagsquizen med 
deltagare från båda projekten men också från Arbetsmarknadsenheten (AME) från 
kommunen. Och varannan onsdags eftermiddag bjöds Arbetsförmedlingen in för att ge 
önskad information till deltagarna från båda projekten samt AME. 

Genom att det redan fanns inom kommunen en sk: samordningsgrupp där tjänstemän från Af, 
IFO, Samordningsförbundet, LiV samt öppenpsykiatrin och AME träffades några gånger per 
termin, informerades samt planerades tider mm under dessa möten. Detta gjorde det lättare 
att nå ut till mer personal inom flera parter. 

Med förstärkning från IFO så har dessa medarbetare bidragit med mer samverkan från bland 
annat öppenvården där det finns en familjebehandlare som är utbildad i NADA.  

Vuxenhabiliteringen inom LiV. Under projekttiden har samarbetet och kontakter med 
Vuxenhabiliteringen blivit mycket bättre och verkligen utvecklats. Från att deltagare oftast 
bara fått brev från Vuxenhab har deras arbete utvecklats otroligt mycket och därmed gett de 
deltagare som behövt deras stöd i t ex studier, mer riktat stöd. Därmed har även Värmlands 
Framtid fått en part till som drar åt samma håll vilket är mycket viktigt för hen. 

Psykiatrin inom LiV.  LiV har under flera år haft svårigheter att få sjuksköteskor, psykologer 
samt psykiatriker till öppenvården. För ungdomar som har behov av stöd från dessa 
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yrkesmänniskor ställer det till mycket i de ungas vardagsliv. Men under drygt sista projektåret 
har det blivit lite bättre.  Uppföljningar av medicinering mm har fungerat bättre vilket har gett 
deltagarna en tryggare grund då de vet vilken sjuksköterska de möter mm. Vid möten med 
psykiater har även bara namnet Värmlands Framtid varit en dörröppnare eftersom projektet 
blivit känt som ett bra projekt och även vad projektet står för.  

 

Att ingå  i Värmlands Framtids projekt gav fördelar såsom stöd och hjälp till att få fram 
passande mallar och material som fungerar tillsammans med deltagaren. Deltagaren ska alltid 
veta vad som skrivs om hen och varför. DÅ är det bra med enkla och tydliga mallar. I början av 
projektet användes flera olika mallar t ex vid inskrivningen, för att få med så mycken 
information som möjligt om deltagaren. Men ju mer projekttiden gick så var det några mallar 
som kändes mycket bra och som räckte för att täcka upp att mycket av den som kom fram i 
de första möten med deltagaren , var ”gamla” sanningar. Var det som deltagaren hade hört 
från andra att hen skulle göra. Samt att många unga som hoppat av från skolan inte ville höra 
talas om studier den första tiden. Sekretesspappren är såklart obligatoriska och med tiden så 
var blanketten ”mål och delmål” den blanketten som användes flitigast. Och det var när 
deltagaren blivit lite trygg och fått förtroende och tillit till projektmedarbetarna som hen var 
mer motiverad att utforska sig själv och se vilka önskningar och mål som hen hade. 

De aktiviteter som anordnades genom projektkontoret var verkligen ögonöppnare för 
projektets medarbetare. Tyvärr så kunde oftast bara projektledaren från vår kommun vara 
med på de flesta utbildningar och projektledarträffar som erbjöds under första året. 
Medarbetaren som deltog med 67 % i projektet var ensam på sin arbetsplats, CAP (center för 
arbetsprövning). Det hade varit mycket bättre om fler kunnat delta för att få ett ökat stöd i 
.arbetet runt deltagarna. Personal från kommunens AME deltog ibland samt dåvarande AME 
chefen vilket var bättre än ingen. Efter varje utbildningstillfälle så ökades kunskapen hos oss i 
projektet och vi blev tryggare i möten och diskussionerna med våra deltagare. Det är svårt att 
sätta fingret på vad vi gjorde som blev annorlunda men det är helt klart att i och med att våra 
ögon och våra tankar fick olika ”input” och information så användes detta i våra möten med 
deltagarna. Det har också varit en trygghet i att alla projektledare har fått träffats med jämna 
mellanrum och då hört och förstått att vi alla har ungefär samma problem men att vi kanske 
jobbar på lite olika sätt beroende på hur kommunen ser ut.  

7-tjugo utbildningen var en väldigt bra utbildning som också gav en bra grund att utgå ifrån.  

Olika jobbcoachningsutbildning.  

Många deltagare klarar inte att åka buss från hemmet till samlingslokalen.  Början av 
projekttiden så åkte personal och hämtade deltagaren men under projektiden utvecklades en 
AME taxi som hämtar deltagare till olika möten och kurser samt även kör dem hem. Då 
kommunen är stor men tyvärr inte med bussförbindelser över hela kommunen, så blev det ett 
mkt uppskattat moment. Det var även en social träning för många av våra deltagare som har 
svårt med sociala kontakter. Att åka med AME taxin kunde bland vara det första steget till att 
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sedan våga prova att åka buss med projektpersonal. Och oftast slutade det i att deltagaren 
klarade att åka buss helt själv.   

Arbetet med icke-diskriminering 

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen 
har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. 
Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att 
diskriminera är former av diskriminering. För att motverka detta har projektet genom olika 
fortbildningsinsatser samt insatser och aktiviteter till deltagare arbetat med att: 

Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett 

diskrimineringsgrund ska kunna vara delaktiga i projektets insatser.  

 

Insatser, verktyg och tillämpning 

Personal har genom fortbildningsinsatser 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. I arbetet 
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med materialet i 7-Tjugo görs gruppkontrakt och deltagarna får också själva vara med och 

bestämma vilka regler som ska gälla. 

Arbetet med att skapa en inkluderande verksamhet har också bestått i granskning av 
kommunikation, informationsmaterial (text och bild) och lokaler (tillgänglighet och 
utformning). 
 
Genom insamlande av data kring deltagarnas tid i projektet har personal bl.a. kunnat följa 
hur resurser fördelats och lagt vikt vid att dessa ska fördelas jämlikt till projektdeltagare, 
utifrån individuella behov (ej utifrån diskrimineringsgrund, t.ex. kön). Resursfördelning har 
följts gällande individuell tid, tid i grupp, praktik, studier och friskvård. Om sned fördelning 
upptäckts har personal kunnat se över om de behövt justera något i insatsernas utformande 
så att fördelningen sker utifrån individuella förutsättningar och behov. 
 

Exempel på praktiska övningar/insatser som genomförts i arbete med deltagarna för att öka 

kunskap och medvetenhet om och arbeta för jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering: 

- Spel, ex. kortlekar som ställer frågorna på sin spets, som skapar medvetenhet och gör 

att varje deltagare får fundera, värdera och ta ställning.  

- Övningar utifrån 7-tjugo-materialet. 

- Prata om normer och roller i samhället, i skolan, i arbetslivet och på fritiden och hur 

de kan fungera utestängande. Att prata om hur innanförskapet kan stänga ute. 

- Föreläsningar för deltagare för att höja kunskapsnivån om bl.a: sexuell läggning, 

normer och värderingar, vikten av att våga tro på sin förmåga, ADHD m.m.   

- Visat filmer som problematiserar jämställdhet, med efterföljande diskussioner. 

- Personal är förebilder och visar att alla är lika värda, har rätt att vara olika och att det 

är normer som begränsar oss.  

- Åkt och hämtat deltagare som varit i behov av det p.g.a. långt avstånd eller psykisk 

ohälsa. Varit med som personal under olika aktiviteter som stöd och medarbetare. 

- Ensamstående mammor har i vissa fall kunnat ta med sig sina barn för att kunna 

delta. 

- Haft individuella aktiviteter för de som haft behov av det. Gjort hembesök, enskilda 

samtal, enskilda studiebesök på skolor eller praktik/arbetsplatser, haft friskvård 

individuellt genom att följa med på gym/bad, spela tennis, gå promenad e.t.c. 

- Haft gruppaktiviteter i mindre grupper 

- Socialträning – följa med som personal och vistas i miljöer som är svåra för individen. 
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Projektets resultat 
Det är fler deltagare som har gått vidare till studier än till praktik/arbete. Till viss del beror det 
på deltagarnas ålder samt att många parter pratar om vikten av gymnasiestudier. 

Resultat i siffror: Under projekttiden från maj 2015 till och med juni 2018 har sammantaget 
72 individer varit inskrivna i projektet. AV dessa var 60 deltagare avslutade om man räknar 
med juni månad 2018 . 

 

Hur gick det med de 60 personer som har avslutats? 

 

Till arbete/längre praktik:      13 deltagare, 22 % 

     Studier, oftast gymnasiet: 17 deltagare, 29 % 

    Fullföljt projektet :               16 deltagare, 27 % 

    Avbrutit projektet;                12 deltagare, 20 % 

   Annan orsak:                             2 deltagare, 3 % 

 

 

Ökad samverkan med Vuxenhab samt inom AME. Mer gemensamt synsätt efter 
projektutvidgningen genom att personalen fördubblades från en heltid till två heltider. Två 
kollegor från IFO arbetar vardera 25 % i projektet vilket gett ökad samverkan, förändringar i 
synsätt på arbetssättet inom projektet. Man har sett betydelsen av att allt tar tid samt vikten 
av att möta hen där hen är. Svårigheten med att inte ha eget gymnasium i kommunen. 

Att hen med två diagnoser har mkt stora behov av stöd och hjälp i nästan allt . Att några 
ungdomar ”tappas bort” mellan BuP och vuxenpsykiatrin på grund av olika anledningar. Där 
fångade projektet upp dessa ungdomar och kunde vara behjälpliga i att ta ny kontakt med 
vuxenpsykiatrin. 

Projektets medarbetare har märkt , och även fått feedback direkt från deltagarna, att de 
flesta som deltagit i CAP (center för arbetsträning) eller gruppaktivitet har utvecklats på något 
sätt .Man har fått större insikt om hur man fungerar i olika arbetssituationer, grupper, ja de 
egna förmågorna. Många säger sig ha växt när det gäller självförtroende och även tillit för 
andra människor. Ökad förståelse för andra människor och deras situation är också något som 
man märkt hos sig själva. Från att inte våga ta någon plats eller göra sin röst hörd så har man 
till slut fått en större tro på sig själv, vågat prova så sånt man aldrig vågat förut, byggt 
självförtroende och framtidstro. Som några deltagare formulerade det….”.nu är jag inte längre 
rädd för att misslyckas!” 
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Att hen fick tid på sig, att hen fick prova sig fram och inte göra vad personalen tyckte var bra 
för hen. Att gruppaktiviteterna innebar små grupper, att man alltid blev bjuden på något. 
Lättare för hen att få information från IFO om hur ev ansökan om ekonomiskt underhåll går 
till.  

Medarbetarna som kom in i projektet i september 2017 såg att behovet var så mycket större 
än resurserna. Eftersom två medarbetare bara hade  25%  i projektet var så blev det ibland 
lite rörigt och känslan var ibland att det nästan blev en belastning mer än en hjälp för 
projektledaren. Hade det funnits möjlighet till mer tid för dessa, att den  utökade heltiden 
blivit uppdelad i 2  medarbetare med 50 % arbete i projektet vardera, hade mer utrymme 
funnits att jobba mer aktivt. 10 timmar i veckan äts fort upp. Det hade behövts mer tid till 
möten för planering och för att utbyta erfarenhet och ideér. 

Att man med inställningen att det får ta tid, möjliggör grundförutsättningar för att skapa 
förtroende som i sin tur skapar förtrolighet och därmed är grunden lagd för att bygga upp 
något hållbart. Att deltagaren känt trygghet har förenklat uppbyggnaden av t ex självkänsla 
och självförtroende. 

 

 Flera unga kunde både gå tillbaka till gymnasiestudier och då i sin takt och med anpassning 
efter deras behov. Behovet av lättare sysselsättning för viss grupp har tydliggjort. 

Under är 2015 fick 5 deltagare praktik inom Arbetscentrum. 

 Från 2016 påbörjades arbetet med att utveckla CAP (center för arbetsprövning) i kommunen 
då det fanns små möjligheter till praktik för dessa ungdomar som stod så långt från 
arbetsmarknaden och som oftast inte provat på något praktiskt innan. 

Så under hela projekttiden var ca 18 deltagare inskrivna inom CAP. Några var där ca 6 
månader och några var där några veckor. Flera studiebesök har även gjorts med deltagare 
som då beslutat sig för att inte påbörja någon praktik. 

Av dessa 18 st var 12 stycken killar och 6 stycken kvinnor. 

 

6 deltagare har gått truck och lift utbildningen, tyvärr bara killar trots att projektet medvetet 
under lång tid jobbat för att även kvinnor skulle prova på detta. 

7 deltagare har gått Zenmålningen varav 6 deltagare var kvinnor och en man. 

4 deltagare varav 2 killar och 2 kvinnor, deltog i gruppaktiviteten EBL ( Ett bättre liv ) som 
projektet fick till kommunen våren 2018. 

Studiebesök till utbildning som Arbetsförmedlingen anordnar, då deltog 4 deltagare, 3 kvinnor 
och en kille. 

Studiestöd för 2 deltagare, en kille och en kvinna som fick studiestöd både innan 
gymnasieskolan började och under en tid parallellt med skolan. 

1 kvinna provade på att svetsa. 

Men många deltagare har fått gymkort från projektet vilket varit mycket lyckat samt att ännu 
fler fått busskort av projektet. Busskort har varit mycket lyckat då dessa deltagare kommer 
från familjer som inte har några pengar över och då ungdomen inte går i skolan får ungdomen 
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heller inget busskort utan ska hen åka buss kostar det för familjen. Under 18 år så får hen 
heller inget ekonomiskt bidrag vilket fördyrar för familjen. 
 

Den lokala styrgruppen har haft utmaningar eftersom AME var projektägare men var chefslös 
under flera månader det första projektåret samt även drygt ett halvår det andra projektåret. 
IfO chefen var tf chef men projektledaren var den som ensam skötte projektet tills ny AME 
chef tillträdde under våren 2017. 

 

Projektkontoret har fungerat mycket bra. Tryggt att det alltid har funnits någon att fråga om 
några frågor dykt upp. Det har också varit bra att ansvaret har varit uppdelat på olika 
personer inom projektkontoret. Svårt att se några förbättringsområden då varje person inom 
projektkontoret varit specialist inom sitt område och man har alltid fått snabba svar på frågor 
som man ställt. 
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Uppföljning 

När det gäller NDI (nöjd deltagarindex) har den varit rättså lätt att utföra och att förklara för 
deltagarna vikten av att svara på samma frågor varannan månad. Men visst , flera av 
deltagarna tyckte det var tråkigt men gjorde blanketten för projektets skull Det har varit bra 
för vissa deltagare som från att inte velat skriva något förutom att svara ja och nej , så har de 
sett möjligheten att faktiskt kunna påverka. Men det har varit ett hårt arbete för projektets 
medarbetare att varje gång förklara vikten av att svara samt hålla redan på vem som svarat 
och som inte fått blanketten ännu. Deltagarna ansåg att NDI kom för ofta. 

Vi har även försökt att låta deltagarna själva direkt få säga vad de tycker var eller är bra för 
dem. I de individuella samtalen är det lätt att ställa den frågan. I början fick vi nästan alltid 
svaret att ;nja de var nöjda. Men med tiden och tilliten så kom det mer önskemål om vad de 
ville både göra och om det vi gjorde var bra. Oftast så fick man direkt svar för var det 
intressant så kom deltagarna , inte intressant så kom de inte. 

Genom den kontinuerliga uppföljningen med både deltagare och projektmedarbetare har 
utvecklingen av både bemötande enskilt men än mer i gruppaktivitet, förändrats. Projektet 
har gått från att lyssna på deltagren till att både förstå deltagaren men viktigast, att man 
tillsammans följt deltagaren i hens förändringsarbete i både medgång och motgång. 
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Kommunikation, spridning och 
påverkansarbete 
 

Under projekttidens första år gjordes två besök till politiken för att lyfta upp de olika projekt 
som pågick inom Grums kommun. Ett besök till en gemensam verksamhetschefsmöte gjordes 
även under första året.  

Redan första veckan som projektet påbörjades i Grums kommun gick projektledaren 
tillsammans med kommunens kommunfullmäktige ordförande med bild och liten information 
ut i kommunens hemsida.  År två : Fullmäktige inom kommunen gjorde halvdagsbesök och 
fick info om projektet V.F samt att två deltagare berättade för  politikerna vad projektet gjort 
för dem o deras utveckling. 

Tillsammans med enhetschefens arbete integreras vissa delar av projektet i kommunen 
genom att 1 arbetsmarknadskonsult anställs inom AME augusti 2018 som ska arbeta med 
fokus på unga som har stora behov av stöd och hjälp för att närma sig studier eller praktik. 

Resultatet ska informera kommunens utskott resultat och hur man går vidare i kommunen. 
EN mer publik sammanfattning skrivs mer riktat till kommunen.. Det kommer att fortsätta 
gruppaktiviteter mellan IFO och AME där 7-tjugo metoden används. 
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En remissväg in till AME som redan är implementerad och fungerar. Exempel: en ungdom tar 
kontakt med kommunens socialtjänst för ev ekonomiskt bistånd. Socialhandläggare träffar 
personen och står personen långt från arbetsmarknaden och har behov av samordning, 
informeras personen om vilka möjligheter som finns inom kommunens AME eftersom det är 
arbetslinjen som gäller när man ska söka bistånd. Socialhandläggaren skriver en remiss som 
sänds digitalt till AMEs samordnare. Varje vecka träffas ett sk mottagningsteam bestående av 
personal från Arbetsförmedlingen, samordnaren från AME  samt personal från socialkontoret. 
Där tas remissen upp och behovet ses över. Samordnaaren tar ärendet till den 
arbetskonsulent som ska ta ärendet och det är den som tar kontakt med remitenten för att 
boka tid för en SIP/SAMSIP tillsammans med deltagaren och de parter som behövs för att få 
till en bra kartläggning/SIP. 

Är det en ungdom som hoppar av skolan eller är under 20 år och därmed tillhör kommunens 
KAA handläggare, gäller samma rutiner. Oftast behövs inte en SIP i första skedet utan den 
arbetsmarknadskonsulent som har inriktningen ungdomar får ärendet och tar då kontakt med 
KAA handläggaren. Den arbetsmarknadskonsult som kommer att arbeta mot ungdomar 
kommer att en dag i veckan sitta i samma lokal som kommunens KAA ansvarige. Allt för att 
underlätta för ungdomarna. 

Det som även blivit tydligare, då  fler deltagare som klarat av sin arbetsprövning och ska 
vidare inte finner en bra arbetsgivare, är att det fattas en länk till mellan praktikplatsen och 
privata arbetsgivare.. En länk mellan kommunens arbetsträningsställen såsom CAP eller inom 
skola och lokalvård, och andra arbetsgivare förutom kommunen. Arbetsförmedlingen har varit 
ett verktyg som har används; t ex Porten som är ett ESF projekt tillsammans med 
Samordningsförbundet Samspelet, eller SIUS konsulenter. Men då behöver deltagaren gå från 
kontakterna med t ex CAP till att få nya kontakter med Arbetsförmedlingen och sedan nya 
kontakter med påtänkta arbetsgivare. Det bästa skulle vara att deltagare redan under 
praktiktiden inom kommunen får både besöka och får besök av andra arbetsgivare. Då blir det 
inte en stor utmaning för deltagaren och i den bästa av världar så minskar tiden från praktik 
till arbete. Kanske att kommunen kan ha ett fortsatt stöd under en begränsad period på 
någon månad för som projektet visat gång på gång…… att stå kvar och ge förändringen tid är 
ett vinnande koncept. För våra deltagare som har stått så långt från arbetsmarknaden och 
som oftast inte ens har slutfört grundskolan helt, har ett fortsatt behov av stöd och hjälp i 
olika perioder. 

NADA. Metoden NADA( akupunktur i öronen) har visat på att många deltagare får ett litet mer 
lugn och lite bättre sömn. Samt att det finns någon aktivitet som går utöver samtal. Personal 
från IFO samt projektmedarbetare som fått möjligheten att gå NADA utbildningen genom 
projektpengar, har tillsammans startat ett tillfälle i veckan för deltagare inom AME samt från 
IFO där de får NADA samt viss uppföljning. Detta ska fortsätta och ev utvidgas under hösten 
2018. 
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Behovet av pedagogiskt stöd inom projektet. Skulle varit intressant att provat om ett 

pedagogiskt stöd innan samt i början av påbörjade studier,  hade hjälpt hen och därmed gjort 

att hen inte misslyckats. 

 

 

Då huvudproblemet bland Värmlands unga är just utanförskap och olika sorters ohälsa som 

är svår att komma åt, får man kanske angripa detta på ett okonventionellt sätt. Detta tycker 

jag att vi i Grums VF, försökt angripa på ett sätt som kanske skiljer sig lite från övriga 

strategier. En väg att gå har för oss inneburit att se på utmaningen på ett långsiktigt sätt, 

skynda långsamt, skapa förtroende, bygga upp trasiga deltagare med självinsikt, tro på sig 

själv, att man faktiskt har mycket att bidra med. Detta är inte gjort i en handvändning utan 

kräver uthållighet, fingertoppskänsla och att aldrig ge upp om individen. Ett sätt att jobba 

mot detta har för oss inneburit att vi startade CAP, Center för Arbets Prövning. CAP startade 

vi i samarbete med projektet Stegen då vi inte kunde hitta arbetsprövning som mötte 

individerna på det sätt vi ville och såg behovet av. Så vi skräddarsydde vår egen 

arbetsprövning, CAP där man kunde renovera möbler, demontera  elektronik, uppfinna 

lösningar då kommunens verksamheter ville ha hjälp med problem mm. 

Vi kämpade och stretade hårt i nästan ett år från årsskiftet -15 - -16. Vi upplevde det som 

mycket motigt gällande både backup och även i fråga om resurser. Vettiga arbetsuppgifter i 

kommunen var aldrig några problem utan lokalfrågan (som vi försökte lösa på de mest 

uppfinningsrika sätt utan större kostnad) samt faktiska resurser och handledning, var det vi 

kämpade med. Efter en trög start med chefsbyte som också fördröjde det hela, började det 

sen lossna. Med bättre lokal, insamlade möbler och material till verksamheten samt gott 

samarbete med kommunens övriga verksamheter, kunde vi till slut erbjuda bra 

arbetsprövningsplatser till våra deltagare. Platser där de fick individanpassat stöd till att hitta 

sina styrkor, leta fram oanade talanger, komma underfund med hur de fungerade i olika 

situationer. Små grupper där man kunde växa i långsam och trygg takt. Förtroende skapades 

som genererade möjlighet att tänja på sina gränser. Arbetsuppgifter som skräddarsyddes i 

möjligaste mån för att väcka deras motivation och lust att tillhöra en arbetsgrupp. Ytterligare 

steg togs för att stärka gruppkänslan i och med starten av vår ”tisdagsgrupp”. Där fick de 

möjlighet att träffas dels utanför CAP och i annan miljö och där delta i olika övningar för att 

stärka och utforska gruppdynamiken och sig själva. 

När sen möjligheten att använda oss av resursen Extratjänster dök upp, såg vi möjligheten 

att utvidga vår verksamhet i CAP med stödhandledare. Vi startade Demontering av 

rehabutrustning och olika fordonsgrupper som bestod av Transporter, Fixartjänst samt vår 
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egen Taxi. Detta genererade fler platser för arbetsprövning. Taxin fick köra våra deltagare 

som hade det svårt att ta sig till oss, allt för att underlätta för individen att delta. De kunde 

behöva skjuts till arbetsprövningen, underlätta första tiden vid studiestart eller bokade 

möten med ex psykiatri. Detta steg innebar att vi tog bort många av groparna i vägen för 

deltagarna och gav de bästa förutsättningar för att lyckas. Att finnas nära deltagarna och 

kunna stötta varje enskild individ på ett unikt sätt, har visat sig framgångsrikt. Vi har kunnat 

erbjuda ett första steg mot arbetsmarknaden, om än ett första steg, men så viktigt, på ett 

sätt som deltagarna själva upplevde som lyhört och mycket coachande. 

Vad vi dock sett som en brist under så gott som hela projekttiden, är avsaknaden av 

ytterligare verksamhet. En verksamhet som erbjuder sysselsättning, aktivitet och tillhörighet 

åt den grupp deltagare som av olika anledningar inte har varit redo för CAP ens. De får inte 

glömmas bort och falla mellan stolarna, utan måste fångas upp fort. De måste få gemenskap 

och meningsfullheten som just att tillhöra en grupp innebär, tills de är redo att gå nästa steg. 

Det kan vara enkelt som att få en kopp kaffe vid ett tillfälle i veckan till at delta i nån 

gruppverksamhet. Detta är vi i färd med att starta upp och kunna erbjuda inom kort.  
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Implementering och användande av 
resultat 
 

Kommunen implementerar Värmlands Framtid 2018 och det kommer att ingå som en 

aktivitet inom AME verksamhet..  
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Kommentarer och tips 
 

Viktigt med längre tid för att planera hur projektet ska bedrivas och mer tid att analysera hur 

behovet ser ut i den aktuella kommunen just nu. Med V.F fick man bara en månad samt precis 

innan sommarsemestern påbörjades med allt detta innebär. Oftast har det gått en längre tid 

från att analys gjorts av kommuners behov inför projektansökan. För att konstatera hur behov 

ser ut när projektet ska starta behövs en längre analystid. För att öka att projektet når de 

deltagare och behov man är ute efter samt göra omvärldsanalys om hur det ser ut bland t ex 

kommunens samarbetspartner.  

  



 
Slutrapportering Grums kommun 

 

 
Kontakt och underskrift 
 

 

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: 

 

 

Datum                     Namnteckning 
 

 

Namnförtydligande 
 

 


