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Sammanfattning: 

Projektet Värmland Tillsammans har finansierats av Europeiska Socialfonden samt 

10 kommuner inom Värmland och har arbetar med att öka förutsättningarna, för 

utrikesfödda män och kvinnor som står särskilt långt från arbete och studier, att 

närma sig egen försörjning. 

Projektets mål: Att deltagarna upplever en förbättrad hälsa och har en ökad 

förståelse samt känner sig mer delaktig i samhället. Deltagarna ska dessutom 

uppleva en ökad kunskap kring arbetsmarknad, kultur och även samhället. 

 Att uppnå en strukturerad och effektiv samverkan internt och extern, för att kunna 

öka arbetsmöjlighet/sysselsättning för målgruppen. Samt att verktyg och metoder för 

arbete med målgruppen har utvecklats, provats och implementerats. 

Projektets aktiviteter: För att nå projektets uppsatta mål har individuella aktiviteter på 

deltagarnivå genomförts beroende på deltagarens individuella planering genom MI 

samtal, lösnings fokuserande samtal samt FACT. Det har funnit inom projektet 

gruppaktiviteter såsom fysisk träning, dialoggrupper, kurs i matlagning, Friskvård för 

alla, arbetslivskunskap, hantverksgrupper, studiebesök på företag och skolor, praktik 

inom lokalvård/barnomsorg/ äldrevård/kost. Anställning inom t ex 

lokalvård/kost/renhållning/skola mm.  

 Det finns behov av att fortsätta utveckla samverkan mellan IFO och AME för att möta 

det ökade behovet. 

Projektets resultat: Under projekt tiden har 43 deltagare varav 23 stycken män och 

20 stycken kvinnor fått stöd.  Av dessa upplever alla att de har gjort en 

stegförflyttning till bättre hälsa samt fått mer kunskap om både samhället, 

arbetsmarknad samt vården. Genom projektet har 14 (33 %) deltagare gått till olika 

anställningar både inom kommunen men även till den privata sektorn. Fördelningen 

var 4 kvinnor (29%) och 10 män ( 71%). 

Motivationen och intresset för sin egen ekonomi och förståelse av samhället ökade 

markant för både kvinnorna och männen som fick anställning. 

Det har utkristalliserats vissa framgångsfaktorer:  

• Tid, tydlighet och trygghet 

• Fokus på individens behov och livssituation 

• Individen är delaktig i sin egen planering 

• Fokus på arbetsmarknaden 

• Tro på individens förmåga, relationsskapande 

• Att inte se individerna som en grupp 

Genom att projektet från början arbetat tillsammans med kommunens AME har 

arbetssätt och process tagits fram tillsammans och används redan inom AME. 

 



 
 

 

Projektidé och förväntade resultat  

  

 Problemanalys och bakgrund 

Tittar man på statistik om utrikesfödda som deltagit i etableringsuppdraget visar den 

att en liten andel har någon form av arbete eller studier ett år efter att de har avslutat 

etableringen. Detta medför att många utrikesfödda/nyanlända söker försörjningsstöd 

hos sin kommun när de skrivs ut ur etableringen vilket gör att kommunerna nu larmar 

om ökade kostnader. 

 

När det gäller utrikesfödda ungdomar upp till 20 år så är det under år 2018 ett ökat 

avhopp från gymnasiet.  För hösten 2018 finns farhågor om ännu fler avhopp från 

gymnasiet och där det kommunala aktivitetsansvaret ansvarar för att ge de 

utrikesfödda ungdomarna bra aktiviteter och stöd.  En bakomliggande orsak till 

avhoppen kan vara att Grums kommun inte har eget gymnasium samt 

SFI/Språkintroduktion vilket innebär att alla som ska läsa på gymnasiet måste åka 

från Grums till Karlstad eller Säffle varje dag.   

 

Under etableringstiden där ansvaret ligger på Arbetsförmedlingen görs flera olika 

aktiviteter för att man ska närma sig arbete och det svenska samhället.  När 

nyanlända lämnar etableringen är det många som inte, av många olika skäl, har 

kunnat tillgodogöra sig det som erbjudits av Af.  Det största problemet upplevs vara 

språksvårigheterna. Här ser vi gärna att projektet och kommunen kan komma in 

tidigare under etableringstiden för att underlätta processen för enskilda individer.  

 

Samtal har förts med kommunens integrations strateg, med den personal som 

arbetar mer riktat mot utrikesfödda i olika aktiviteter, med kommunens 

vuxenutbildning, med personal samt chefer som jobbar direkt med målgruppen t ex 

inom HVB. Frågorna har oftast varit öppna frågor såsom; Vad behöver kommunen 

göra för att motverka utanförskapet?  

Den gemensamma upplevelsen som framkom är att utanförskapet är ett stort 

problem i kommunen. Som exempel ser man svårigheter med att personer med 

samma bakgrund grupperar sig samt avskärmar sig från både andra grupper och 

samhället i övrigt. Men beroende på vem som svarade på frågorna framkom olika 

grupperingar som man ville lyfta fram.  

 

T ex ser kommunens integrations strateg en grupp av både män och kvinnor mellan 

35 till 45 år som har stora behov av fortsatt stöd för att komma vidare till 

studier/arbete. Flera är analfabeter och har haft praktiska yrken i sitt hemland som 

djurbonde eller som kvinna har man haft sitt arbete i hemmet.   Etableringstiden ger 

inte tillräcklig svenska och kunskap om samhället och männen ”fastnar” i olika 

praktikarbeten och förstår inte processen ut i arbetsmarknaden. Kvinnorna kanske får 



 
 

 

ett eller två barn under etableringstiden vilket medför att även kvinnorna inte får med 

sig behövlig kunskap. När det gäller skolan ser man avhoppen från 

gymnasiet/språkintroduktion som stort problem. 

 

 Från IFO framkom problem t ex med kontakterna inom vården då många av 

utrikesfödda har upplevd smärta eller psykiska lättare eller mer uttalade besvär. Men 

det vanligaste problemet som lyftes fram är problemet att individer inte lär sig språket 

vilket innebär att individen inte kommer vidare i integrationen. Svårigheten ökar med 

att få bra kontakt med arbetslivet samt samhället i övrigt och stora svårigheter att 

både ta till sig information från myndigheter samt förstå den. 

 

Samverkan är något som alla aktörer eftersträvar men som kan upplevas 

problematisk. Samverkan finns redan både internt inom kommunen och externt med 

andra parter. Men det finns en stark önskan om att samverkan ska bli smidigare, 

effektivare och med tydliga ansvarsområden samt vem som ansvarar för vad.  

Uttalade önskemål finns om mindre antal möten samt grupper. Med ett mer 

effektivare samverkan gynnas både individen och de inblandade parterna och både 

stora problem men även mindre problem löses på mindre tid.    

 

Målgruppsanalys: 

Det lokala projektmålet är att ca 30 till 40 individer ska genomfört projektet vid dess 

avslut.  

När man försöker ringa in en målgrupp uppstår det problem.  Speciellt som detta 

projekt vänder sig till dem som står längst från arbetslivet/samhället.  I vilket led kan 

man identifiera dessa individer, under etableringen som Af ansvarar för?  Först när 

man hamnat inom kommunens ansvar på socialtjänsten? Vi ser risker med att det 

preliminärt bara är socialtjänst som är sändande part. Risken finns att vi tappar 

individer eller möter upp för sent. 

 

Målgruppen kommer att vara bred, både i ålder från 16 år upp till 64 år samt från 

vilka grupper deltagarna kommer.  Remittent in i projektet är för närvarande 

socialtjänst och merparten ska uppbära försörjningsstöd. 

Men projektet kommer även att arbeta med utrikesfödda som inte uppbär ekonomiskt 

stöd eller är inskrivna hos någon myndighet.  

 

 Under projekttiden kommer projektet förhoppningsvis att möta individer eller grupper 

som har behov av något sorts stöd för att kunna ta sig vidare och som projektet kan 

stötta.   Vi planerar även att ha en mer uppsökande verksamhet för dessa 

utrikesfödda för att kunna nå dem med erbjudande om deltagande i projektet.  Vi 

tänker sprida informationen om projektet och dess syfte genom att all personal som 

på något sätt har kontakt med utrikesfödda får med sig kunskap om att projektet vill 



 
 

 

ha kontakt med t ex de kvinnor som är i hemmet och kanske inte har någon mer 

kontakt utanför familjen. 

 

 De som vill delta i projektet ska få möjlighet att delta oavsett kön och etnicitet.  

Samtalen med de utrikesfödda kvinnorna gav att man var tacksam över att få ha 

kommit till Sverige, och de flesta såg en framtid för sina barn men en mer oviss 

framtid för sig själv. Man vill ”göra rätt för sig” men har också ett stort ansvar för barn 

och hushåll. Alla kvinnorna sade att språket är svårt och att de gick på SFI men inte 

förstod så mycket. Flera nämnde också svårigheterna med olika 

myndighetskontakter samt vården. De flesta var positiva vid tanken att få mer stöd för 

att kunna närma sig något slags arbete. 

 

Ett gemensamt problem som återkom var att etableringens samhällskunskap 

upplevdes komma för tidigt och var för stressande just då.  Flera ville gärna få 

samhällsinformationen i mindre doser och djupare. 

 

 När det gäller målformuleringen, ” att uppnå en strukturera och effektiv samverkan 

internt och externt för ökad arbetsmöjlighet/sysselsättning ”, kommer projektet att ha 

kontakt med kommunens näringslivssamordnare för att t ex delta i kommunens 

näringslivsgrupp. Där har man regelbundet träffar med både småföretagare samt 

större företagare som har sina företag inom Grums kommun. Det finns tankar om 

studiebesök till olika arbetsgivare, både inom Grums kommun men även utanför 

kommungränsen.   

 

Projektets övergripande mål:  

Utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer 

närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete 

 

Det lokala projektmålet: 

Mål 1: Att uppnå en strukturerad och effektiv samverkan internt och externt, för ökad 

arbetsmöjlighet/sysselsättning för målgruppen. 

 

Mål 2: Att deltagarna upplever förbättrad hälsa.   

   

Projektmål på individnivå 

• Att hitta metoder för att arbeta med individuella lösningar.  

Indikator: Framarbetad metod/ arbetssätt som är individ fokuserat.   

 

• Deltagare i projektet har närmat sig arbetsmarknaden eller har blivit etablerade i 

arbete eller studier. 

Indikator: Andel som upplever att de närmat sig arbetsmarknaden eller har etablerat 

sig i arbete eller studier.  



 
 

 

• Har fått ökad hälsa. 

Indikator: Andel som upplever ökad hälsa. 

 

• Har ökad förståelse, delaktighet och inkludering i samhället 

Indikator: Andel som upplever ökad kunskap kring arbetsmarknad, kultur och 

samhället 

 

Projektmål på organisationsnivå  

• Att ha en fungerande samverkan med interna och externa aktörer inklusive det 

lokala näringslivet.  

Indikator: Antal möten.  

Indikator: Framtagna riktlinjer och rutiner på samverkansmöten. 

Indikator: Antal studiebesök/praktik på lokala företag som varit inskrivna i projektet.   

   

• Personal hos deltagande aktörer har fått ökat erfarenhetsutbyte och kunskap om 

målgruppen. 

Indikator: Andel personal som upplever ökat erfarenhetsutbyte och kunskap inom 

området. 

 

• Verktyg och metoder för arbete med målgruppen har utvecklats och 

implementerats. 

Indikator: Beskrivning av tillämpade verktyg och metoder. 

 

Horisontella mål 

• Såväl som personal och styrgrupp som deltagare har fått en bättre inblick och mer 

kunskap gällande jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och interkultur. 

Indikator: Upplevd ökad kunskap inom området för de ovan nämnda parterna. 

 

• Projektet ska motverka diskriminering och främja samt säkerställa rättigheter och 

möjligheter för att delta i projektet på lika villkor.  

Indikator: Andel som upplever att de deltagit i projektet på lika villkor. 

 

• Projektet kommer löpande att ställa frågor till både fokusgrupp men även 

deltagarna själva, om tillgängligheten genom t ex förståelsen av information til 

deltagaren. 

Indikator: Andel som upplever att förståelsen om samhället mm har ökat. 

 

Avgränsning:  

Vi har valt att arbeta med utrikesfödda män och kvinnor mellan 16 till 64 år och som 

av olika skäl står långt ifrån studier och arbete.  Projektet kommer ha vissa 

prioriterade grupper som framkommit under förarbetet till, en uttalat prioriterad grupp 

är utrikesfödda kvinnor med låg eller ingen utbildningsbakgrund eftersom både 



 
 

 

statistik samt upplevelsen från både kommunen och Arbetsförmedlingen är att 

kvinnor till stor del avstannar i integrationen. Projektet lägger också stor vikt i att 

kunna bryta/förhindra utanförskapet och kunna påverka nästa generation. 

  

En majoritet av de som ingår i projektet ska uppbära försörjningsstöd. Stödet är det 

sista skyddsnät man kan befinna sig i om man har en utsatt situation och har man 

uppburit stödet under en längre period tyder detta ofta på utanförskap och ett ökat 

behov av stöd från många parter ju mer åren går. Projektdeltagare ska kunna och 

vilja delta i projektet, det ska finnas möjlighet att prova vad ett deltagande i projektet 

innebär för individer som upplever oro, och ett återlämnande till remittent med mer 

specificerat varför individen inte vill eller orkar just nu.  

   

 IFO kommer att vara den enda remittenten in i projektet som projektet är utformat 

just nu. Men även personer som inte är inskrivna inom någon myndighet men har ett 

stort behov av stöd för att närma sig arbete/studier är en målgrupp för projektet.    

 

Arbetet ska dokumenteras löpande. 

 

 

Implementeringsplan:  

Redan från första början kommer processen för projektdeltagarna vara samma som 

andra deltagare som har behov av aktiviteter via AME.  Från remissblanketten från 

IFO till AME, kartläggningen, planeringen av deltagarens individuella plan, 

gruppaktiviteter och arbetsträning/praktik med samma uppföljningsmaterial.  

 

Utgångspunkten är att alla ska få samma tillgång till de olika aktiviteterna men att det 

alltid är det individuella behovet som styr. Tanken är att med denna planering så 

finns det stora möjligheter att förändra det som behövs under projektets gång. Även 

när det gäller gruppaktiviteter så är tanken att deltagare från detta projekt ska kunna 

erbjudas samma möjlighet till deltagande i kommunens olika grupper. Varefter 

projektet framskrider kommer dess innehåll, aktiviteter och arbetssätt utvärderas för 

att kunna konkretisera vilka delar som ska implementeras i ordinarie verksamhet.  

 

För att kunna följa upp både framgångsfaktorer men också problemfaktorer, ska 

dessa tas upp i den lokala styrgruppen för diskussion om vidare planering. Vid varje 

styrgruppsmöte ska möjligheten finnas för projektledaren men även för 

medlemmarna i styrgruppen.  

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta så nära AME som möjligt för att underlätta implementering, 

projektet är tänkt att vara en integrerad del av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 

Därtill kommer projektet använda samma gruppaktiviteter samt samma metoder (7-



 
 

 

tjugo metod, fysisk träning, MI samtal, lösningsfokuserade samtal, NADA, med mera) 

samt tillföra FACT metoden när projektets personal fått den utbildningen. Det som 

kommer att eventuellt skilja sig åt, är behovet av uppföljning med en SAMSIP 

planering var tredje månad. Den rutinen finns just nu inom AME.  

 Psykisk ohälsa inom målgruppen gör även att deras individuella planering blir mer 

mot att öka egen hälsa och att få större förståelse för samhället och sin egen 

tillhörighet i samhället.  

Projektet kommer att ha både individuella möten/samtal men också möjligheter till 

olika gruppaktiviteter beroende på individens behov samt individuella planering. 

 

Projekt/aktivitetsplan:  

På individnivå: 

• Individuell coaching, vägledning och kartläggning med uppföljning. 

-Både korta och långsiktiga mål i form av handlingsplaner för varje enskild individ. 

Där Kartläggning och uppföljning är en naturlig del av processen. 

  

• Mer information om de svenska systemen och samhället i sig. 

-Samhällsorientering i form av undervisning/möten och samtal. 

 

• Möjlighet till studiebesök på företag och skolor. 

-För att komma närmare arbetsmarknaden och utbildning är det viktigt med 

information och förståelse kring vad olika yrkeskategorier och utbildningar 

innebär.  

 

På organisationsnivå: 

• Gemensamma möten med både interna och externa aktörer. 

-Tydliga rutiner och riktlinjer på hur samverkansmöten går till då en individ är i 

kontakt med flertalet aktörer. Detta för att undvika missförstånd och förkorta vägen till 

rätt huvudman. 

 

•  Utarbeta metoder och verktyg gällande målgruppen. 

-Vid gemensamma möten gå igenom vad som fungerat och inte fungerat för att 

kunna definiera de metoder kommunen bör satsa på. 

      

 

Målet har hela tiden varit att individuellt ge varje deltagare det stöd och 

coachning som behövts för att nå det individuella målet för just denna 

deltagare. 

Men tyvärr kunde flera uppsatta mål inte genomföras på grund av Covid-19 

pandemin. Redan under februari -20 gick mycken tid inom projektet åt att 

utveckla och ta fram information på de olika hemspråken, lämna över dessa 

samt även informera och åter informera deltagarna och deras familjer och 



 
 

 

vänner om var man ska titta efter rätt information och var man vänder sig med 

frågor mm. Kontakter togs med vården och kommunens kommunikatör för att 

få till spridning av rätt information mm. 

 

När projektet redovisades i december 2020 hade 43 deltagare deltagit i 

projektet varav 20 kvinnor och 23 män. Två deltagare deltog i två omgångar i 

projektet men redovisas vardera som bara en. 

 

Horisontella principer:  

De horisontella principerna kommer att genomsyra hela projektet.  När det 

gäller t ex gruppaktiviteter kommer alla att bli tillfrågade utan tanke på 

könstillhörighet och jämställdhet. De horisontella principerna kommer att tas 

upp av projektets medarbetare som en punkt i dagordningen vid möten.  

 

Utbildningarna som kommer att ges till personal och styrgrupp gör det 

tydligare hur projektet ska arbeta med t ex rutiner och metoder.  När personal 

både fått gått utbildning samt getts möjlighet att arbeta med principerna kan 

man t ex följa upp om projektet gör rätt saker genom intervjuer av deltagare. 

 

När det gäller begreppet tillgänglig beskriver detta hur t ex en lokal eller en 

aktivitet ska fungera för alla.  Men det som är bra för personer som har någon 

sorts funktionsnedsättning brukar även vara bra för alla. Oftast är det de små 

detaljerna som också enkelt kan förändras och som gör en stor skillnad.  

Projektet har ett kontor i kommunens centrum och det finns en ramp för att 

komma in i lokalen. Lokalen är nära busshållplats och det finns även tillgång 

till bilparkering.  Handikapptoalett finns i lokalen. Projektet kommer även att ha 

olika aktiviteter inom andra lokaler men även där kommer hänsyn tas när det 

gäller tillgängligheten och vilka behov deltagare har. 

 

När det gäller tillgänglighet och kunna förstå vad projektet vill förmedla har tid 

en viktig funktion. Projektet kommer att använda sig av olika hjälpmedel för att 

öka möjligheten till att både förstå och förmedla viktig information.  Bland 

annat kommer bild stöd att användas, att använda olika hjälpmedel genom 

nätet såsom Information.se, det finns språkstöd att tillgå inom de mest 

förekomna språken, och när det finns behov av tolk finns det möjlighet till 

detta.  

 

 

 

 

 



 
 

 

           

Arbetssätt/Metod 
När det gäller aktiviteter förutom deltagare så har projektledarträffar varit lärorikt då 

en t ex har besökt andra kommuner och då fått presenterat hur den kommunen 

jobbar med målgruppen. Det har även varit värdefullt att lära känna varandra i 

händelse av ett utökat samarbete i framtiden. Kanske genom samarbete 

Arbetsmarknadsenheter emellan. 

Även utbildningarna som getts genom projektet har varit intressanta och lärorika 

även om t ex FACT utbildningen fungerar bättre med deltagare som behärskar bättre 

svenska och har förståelse om det svenska samhället. Därmed inte sagt att 

kommunens AME inte kommer att ha nytta av utbildningen. 

Efter ungefär halva projekttiden kunde en utläsa vilka grundprinciper som projektet 
arbetade efter och som en också upplevde som mycket viktiga för att kunna nå de 
mål som projektet ville uppnå. 

Värmland Tillsammans grundprinciper 
 
 

• Tid, tydlighet och trygghet 
 

• Fokus på individens behov och livssituation 
 

• Individen är delaktig i sin egen planering  
 

• Fokus på arbetsmarknaden  
 

• Tro på individen förmåga, relationsskapande  
 
 

Värmland Tillsammans arbetssätt 
 
Projektet arbetar så nära AME som möjligt för att underlätta implementering, 
projektet är tänkt att vara en integrerad del av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet. 
Därtill kommer projektet använda samma gruppaktiviteter samt samma metoder (7-
tjugo metod, fysisk träning, MI samtal, lösningsfokuserade samtal, NADA, med mera) 
samt tillföra FACT metoden när projektets personal fått den utbildningen. Psykisk 
ohälsa inom målgruppen gör även att deras individuella planering blir mer mot att öka 
egen hälsa och att få större förståelse för samhället och sin egen tillhörighet i 
samhället.  
 
Projektet kommer att ha både individuella möten/samtal men också möjligheter till 
olika gruppaktiviteter beroende på individens behov samt individuella planering.  
Projektets mantra är att deltagarna ska se sin egen process. 



 
 

 

 
 

Motivera  
Att motivera personer så att de känner sig sedda och bekräftade och ser en 
nytta i att delta i enskilda möten eller andra aktiviteter är en nyckel till gott 
resultat. Problemet är att varje person har sin egen ingång till sin motivation. I 
projektet har vi jobbat mycket med att, på olika sätt, försöka nå deltagarens 
egen motivation till förändring.  Med någon har det varit att söka utbildningar, 
eller att få stöd i att söka rätt vård mm. Det kan även vara att få praktik och 
göra det som man känner igen, t ex att sy, för att orka komma till projektet.  

  
Coaching  
Coachningen är en blandning av olika metoder (FACT, MI-samtal, 7-tjugo 
mm), baserat på hur deltagaren är och var deltagaren befinner sig men sker 
vid varje samtal och möte, både individuella och i grupp.   Det som oftast 
återkommer är tydlighet, struktur och tid. Att båda parter är trygga i att man 
uppfattat allt rätt och att allt som man velat prata om har tagits upp. Under 
samtalet används t ex tavlan för att rita upp symboler eller viktiga ord/begrepp. 
 
 En enkel mall har utarbetats för att kortfattat beskriva vad som blivit beslutat 
under mötet eller vad som planeras. Efter varje möte gör projektets 
medarbetare en kort summering av vad som beslutats under mötet samt 
kontrollerar att deltagaren har uppfattat det viktigaste. Detta görs t ex genom 
att deltagaren själv får beskriva det viktigaste från mötet, eller att projektet 
frågar specifikt om några ords betydelse.   
 
Kartläggning  
Kartläggningen börjar alltid vid första mötet. I början med en mall från ett 
tidigare projekt där utrikesfödda kartlades för att få fram utbildning och 
arbetsförmåga, inte så mycket om hälsa och familj. Men då många av 
deltagarna har dålig hälsa och ingen skola eller praktik bakom sig, behövdes 
en annan form av kartläggning. Började mer konsekvent använda projektets 
utarbetade mall för kartläggning. Eftersom det är ett fylligt formulär tas 
frågorna upp i omgångar beroende på var i processen deltagaren är. Både för 
att ge deltagaren möjlighet att bli trygg med projektet och för att deltagaren 
ska veta att det inte är en myndighet som ställer frågorna.  
 
Uppföljningen med deltagaren beror på behovet och vart deltagaren befinner 
sig i processen. Är planeringen mot praktik/arbetsträning görs vissa aktiviteter 
som dokumenteras och är planeringen mot t ex studier är det andra aktiviteter 
som görs. Dokumentering görs både på blankett men också i ett dataprogram 
där både IFO och projektet kan dokumentera. 

 
          Språkinsatser  

Språkgrupp: Under första projektåret startades en språkgrupp upp med två 
språkstödjare som pratade arabiska och persiska. Gruppen träffades 4 dagar i 
veckan, oftast förmiddag, och tillsammans med projektledaren gavs bas 
information om t ex samhälle, arbetsmarknad och vården. Språkstödjarna 



 
 

 

stöttade deltagarna att våga prata svenska, att gruppen stöttade varandra och 
att det inte gjorde något att säga fel. Så fokus var på att våga prata svenska. 
SFI utbildning ges i en annan kommun vilket innebär resor. Viss kontakt 
utvecklades mellan projektet och SFI pedagogerna i SFI skolan. Men det 
samarbetet låg mer på att projektet stöttade i att öka möjligheten till att prata 
svenska. 
 
 Efter 1,5 år avslutades anställningen av språkstödjarna och Språkgruppen 
lades ner. Deltagarna hade flera gånger sagt att gruppaktiviteten var bra men 
att de ville ha en svensk som deltog i aktiviteten för att få möjlighet att höra 
”rätt” svenska. Men att det också skulle finnas språkstödjare kvar som kunde 
översätta hela tiden. Tyvärr fanns ingen budget till att projektet skulle kunna 
anställt språkstödjare. 
  
Men språkinsatser gjordes vid varje möte eller aktivitet eftersom projektet hela 
tiden arbetade med svenska språket och tog alla möjligheter så att deltagarna 
fick träna på sin svenska. T ex vid fysisk träning pratade kvinnorna svenska 
med varandra, blandat med sitt hemspråk men alltid med försökt till att prata 
svenska.  
 
När praktikplats planerades försökte projektet och AME så långt det gick, att 
blanda deltagare med olika hemspråk så att möjligheten att prata svenska 
med varandra ökade. Arbetade/praktiserade flera deltagare tillsammans med 
samma hemspråk pratades det mindre svenska. Deltagarna själva ville helst 
gå bredvid någon som inte pratade deras hemspråk för, som någon sade; det 
är väldigt svårt att INTE prata sitt hemspråk. 
 
Yrkessvenska: En kort period hade projektet en pedagog som kom och 
stöttade Språkgruppen med olika språkaktiviteter. Pedagogen följde t ex med 
en deltagare som praktiserade som lokalvårdare och följde med henne i 
praktiken för att se vilka begrepp och svenska ord som skulle underlätta 
förståelsen för deltagaren. Resultatet blev att deltagaren vågade prata mer 
svenska och ta för sig lite mer på praktikplatsen. Hon växte i självkänsla och 
fick senare en anställning som lokalvårdare. 
 
Pedagogen var även med vid flera tillfällen när projektet hade 
Arbetsmarknadskunskap och kunde pedagogiskt stötta deltagarna att göra 
CV, hur man läser Lediga jobb-annonser mm. Projektet hade gärna haft 
pedagogen som stöd och hjälp att utveckla deltagarnas svenska, men tyvärr 
fanns inte den möjligheten eftersom SFI inte finns i kommunen och därför 
sågs inte nån möjlighet till implementering av sådana aktiviteter. 
 
Suggestopedi: Projektet planerade att använda Suggestopedimetoden och 
testa den i en mindre grupp i kommunen med de språksvagaste för att få dem 
att våga ta mer initiativ till samtal. Tillsammans med pedagog gjordes 
studiebesök inom Suggestopedimetoden och projektet testade även att 
använda metoden. Men metoden kräver mycket resurser och då pedagogen 
inte fick fortsätta i delprojektet lades dessa planer ner. 



 
 

 

  
 
Dialoggrupper: I samverkan med ABF anordnades dialoggrupp där kvinnor 
pratade svenska samt utförde hantverk såsom lärde sig sticka eller sy. På 
grund av Corona har denna grupp pausat tillsvidare. 
 
Hälsoinsatser  
Projektet har erbjudit olika möjligheter till aktiviteter/träning och information. 
Alla deltagare får information om de olika insatser som finns och oftast 
planeras minst en friskvårdsinsats in i den individuella planen 
 
 Friskvården i Värmland var ett uppskattat inslag där deltagarna på ett enkelt 
sätt fick information om bra mat och vad friskvård betyder samt enkla rörelser.  
 
Efter önskemål från flera kvinnliga deltagare ordnades det fysisk aktivitet två 
gånger i veckan i kommunens lokaler där kvinnorna fick möjlighet att träna och 
prata med varandra utan slöja. Mycket uppskattat och projektarbetare deltog 
alltid då det uppmuntrades till att alltid prata svenska under dessa aktiviteter. 
 
 
”Jag blir så glad och varm när vi dansar! Hela dagen!” 

 
” Det är roligt att skratta tillsammans!” 
 
 
 Möjlighet till att prova på olika aktiviteter inom kommunen såsom bad och 
styrketräning vid kommunens badhus. Även kommunens utegym har provats. 
 
Under en period provades tillsammans med ABF en kurs i matlagning med allt 
vad som där innebär såsom skriva recept på svenska, handla i svenska affärer 
och laga mat för att sedan bjuda in personer. Här gavs mycken möjlighet att 
prata hygien och matvanor samt hälsosam mat. 
 Kursen var mycket uppskattad av deltagarna och en fortsättning av kursen 
tillsammans med ABF var planerad våren 2020 tillsammans med AME. 
Tanken var att kvinnorna skulle, tillsammans med en kursledare från ABF, helt 
själva ta hand om allt såsom ta fram recept, handla och genomföra 
matlagningen samt bjuda olika grupper på det tillagade. Från projektet skulle 
viss stöttning samt lokal erbjudas. Men Corona gjorde att gruppaktiviteter inte 
kunde genomföras i ABF,s regi. 

 
 

Arbetsmarknadsinsatser 
Projektet har tillsammans med deltagaren i kartläggning och samtal/coachning 
kommit fram till vad den enskilde deltagaren är intresserad av och vad som 
skulle kunna passa.  Ofta prövas sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten, 
då projektet är förlagt till AMEś lokaler.  Om annan praktikplats inom 
kommunen blir aktuell, tas kontakt med respektive chef för att gemensamt 



 
 

 

bedöma om platsen är passande för individen. I så fall bokas tid gemensamt 
med handledare, deltagare och projektet där riktlinjer dras upp för praktik. Hur 
ofta uppföljning ska göras, vad som förväntas av handledare och deltagare, 
kontaktuppgifter till deltagare, projektet samt arbetsplatsen dokumenteras. 
Projektet är hela tiden med som ett stöd när det behövs. 
 
Här en skiss på insatser via AME,s  process . 
 
 

  
 
Projektet tog vintern 2020 kontakt med privata arbetsgivare, bl a restauranger 
inom kommunen, för att höra om det fanns intresse hos arbetsgivarna att låta 
deltagare tillsammans med projektet få praktisera i grupp vid några tillfällen. 
Tanken var att t ex äldre kvinnor som aldrig stått i ett restaurangkök, skulle få 
möjlighet att se och prova på de arbetsuppgifter som finns där. För att göra det 
positivt för arbetsgivarna skulle projektpersonal hela tiden vara delaktig i 
praktiken. Flera arbetsgivare var mycket intresserade och planering inleddes 
men fick avbrytas då Corona började sprida sig. Tanken är att åter ta kontakt 
med arbetsgivarna hösten 2021 för att, genom AME, fortsätta aktiviteten. 
 
Politiken tog ett beslut om att ”Växla försörjningsstöd” hösten 2019.  Personer 
som uppbar försörjningsstöd och som var berättigade till anställningsstöd från 
Arbetsförmedlingen, skulle med stöd och hjälp från projektet och AME, 
anställas inom kommunen upp till ett år. Beslutet innebar att projektet 



 
 

 

tillsammans med AME och IFO tog fram en process för hur detta skulle 
genomföras. I februari 2020 anställdes de två första från projektet, en man 
inom skolan och en kvinna inom lokalvård. Under resten av 2020 fick ca 12 
deltagare från projektet anställning inom kommunen och projektet kunde ge 
fortsatt stöd och utbildning under lång tid.  
 
Behov av stöd till utrikesfödda ska ges under en längre tid för att deltagarna 
själva ska kunna sätta in begrepp och information i rätt sammanhang. 
Projektet hade först grupper med anställda som träffades en eftermiddag i 
veckan, då projektet pratade om både arbetsrelaterad information men även 
samhällelig information eftersom dessa två ofta hänger ihop, för att ge 
utrikesfödda en grund att stå på och kunna fortsätta bygga upp sin kunskap.  
 
En ökad motivation för att förstå de olika begreppen såsom 
Arbetslöshetskassa, deklaration, sin hushållsekonomi, lån och ränta mm 
märktes tydligt. Även motivationen till att lära sig bättre svenska ökade bland 
både äldre och yngre. 
 
Citat från frågan till deltagare som är anställda och uppbär lön: 
 
Vad tycker du varit bäst med din anställning? 
 
”Nu jag kan om skatten. Den är bra!” 
 
 
”Jag tror mer på mig nu!” 
 
 
”Nu jag förstå viktigt att passa tid och kunna svenska.” 
 

 
  
Kontakt etablerades med kommunens näringslivsavdelning för att få goda råd 
och bra samarbete. Studiebesök har gjort tillsammans med AME till privata 
arbetsgivare runt kommunen. 
 
Projektet har initierat och fördjupat processen med att etablera kontakt med 
privata företag och utvidga praktikplatser utanför kommunal förvaltning. 
Planen är att deltagare inom projektet/AME efter lyckade praktik/arbetsträning 
ska få möjlighet att praktisera/arbeta utanför kommunen, att öka möjligheterna 
till privata arbetsgivarområdet.  
 
Ett formulär togs fram där AME presenterar sig och sitt syfte som kan lämnas 
till arbetsgivarna. En process byggdes upp om hur man tar kontakt, 
upprätthåller kontakt och utvecklar praktikplatser. Bra företagskontakter 
utvecklades men sedan kom Corona och saktade ner processen.  
Denna process är numer fastställd inom ordinarie verksamhet inom AME vilket 
borgar för att kontakterna återupptas senast hösten 2021. 



 
 

 

 
Arbetsmarknadskurser genomförs i perioder. Oftast under vinter och våren 
inför sommaren. Projektet och AME samarbetar och har kursen tillsammans. 
Efter första kursomgången märktes att deltagare från projektet måste ha 
kommit långt i både svenska och samhällskunskap för att kunna tillgodogöra 
sig kunskap i samma takt som de andra från AME.  
 
Våren 2020 planerades att ge projektdeltagare grunderna inom 
arbetsmarknadsområdet innan deltagande i AMEs arbetsmarknadskurs för att 
säkra upp att alla förstår. Men då kom Corona vilket medförde att arbetssättet 
blev mer inriktat på individuella möten med fokus på att söka arbete. 
 
Fokus på individens behov  
Behoven har en viss förmåga att förändras under tidens gång. Kanske 
beroende på att en tillit byggs upp och deltagaren märker att hen kan lita på 
projektet, att beslut tas tillsammans, det finns möjlighet till stöttning och hjälp 
under en längre tid. Projektet arbetar med att se till helheten både under 
kartläggningen men även vid alla samtal/coachning som görs med deltagaren. 

 
 

Förutsättningar för goda effekter 
      För att en stegförflyttning överhuvudtaget sak bli aktuellt hos många  deltagare   
har personens hälsa tagits upp i individuella samtalen. Projektet har hela tiden fokus 
på friskvård/egenvård men för att komma igång med egen vård behövs, för flera 
deltagare, kontakt med sjukvården för att deltagaren ska kunna förstå vad som gjorts 
inom vården och varför. Detta arbete görs parallellt med annan planering men är   
viktigt i de ärenden där deltagaren upplever diffusa sjukdomskänslor mm. Och för 
några deltagare har planeringen varit mot sjukersättning. 
 
Att det även finns olika kompetenser till de olika behoven är även det en 
förutsättning.  
 

Kompetenser  
- Pedagogen var till stor hjälp under den tid som hon kunde delta i 

delprojektet och var till stöd även efter med att visa på material 
mm.   

 
- Asylsjuksköterskan har varit till hjälp i de ärenden där sjukvård 

behövts. Att snabbt få komma till vården och träffa en medicinskt 
kunnig person som också känner till problem som mer hör till 
utrikesfödda, gör att deltagaren känner sig sedd och hörd. Att 
sedan projektet samt sjuksköterskan anser att friskvård är viktigt 
och på ett pedagogiskt sätt presenteras för deltagarna, gör att 
deltagaren blir tryggare och vågar öppna sig mer. Nu har rollen 
som asylsjuksköterska försvunnit så en ny kontakt med vården 
behöver tas och fastställas. VC i Grums går hösten 2020 över till 
privat regi.  



 
 

 

 
- Projektledare; det behövs att någon har helhetsgreppet under 

processens gång och att det inom projektet finns erfarenhet av 
målgruppen.   

 
- Team sammansättning, att det finns ett team med personal från 

både IFO samt AME är en förutsättning och framgångsfaktor. Att 
det finns möjlighet att även ta in personal från skolan angående 
SFI är också viktigt.  
 

Roller, ansvarsområden och arbetssätt  
 I projektet har 2 personer arbetat vars arbete har redovisats, projektledaren 
på 100 % samt en kollega på 50 %. Ibland har även andra medarbetare 
redovisats eftersom flera deltagare har varit på praktik/arbetsträning och då 
haft andra handledare som stöd.  
 
I början deltog både projektledare samt medarbetare vid alla nyinskrivningar 
men när antalet deltagare blev runt 20 st fanns inte längre den tiden till 
förfogande. Att kunna vara med båda två vid inskrivningen ger många vinster 
både för deltagaren och för projektet, det finns flera som känner till både 
problem och möjligheterna för deltagaren om hen kommer oanmäld för att få 
hjälp. Istället delades deltagare upp beroende på tid och möjlighet. Eftersom 
projektledaren är van vid vårdkontakter gick deltagare som har behov av detta 
till projektledaren. Där planeringen mer är mot praktik snart så fick 
medarbetaren dessa deltagare eftersom medarbetaren även är mer insatt 
inom AMEs arbetssätt och integrerar processen samtidigt.  
 
 
 
Coachande förhållningssätt   
Projektet pratar ofta med varandra om att det är skillnad på coachande 
förhållningssätt mot ett omhändertagande förhållningssätt. I början blir det 
oftast mer mot omhändertagande för att med tiden övergå mer och mer till 
coachande bemötande för att deltagaren stegvis tar mer eget ansvar. 
 
Samverkan  
Samhället och därmed förutsättningar förändras hela tiden så en bra 
samverkan mellan IFO och projektet/AME behövs för en utvecklande process 
och för att vägen fram till egen försörjning ska underlättas. 
 
Tid för reflektion och kollegialt lärande  
Inom projektet har möjlighet funnits till att projektledarna träffats kontinuerligt 
vilket har givit tid till både reflektion och kollegialt lärande. Att höra vad andra 
har lyckats eller inte lyckats med, har gett möjlighet till att ev förändra 
arbetssätt eller prova andra aktiviteter i sitt eget delprojekt. Detta gör också att 
det kollegiala lärandet tas med till den egna kommunen och kollegerna där. 
 
 



 
 

 

Utbildning, påfyllnad i jämställdhetsfrågor. 
 Haft möjlighet att under projektets gång få påfyllnad av att tänka jämställdhet, 
och utföra i praktiken jämställdhet. Vi har t ex pratat om avsaknaden av unga 
kvinnor i projektet. De unga kvinnor som vi har träffat genom föräldrar samt 
några som vi vet om, studerar på heltid inom olika utbildningar. Oftast inom 
gymnasiet eller Komvux mm.  
 
Flera kvinnor fick möjlighet att prova på en mer industrimiljö och slipade 
skärbräden samt fick se och möjlighet att prova t ex hammare, skruvdragare 
mm. Gruppen hade egen handledare och träffades 1.5 timme två gånger i 
veckan. Men efter några veckor ville inte kvinnorna vara där längre så gruppen 
flyttades tillbaka. Kvinnorna upplevde det bullrigt och kände sig inte trygga i 
miljön. 
 
Förhållningssätt  
Projektets förhållningssätt kanske ska beskrivas som respekt för alla och ha 
en lyssnande profil. Att ge de enskilda individerna möjlighet att växa efter sina 
egna förutsättningar och det deltagaren tror på.  Att skapa tillit innebär också 
att de förslag som kommer från deltagarna själva innebär att deltagaren 
kanske måste prova vissa saker/aktiviteter som kan leda till misslyckanden. 

 

           Uppföljning 
           All uppföljning beror på den individuella planeringen som kan ändras från     
vecka till vecka eller att en planering gäller tills deltagaren avslutas. 
Särskilt formulär har tagits fram där avstämning och eventuell ny planering ska göras 
var tredje månad.  
  
När det gäller de deltagare som deltog i Språkgruppen och som var duktiga på att 
komma till varje aktivitet, kunde uppföljningen bli färre tillfällen eftersom en träffades 
flera gånger per vecka. Deltagare som är ute på praktik har uppföljningar beroende 
på den individuella planeringen och behovet och görs tillsammans med antingen chef 
och/eller handledaren, deltagaren och projektet. 
 
 

Resultat 
 
Förbättrad hälsa: 
Deltagare själva uppger att de mår bättre, de sover oftast lite bättre och att de har lite 
mer framtidstro.  Men hälsan är skör och om t ex det blir några problem med någon 
myndighet så mår de sämre direkt. Oftast för att de inte förstår varför det aktuella 
problemet uppstått. Att deltagare upplever förbättrad hälsa beror också på att 
projektet stödjer och hjälper dem med alla olika blanketter som ska fyllas i såsom 
bostadsbidrag, CSN, brev från Arbetsförmedlingen och Migrationsmyndigheten mm. 
Projektet försöker lära upp deltagarna så de själva klarar av när nästa blankett 
kommer.  
 
 



 
 

 

Förbättrat språk: 
När projektet hade språkstödjare och gruppaktiviteter fyra dagar i veckan och där 
projektets ledare eller medarbetare oftast deltog, märktes en förbättring av språket. 
Mer att kvinnorna vågade prova på att prata svenska inför andra. Som t ex en äldre 
kvinna som inte sagt en hel mening på svenska men som efter ett år vågade på 
mycket bruten svenska berätta roliga händelser för gruppen, från familjelivet hemma. 
Deltagare som är svaga i svenska förlorar snabbt det lilla de kan vid längre frånvaro.  
Deltagare som har praktik förbättrar oftast sin svenska men det tar tid. Först behöver 
deltagaren känna sig trygg på praktikplatsen och med sina arbetsuppgifter. Därefter 
kommer språkförbättringen. 
 
Arbete: Några deltagare har efter praktiktid gått över till anställning med stöd från 
Arbetsförmedlingen. Och deltagarna har ökat sin motivation att prata svenska, liten 
frånvaro, en hittar egna lösningar i vardagen och en är mer motiverad att förstå 
samhället. Projektet ger stöd under flera månader med att göra upp en liten budget 
och ta kontakt med olika myndigheter själv. Att förstå att läkarbesök ska en själv 
betala när en uppbär lön och att skatten dras varje månad, tar lite tid men 
motivationen att förstå är högre när en inte behöver ha kontakt med IFO längre för 
sin ekonomi. 
 
 
Studier: 
Kommunen har ingen egen SFI vilket försvårar för de utrikesfödda att få sin vardag 
att fungera. Flera deltagare har inte avslutat SFI B och några inte ens SFI A. eller inte 
ens påbörjat SFI. Fokus i projektet har varit på att deltagarna vågar prata svenska 
samt att utveckla deras svenska. Men även här är det den individuella planeringen 
som styr vad deltagaren får för hjälp och stöd. Vill deltagaren tillbaka till SFI men att 
det behövs träning i det svenska språket, försöker projektet och deltagaren få till 
aktiviteter som passar deltagaren. Stöd till att söka SFI mm tas med i planeringen. 
Flera deltagare har gått tillbaka till SFI med blandat resultat. Några deltagare 
planerar att läsa till vårdbiträden och läser nu SFI D. 
  

Framgångsfaktorer och mervärde 
   
Eftersom AME är en ung organisation i kommunen har AME utvecklats tillsammans 
med projektet. Det fanns inga särskilda rutiner/metoder för att möta utrikesfödda på 
ett bra sätt. Därför har fokus hela tiden varit på att använda bra resultat från projektet 
in i AMEs process, både när det gäller dokumentation samt arbetssätt. 
 
Stor vikt har lagts vid att se hela individen, att ta med hur deltagarens situation ser ut 
angående familjesituation och miljön/möjligheterna. Har en ingen bra kontakt med 
vården, förstår inte alla pappren som kommer från olika myndigheter eller är orolig för 
sin man i hemlandet är det svårt att ha energi till sin egen process. 
 
Projektledare/medarbetare har TID, kunskap om målgruppen och tar till oss och 
utvecklar vår kunskap. Detta gör att det blir mer kvalitativa samtal med deltagarna 
eftersom vi har lite grundfakta och ”hör” mellan raderna vad som inte sägs också. 



 
 

 

Projektet har också tid och möjlighet att låta deltagaren tänka ordentligt och komma 
med egna förslag; varför fungerade det inte på de andra praktikplatserna, vilka 
förändringar behöver deltagaren själv göra mm. 
 
Vi lägger stor vikt vid att vara tydliga, i allt.  T ex gjordes veckoscheman för de 
deltagare som ville ha det som stöd, skickade sms dag innan eller bara på sms så de 
såg tiden i sin mobil.mm. Det viktigaste är att en tillsammans kommer fram till vad 
den enskilde deltagaren anser är en hjälp. 
 
Projektet/AME har arbetat för att utöka antal praktikplatser inom kommunen samt haft 
en halv handledardag för handledarna både ute i kommunen men också privata 
arbetsmarknaden. Handledardagen var mycket uppskattad då handledarna har 
behov av stöttning och även utveckling i sitt handledarskap. DÅ många är svaga i 
svenska språket behöver handledarna mer stöd i hur en pedagogiskt stöttar 
deltagarna att förbättra sin svenska. 
 
Ett samarbete finns redan mellan AME samt IFO men behöver utvecklas för att 
kunna möta samhällets snabba förändringar. För att det ska bli en bra start och ge de 
bästa förutsättningarna för deltagaren att närma sig studier /arbete, måste ett tätare 
och flexiblare samarbete arbetas upp främst mellan IFO och AME men även med 
Arbetsförmedlingen.  
 
Projektet provar tillsammans med IFO handläggare att en tillsammans träffar 
personer som söker ekonomiskt bistånd. Oftast vid första eller andra besöket till IFO. 
Handläggaren bokar in projektledaren några timmar då det kommit nya personer som 
söker ekonomiskt bistånd. IFO handläggaren informerar det en myndighet ska göra 
och projektledaren informerar om projektet och vad ett deltagande i det kan ge för 
stöd och aktiviteter. Att personen direkt får information om AME och dess verksamhet 
och att IFO samt AME samarbetar gör att en snabbt kan gå vidare med planering mot 
studier/praktik/arbete. 
Men mötet kan även visa på att personen behöver göra vissa saker innan ett nytt 
gemensamt möte tas med IFO handläggaren och projektledaren. Vid behov av tolk 
används detta. 
 

När det gäller de horisontella principerna har projektet och dess kolleger med jämna 

mellanrum aktivt tittat på hur en arbetar t ex med hjälp av Genuskompassen. Att 

både män och kvinnor fick samma möjlighet till information om t ex hur ta körkort i 

Sverige, att även män fick praktik inom skola och lokalvård samt att kvinnor fick 

möjlighet att praktisera inom mer teknisk inriktning. 

         Projektet hade från början planerade träffar där en i blandad grupp pratade om 

de horisontella principerna oftast om diskriminering, normer och värderingar. Under 

projektets gång blev det tydligare att diskussioner om de horisontella principerna 

fungerade bättre när de togs upp i aktuella situationer. Som exempel var projektet på 

olika studiebesök i samhället såsom Lars Lerins konstpaviljong. Inför studiebesöket 

pratade gruppen om kön och homosexualitet både i hemlandet och i Sverige. 



 
 

 

Gruppen var mycket mer intresserad och nyfiken eftersom det blev mer verkligt för 

dem.  

När det gäller fysisk aktivitet önskade kvinnorna en egen lokal där bara kvinnor 

deltog och där en kunde låsa dörren samt dra för gardiner. Allt detta var kvinnornas 

egna önskemål då de kunde lätta på slöjan och även ta av den samt byta om till 

träningskläder. Kvinnorna ökade den fysiska träningen till oftast tre gånger i veckan 

eftersom de kände sig positiva och mådde så mycket bättre både under och efter 

aktiviteten. Projektet gav kvinnorna denna möjlighet och efter en tid skötte kvinnorna 

denna aktivitet själva med att passa tiden och hämta nyckel samt stänga och låsa 

efter sig.  

Projektet deltog med att oftast tillsammans med kvinnorna ta fram ett tema under den 

fysiska aktiviteten som kvinnorna pratade med varandra om på svenska. Ibland 

handlade temat om matlagning i hemlandet eller vad gör personer som arbetar inom 

skolans värld. Det viktigaste var att gruppen hade trevligt och att en pratade så 

mycket svenska en orkade. När denna aktivitet fick pausas under Corona tyckte alla 

kvinnorna att det var mycket tråkigt och att de saknade denna möjlighet till 

sammankomst och aktivitet. 

Att deltagarna är svaga i svenska språket är ett stort hinder vilket projektet försökte 

minska genom språkstöd under första året. Språkstödjarna var uppskattade och var 

ett stöd i att våga prata svenska för de deltagare som inte pratade någon svenska 

överhuvudtaget. Att få kvinnor som inte förstår mer än något ord svenska och inte 

kan skriva/läsa sitt hemspråk, våga prata svenska i grupp var en utmaning. Genom 

olika aktiviteter såsom laga mat i grupp, fysisk aktivitet med bara kvinnor gjorde att 

kvinnorna kände sig trygga med varandra och pratade mer och mer svenska med 

varandra. Männen var mer inriktade på att genom arbete/praktik lära sig mer 

svenska. Men även männen ökade sin motivation att lära sig svenska ju längre de 

var på praktik/anställning. Flera män uttryckte en önskan att fortsätta med SFI både 

under anställning eller praktik. Alla deltagare har erbjudits stöd och information om 

möjligheter till SFI utbildning utifrån deras behov. 

Att arbeta med icke-diskriminering innebär att ingen ska diskrimineras på grund av 

kön, etnicitet, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder, religion eller 

funktion.  Ett exempel på nya rutiner som uppkommit inom AME är att 

arbetskonsulenter eller handledare återkommande eller så fort tillfälle uppstår, 

informerar om diskrimineringsgrunderna, grunder för kränkningar och vilka rutiner t 

ex det finns inom arbetsgivarens ansvarsområde.  

Alla deltagare fick möjlighet att i individuella lösningar kunna utöva sin religion under t 

ex praktiktiden. En lösning kunde vara att deltagaren fick tillgång till ett rum i 

närheten av sin aktivitet för att kunna utöva sin religion i avskildhet. Men oftast ville 

deltagarna utöva sin religion när de avslutat sin praktik/arbete för dagen i sitt hem. 



 
 

 

Någon var tvungen att gå hem och utöva sin aktivitet vid lunchtid och klarade inte av 

att t ex göra det i ett låst rum på praktikplatsen. Den deltagaren hade då praktik bara 

på förmiddagen för att kunna gå hem i lugn och ro.  



 
 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  

 

             Kommunikation, spridning och påverkansarbete  

Projektet har hela tiden arbetat under samma tak som kommunens 

Arbetsmarknadsenhet vilket medfört att andra kollegor förutom projektets 

personal har haft viss insikt och deltagit i vissa diskussioner och aktiviteter 

inom projektet vilket varit en klar fördel. Planeringen var att under året 2020 

skulle projektet implementeras i AMEs verksamhet fullt ut. Men tyvärr kunde 

inte planeringen genomföras helt ut på grund av både Corona men också på 

grund av besparingar inom verksamheten. 

 

Spridning och även påverkansarbete har gjorts t ex i möten med kommunens 

Näringslivsenhet för att lyfta fram både projektets och AME,s olika möjligheter 

till samarbete i olika frågor inom arbetsliv. Genom samarbetet med IFO har 

flera viktiga frågor lyfts fram till cheferna då övergripande frågor/behov 

behöver planeras och diskuteras inom andra grupper. 

Samarbetet med ABF har varit givande och samarbetet har utvidgats och t ex 

påverkat vilka kurser som presenteras till kommunen. 

 

AME är som tidigare sagts, en ung verksamhet så projektet har arbetat 

tillsammans med AME,s personal under hela projekttiden. Flera av 

arbetsprocesserna har tagits fram tillsammans med AME och även aktiviteter 

har provats tillsammans.  Mycket av projektarbetet kommer därför att vara 

kvar inom AME men det viktigaste, TID, är svårt att implementera då 

budgetnedskärningar av både personal och lokaler ska genomföras under 

2021. 

             Uppföljning och utvärdering  

De externa utvärderarna VETA samt region Värmland har följt projektet 

kontinuerligt genom möten och gemensamma träffar samt individuella 

genomgångar lokalt. De reflektioner som då har framkommit har varit till stor 

hjälp med att se till helheten i projektarbetet. Som exempel skissade projektet 

tillsammans med VETA hur processen in och igenom projektet för en fiktiv 

deltagare såg ut. Där förtydligades var det fanns frågor samt även risk för 

deltagaren att ”hamna mellan stolar”.  Bland annat framkom att kontakten med 

vården behövdes startas upp på nytt. 

När det gäller utvärderingen från Region Värmland bestod den mer i att i slutet 

av projekttiden få en sammanställning av deltagares generella hälsa.  

 

Den interna uppföljningen har gjorts av projektledaren till projektägaren och 

styrgruppsmöten/arbetsmarknadsråd och redovisat hur arbetet i projektet 

fortlöpt samt vilka framgångsfaktorer som framkommit. Även faktorer som 

visar på behov som inte kan verkställas i kommunen har redovisats. Men då 

den lokala styrgruppen fick omstruktureras både med andra styrelseledamöter 



 
 

 

samt till att kallas Arbetsmarknadsråd, har bara ett fåtal styrgruppsmöten 

genomförts. De möten som genomfördes var i mitten av projekttiden och då 

konstaterades att projektet följde processen med aktiviteter samt att 

samverkan hade påbörjats och allt fungerade mycket bra.  

När sedan Coronaviruset började sprida sig i mitten av mars 2020 blev andra 

möten och aktiviteter viktigare för styrelsens ledamöter. Det blev också stora 

förändringar inom projektet beroende på viruset varför det blev svårt att utläsa 

vad som var akuta behov och även vad som kunde förändras under denna 

pandemi. Projektet fortsatte med att, i så stor utsträckning som det var möjligt, 

implementera aktiviteter och process in i AME.s ordinarie process.  

  

Användande av resultat/Implementering 

Projektets resultat har redovisats i lokala styrgruppen och vissa delar ska tas upp till 

politiken för att belysa behoven. Vad som behövs för en bra implementering togs upp 

med kommunens socialchef samt verksamhetscheferna för AME och IFO och skall 

tas vidare upp till kommunens politiska möte under våren 2021.  Redan nu används 

det löpande resultatet inom Arbetsmarknadsenheten eftersom gruppen utrikesfödda 

inte varit så förekommande innan Värmland Tillsammans startade. Därför är det svårt 

att särskilja AMEs process från projektets process då processen utvecklats 

tillsammans.  Att projektets personal både arbetat 50 % inom projektet samt    50 % 

inom AME, har förenklat projektets implementering. 

 Samverkan är alltid viktigt men när det gäller gruppen utrikesfödda ännu viktigare 

eftersom flera har behov av stöttning under lång tid och med olika delar av 

samhälleliga insatser både innan mer riktade arbetsmarknadsinsatser men också 

parallellt med andra insatser. 

Då utrikesfödda har behov av så många olika insatser kan det kanske vara en 

framgångsfaktor att välja ut en grupp individer som kommunen tillsammans ska 

samverka och samarbete om. Det kan bli enklare då det förhoppningsvis i den 

utvalda gruppen finns likartade behov av insatser. Det är svårt att hjälpa alla med så 

många individuella behov av insatser från olika myndigheter. Lärdomen från denna 

samverkan är då lättare att applicera även till andra individer. 

När det gäller arbetet inom projektet kan uppmärksammas att arbetet med deltagarna 

tar mycket fokus och tid, åtminstone när en samtidigt arbetar upp både 

deltagarantalet samt aktiviteter. Detta genererar också mycket arbete med 

dokumentation och redovisning som trots att det underlättar projektprocessen och tar 

fram många viktiga slutsatser, även skapar mindre tid till samverkansarbete. 

Målgruppen utrikesfödda har stora behov av att tid kan ges i alla faser inom projektet. 

 

 

 


