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Sammanfattning 
Värmland Tillsammans har finansierats av Europeiska Socialfonden. Tio kommuner i Värmland (Kristinehamn, Karlstad, 
Grums, Hagfors, Säffle, Arvika, Eda, Forshaga, Årjäng och Torsby) har arbetat med att få fler utrikesfödda kvinnor och män 
som står särskilt långt från arbete och studier,  närma sig en egen försörjning.  
 
I Hagfors ägdes projektet av “Enheten för Sysselsättning och Arbete” (ESA). I delprojektet anställdes en delprojektledare och                 
en projektmedarbetare. Det tänkta antalet deltagare som skulle ingå i projektet var 10–12 deltagare. I enlighet med                 
inrapporterad statistik har projektet haft 14 deltagare, 2 män och resterande antalet var kvinnor. 
Huvudproblemen som Hagfors identifierade i kommunen och som skulle adresseras i projektet var:  
Fysisk och psykisk ohälsa, bristande kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, isolering, ordinarie verksamhet har inte               
varit lämplig för målgruppen samt intern och extern samverkan.  
 
Det uppmärksammades att en god, eller förbättrad, fysisk och psykisk hälsa för de utrikes födda i Hagfors kommun som stod                    
särskilt långt ifrån arbetsmarknaden var en förutsättning för att målgruppen skulle komma närmare arbetsmarknaden eller               
studier. Personer som led av fysisk eller psykisk ohälsa hade svårare att tillgodogöra sig de insatser som erbjöds under                   
etableringsperioden, eller insatser som erbjöds av andra instanser. Ohälsan har en stor påverkan på individens vardag och                 
påverkar således möjligheterna att fokusera på arbete eller annan sysselsättning. Den kan även utgöra fysiska hinder, som                 
exempelvis smärtproblematik eller ångestproblematik.  
 
Det är oerhört viktigt att dessa personer hamnar rätt i välfärden så det finns förutsättningar för individen att göra en 
stegförflyttning in i samhället. 
 
Insatserna i Hagfors bestod av språkträning, samhällsinformation/arbetslivskunskap, hälsoinsatser (ex. träning och friskvård)            
samt vägledning mot studier, praktik och arbetsmarknadsinsatser. Coachning, motiverande samtal och kartläggning var             
också del av delprojektets arbete. Projektpersonalen gav även deltagaren stöd i kontakt med arbetsgivare, sjukvård,               
tandläkare samt myndigheter ( socialtjänst, arbetsförmedling, migrationsverk, skatteverk med flera ).  
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Projektet samverkade med andra aktörer i kommunen, exempelvis SFI, vuxenutbildning, individ- och familjeomsorgen,             
privata företag, Region Värmland, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.  
Det som har implementerats är samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten och vuxenutbildningen. Detta är             
en metod som kontinuerligt kommer att följas upp och utvecklas. Ansvariga för detta är verksamhetscheferna i styrgruppen                 
för respektive verksamhet. 
 
Följande framgångsfaktorer har identifierats i projektet: 
Stort behov av stödjande insatser till den aktuella målgruppen. Detta är något projektet erbjöd, vilket gav gott resultat och 
uppskattades av deltagarna. 
Kartläggningen har varit gedigen och underlättat arbetet. Styrgruppen har bestått av relevanta aktörer som har haft en plan 
för att nå ut till politiken.Styrgruppen bestod av personer med beslutsmanat - på verksamhetschefsnivå och fungerade 
mycket bra under projekttiden. 
 
Projektägaren hade från början utvecklat tankar kring implementering genom en anpassning till ordinarie verksamhet på 
AME 
( arbetsmarknadsenheten ) 
Det har funnits tydligt beskrivna beslutsvägar för hur implementeringen ska ske på AME. 
Samverkan med SFI har utvecklats genom dialog och vilja att arbeta fram en ökad samsyn från alla parter. 
En mycket betydelsefull roll som projektledaren har haft är “spindel i nätet”. Det har möjliggjort samordning av olika insatser, 
bygga förtroende och tillit då tid varit avsatt för detta.  Det tog ett tag innan deltagaren litade så pass mycket på 
projektpersonalen så man kunde börja rikta insatser, kartlägga ordentligt och sedan planera vilka steg som behövde tas. 
 
Projektpersonalen har jobbat mycket med att stärka individens självkänsla. Även att stöttat individen i att våga och inte vara 
rädd för att prova nya utmaningar. De har även fått stöd i att våga prata och inte vara rädd för att det blir fel samt stärka och 
fokusera på vad individen kan och vill. Ett annat fokus har också varit att minimera hinder och se dem som möjligheter 
istället.  
 

 
2 



 
 

Den förväntade effekten för hela projektet var att 60 % av deltagarna skulle ha gjort en stegförflyttning. 20 % skulle ha gått till 
studier och 20 % till arbete. Hagfors nådde ett bra resultat då hela 85 % gjorde en märkbar stegförflyttning. Av dessa 
deltagare gick 28 % till studier och 21 % till arbete. 
 
Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning 1-2 
Innehållsförteckning 3 
Förändringsteori 4 
Huvudsakliga mål 5-6 
Styrgruppen 7-8 
Arbetssätt/metod 9-18 
   -Kartläggning 
   - Språkinsatser 
   - Pedagogens insatser 
   - Hälsoinsatser 
   - Arbetsmarknadsinsatser 
   - Pedagoger 
   - Asylsjuksköterska 
   - Projektmedarbetare 
   - Handledning 
   - Teamsammansättning 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 19 
               Uppföljning och utvärdering 19-21  

         Användande av resultat/implementering 22 
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         Kommentarer och tips 23 
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Projektets huvudsakliga mål var att utrikes födda kvinnor och män som stod långt från arbetsmarknaden skulle komma 
närmare arbetsmarknaden, kunna ta del av välfärden och etablera sig i studier och/eller arbete.  

 
Deltagarna i projektet valdes ut och erbjöds plats utifrån sin placering långt från arbetsmarknad och studier. Det var av vikt 
att alla skulle kunna vara med oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariation. Projektets 
aktiviteter kom att anpassas efter deltagarens individuella behov och förutsättningar. Möjlighet till gruppaktiviteter och till 
enskilda aktiviteter fanns utifrån den enskildes önskan och behov. Personal fanns alltid tillgänglig under projektets öppettider, 
antingen projektledare, projektmedarbetare eller arbetshandledare vid prova-på-aktiviteter i AMEs verksamhet. Då en 
individuell planering av aktiviteter skedde utifrån kartläggning med varje deltagare, skapades förutsättningarna att anordna 
och genomföra aktiviteter utifrån den enskilde deltagarens förutsättningar.  
 
Från början utsågs 11 män och 4 kvinnor. Under projektets gång förändrades detta helt då handläggare vid socialtjänsten 
konstaterade att det var flest kvinnor som var i behov av stöd och hjälp från projektet. Då problemanalysen skrevs var det 
semestertider och de flesta handläggare hade semester. Det stod heller inte riktigt klart och tydligt i ansökan vad som 
krävdes/efterfrågades. 
 
De största förväntningarna och målen med projektet var att stegförflytta deltagarna så att de skulle få möjlighet att ta del av 
välfärden, såsom studier, sjukvård och arbete. Detta skulle möjliggöras då projektpersonal enbart skulle ägna sig åt 
deltagarna på heltid och ge dem råd, stöd och kunskap, då ingen annan instans hade möjlighet till detta på grund av bland 
annat tidsbrist och låg bemanning, omstruktureringar samt okunskap om målgruppen och dess behov. 
Värmland Tillsammans möjliggjorde för kommunen att arbeta mer målinriktat med personer som tidigare inte kunnat matchas 
mot någon långsiktigt hållbar insats då man bedömt att de ordinarie verksamheterna inte varit lämpliga för alla deltagare. 
Dessa individer kunde nu lättare fångas upp och ges en möjlighet att ta ett kliv närmare praktik, arbete eller sysselsättning. 
Värmland Tillsammans möjliggjorde för Hagfors kommun att fokusera och koordinera insatser för den aktuella målgruppen. 
 
Sammanlagt under projekttiden ingick 2 män och 12 kvinnor. 
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Målgruppen ändrades som sagt under projekt tidens gång då handläggare vid socialförvaltningen, vilka var projektets 
remittenter, märkte att det stora behovet var i kvinnogruppen då många män i större utsträckning hade någon form av 
sysselsättning såsom svenskundervisning, språkpraktik eller var inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Många av kvinnorna hade 
fysiska åkommor som de inte kommit till rätta med. De gick inte på Svenska för invandrare, SFI, och var inte inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Flertalet gick inte till affären själva, utan hade antingen sällskap av en familjemedlem eller så handlade 
barn eller make. 
Den planering som gjordes från början har följts och visat sig ge de effekter som önskades angående stegförflyttningar, 
arbete och studier. Det har blivit ett stort fokus på fysisk hälsa då deltagarna varit i behov av fysioterapeut, operation, 
glasögon, sjukersättning etc. 
 
“Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just 
där…” Sören Kirkegaard 
 
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det vill 
säga samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män förutsätter en jämn fördelning av makt och 
inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga 
ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld  
Under projekttiden har det arbetats en hel del med att prata om manligt, kvinnligt, rättigheter och skyldigheter. Vi pratade om 
internationella kvinnodagen, pratade en hel del om gemensamt ansvar för familj och hushåll. Rättigheten att både man och 
kvinna ska kunna utbilda sig och gå emot ett yrke. Vi pratade mycket om att män och kvinnor kan arbeta inom sjukvård, 
stålindustri, frisör, räddningstjänsten med mera. Pedagogen pratade en hel del om vad som krävs för olika yrken, vilka 
egenskaper man bör besitta för att vara lämplig för ett specifikt arbete. Vilka utbildningsvägar som finns och hur lång 
utbildningen förväntas bli. 
Sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten har erbjudits samma lika för både man och kvinna. Kvinnorna har dock själva valt 
lokalvård och tvätteri medan mannen absolut velat vara i verkstaden. 
Lokalerna vid Arbetsmarknadsenheterna har också varit handikappanpassade. Inga trösklar, det finns hiss och köket är ett 
så kallat ADL-kök så det kan anpassas till individen. 
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Styrgruppen ger sin syn på projektidén och vilket resultat de förväntade sig: 
( Ann-Sofie Ronacher verksamhetschef ESA, Annica Lövgren verksamhetschef IFO, Mattias Schelin rektor 
vuxenutbildningen) 
 Styrgruppen för Värmland tillsammans har träffat projektledaren och diskuterat inför slutrapporten. 
 Varför behövdes projektet: 
 Hagfors kommun har en gedigen erfarenhet när det gäller att ta emot nyanlända i kommunen. Det vi har konstaterat är att 
många inte lyckats etablera sig i samhället undet etableringstiden. Vi hade också sett att det är svårt att hitta rätt i våra 
välfärdssystem, detta har lett till att personer inte kommer vidare. Många i målgruppen står längt ifrån arbete eller utbildning.  
I målgruppen har flera komplexa livssituationer som de behöver stöd i. 
 
 Vilka förväntningar fanns: 
 Att stötta personer så de hamnade rätt i välfärden.  
 Utöka och utveckla samverkan mellan de verksamheter som arbetar med målgruppen. 
 Att steg förflytta personer närmare studier eller arbete. 
 
 Framgångsfaktorer: 
 Liten kommun bättre samverkan för de som arbetar med målgruppen. 
 Parallella insatser från olika myndigheter. 
 Samordnare med tid för samverkan och tydlig kartläggning runt de enskilda. 
 Aktiviteter som varit anpassade så det finns möjlighet att fortsätta med dem efter 
 projektets slut. 
 Implementering av aktiviteter och processer under hela projekttiden. 
 Aktiv styrgrupp med beslutsmandat. 
 Stöd från projektkontoret, stöd från projektkontorets pedagog och asylsköterska. 

            Regelbunden rapportering från utvärderarna Veta om vad som fungerat i projektet 
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Förändringar i verksamheten: 
Närmare samverkan mellan verksamheter som arbetar med målgruppen samta  tydligare processer. 
Steg förflyttning närmare arbete och utbildning 
Projektledarens arbete med komplexa livssituationer och stöd för att komma till rätt instans för olika delar. Parallella insatser 
ger resultat. 
Gruppaktiviteter som kommer fortsätta på AME uppehåll nu pga Covid. 
 
Implementering: 
Implementering har skett under tiden för projektet i befintliga verksamheter då vi funnit det lämpligt. Nu i slutet av projektet 
kommer projektledaren att presentera slutrapporten för verksamheten. Projektledaren och styrgruppen har också varit på 
Kommunledningsutskottet och informerat  politiker i Hagfors kommun om projektet. Slutrapporten kommer också att föredras 
för politiker i Hagfors kommun. 
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Arbetssätt/Metod 
 

Det var inte några som helst problem att få deltagaren intresserad av att vara med i Värmland tillsammans. Handläggaren på 
socialtjänsten berättade för den potentiella deltagaren om projektet. Sedan hade vi trepartssamtal på socialtjänsten. Efter det 
fick deltagaren tacka ja eller nej. Det var ingen deltagare av de som blev erbjudna som tackade nej.   
  
I Värmland tillsammans utgick man alltid utifrån individens behov. Projektledaren tog i samtal reda på vad den unika 
individen mest behövde för stöd och hjälp och hur projektet kunde hjälpa individen steg förflyttas åt det håll individen ville 
sträva. Coachning skedde sedan i varje samtal och vid varje möte, på ett eller annat sätt. Några mallar fanns inte då man 
behövde följa varje individ och dess utveckling. 
 
● Coaching - Projektets personal har arbetat med att motivera individen till en stegförflyttning, egen ekonomisk 
försörjning, påbörja studier, få en ökad självkänsla. Hjälpt deltagare att ta rätt kontakter inom sjukvård och olika myndigheter. 
Det har varit mycket tid som lagts ner på varje individ enskilt. Projektpersonal har träffat deltagaren både i hemmet, på 
Arbetsmarknadsenheten samt ute i samhället. Personal har åkt buss tillsammans med deltagaren, tagit kort, ritat kartor. Visat 
i praktiken hur man hittar. Använt mobiltelefon och googlat fram information. 
Det är viktigt att se hela individen, dess familj och dess omgivning för att ha möjlighet att föra processen framåt och få någon 
progression. Man kan inte utvecklas om något av barnen till exempel har missbruksproblem, svårighet med barnomsorg. 
Fysiska och psykiska sjukdomar hos nära anhöriga. Myndighetskontakter, vilka är många och svåra, såsom till exempel 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Migrationsverket, Socialtjänsten, Skatteverket med flera. Det har också varit en hel del 
positivt. 
Detta har inte fungerat om det inte funnits en “spindel i nätet”, projektledaren, som haft tid och möjlighet att samordna olika 
insatser, bygga förtroende och tillit. Det tog ett tag innan deltagaren litade så pass på någon så man kunde börja rikta 
insatser och planera vilka steg som behövde tas. 
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● Kartläggning – Projektledaren hade vid kartläggningssamtal alltid telefontolk, även om deltagaren förstod en hel del av 
det svenska språket. Detta för att i möjligaste mån förhindra missförstånd på grund av språket. Kartläggningen påbörjades 
vid första individuella samtalet. Det skedde sedan vid flera efterföljande tillfällen. Vissa frågor hoppades i början över för att 
en  
relation behövde byggas innan bland annat frågeställningar om våld i nära relation och missbruksproblematik kunde 
diskuteras. Tryggheten och tilliten har varit avgörande för individens progression. 
 
● Språkinsatser – Då projektet startade med deltagare var det inget samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och 
vuxenutbildningen, SFI, på orten. Projektledaren träffade ansvariga lärare och fick lite kunskap om ungefär var i 
språkutvecklingen deltagaren befann sig, och försökte utifrån det bemöta individen utifrån dennes kunskap. 
Samarbetet har under projektets gång utvecklats mycket positivt mellan socialtjänst, Arbetsmarknadsenhet och 
vuxenutbildning. 
Detta samarbete har implementerats hos de olika instanserna så ett naturligt samarbete finns och fortlöper. Kartläggning 
görs tidigt och det hänger inte på person utan på organisation. Styrgruppens medlemmar fortsätter detta arbete efter projekt 
tidens slut. En stor fördel är också att projektet i Hagfors hela tiden haft en engagerad styrgrupp som hela tiden haft som mål 
att en hållbar metod för samarbete skulle utvecklas och implementeras i befintlig verksamhet. 
Under hela 2019 hade projektet förmånen att ha en pedagog, 1 tillfälle/vecka. Hon individanpassade på ett helt annat sätt 
samt hjälpte projektledaren med kartläggning för att kunna bemöta deltagaren på bästa sätt vad gällde språkutveckling. 
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  Pedagog, Jenny Nilsson, beskriver arbetet enligt följande: 

 
Pedagogens insatser i Hagfors 

Under drygt ett års tid och en dag i veckan har pedagogen Jenny Nilson, tillsammans med projektledare Tina Andersson, 
jobbat med deltagare som varit inskrivna i projektet Värmland Tillsammans. 

Kartläggning 

Vid första mötet med deltagarna var målet att lära känna dem och ta reda på var de befann sig på sitt förstaspråk och i 

svenska. En kartläggning gjordes av deltagarna för att kunna hitta rätt nivå och individanpassa undervisningen. Pedagogen 

tog bland annat reda på om deltagarna kunde läsa och skriva på sitt modersmål samt på svenska. Några av deltagarna gick 
parallellt på Sfi medan andra hade blivit utskrivna på grund av bristande progression. I gruppen fanns deltagare som hade 
varit olika lång tid i Sverige, med och utan skolbakgrund från hemlandet samt att svenskkunskaperna var på olika nivåer. 

Muntlig aktivitet och trygghet 

Till en början var flera av deltagarna fåordiga och iakttagande men då fokus till en början låg på att få igång den muntliga 

aktiviteten så förändrades detta mer eller mindre  omgående. I början jobbade vi mycket med bilder t.ex att välja en bild 
som man tycker om och en som man inte tycker om. Deltagarna har sedan fått berätta varför man valde just den bilden. Vi 

har även utgått från bilder på olika personer och gjort en analys av vad det är för person på bilden. Deltagarna har hela 
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tiden kunnat utgå från sin språknivå med alla övningar som vi har jobbat med så det blev aldrig något misslyckande. 

Individen har alltid varit i fokus och övningarna har anpassats till varje person. I och med detta har alltid den muntliga 

aktiviteten varit hög. Att känna trygghet i en grupp är en viktig del av språkinlärningen för de flesta deltagare. I vår grupp har 
till exempel ämnen som könsstympning, barnaga och genus dykt upp helt spontant och det har förts intressanta och viktiga 
diskussioner kring dessa ämnen. 

Digitala redskap och transspråkande 

Att jobba digitalt med olika övningar på dator har varit lyckosamt. Deltagarna har jobbat med olika appar beroende på 

språknivå och vad de har behövt fokusera mer på. Med hjälp av de appar vi jobbat med har de både kunnat läsa och lyssna 
på vad som står, vilket har varit bra då alla inte hade automatiserat sitt läsande än. Fördelen med detta är att deltagarna 

blev mer självgående och då ökade motivationen. Man kände att man kunde själv! 

Vi har även använt en tjänst som heter Inläsningstjänst (ILT). På ILT finns böcker inlästa på många olika språk, både 

läroböcker och skönlitteratur. Bland annat så har vi haft en deltagare som inom snar framtid skulle börja på en 

vårdutbildning. På ILT finns många av de böcker som används i den kursen inlästa på flera olika språk. Vi lät deltagaren få 
lyssna på delar av böckerna på sitt eget språk för att sedan delge informationen på svenska. Ett exempel inom 

vårdutbildningen är ”sekretesslagen”, en lag som är viktig men kan vara nog så svår att förklara så att alla viktiga bitar 
kommer med. När deltagaren fick lyssna på sitt modersmål/starkaste skolspråk så förstod hen allt in i minsta detalj och 

missförstånden uteblev. Har en deltagare fått höra och ta till sig information och kunskap på sitt förstaspråk blir det enklare 

att applicera detta till det svenska språket. Deltagaren får alltså lära sig viktiga fakta för sin utbildning samt jobba med 
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svenska språket samtidigt. Med hjälp av detta arbetssätt, transspråkande, tar det inte lika lång tid för läraren att få fram det 

hen vill lära ut och deltagaren/eleven får exakt information. Det spar tid både för läraren och deltagaren/eleven. Ett 

arbetssätt har även varit att deltagare har lyssnat på skönlitteratur på sitt eget språk för att sedan återberätta innehållet på 
svenska. Att jobba med deltagarnas förstaspråk och svenska samtidigt, så kallat transspråkande, har varit lyckosamt. När 

en deltagare får innehåll och/eller information på sitt starkaste språk så blir det lättare att använda det svenska språket i till 
exempel återberättande då deltagaren tillskansat sig innehållet mer detaljerat och får därmed mer innehåll att berätta om. 

Progression 

De deltagare Jenny har träffat och arbetat med har jobbat hårt, varit motiverade samt att de flesta har haft en hög närvaro. 
Alla har gjort progression utifrån deras förutsättningar. En del har tagit stora kliv och en del lite mindre men ALLA har på 

något sätt gjort framsteg i det svenska språket. Viktiga ingredienser i arbetet har varit trygghet i grupp samt att vi har haft en 
individanpassad undervisning. 

 

● Hälsoinsatser - Projektledaren erbjöd deltagarna att träna i grupp, vilket ingen av dem ville. Viss individuell träning 
förekom utifrån att deltagaren fått program via fysioterapeut. 
 
Några av projektets deltagare deltog tillsammans med projektledaren på promenader där syftet i första hand var att få bättre 
kondition, lära sig naturen och hur det ser ut i den närmaste omgivningen. Det har varit ypperliga tillfällen att prata om 
jobbiga saker. Det har också tränats på vad saker heter på svenska såsom träd, kotte, gräs, skog etc. 
En deltagare har lärt sig cykla, med trehjuling till att börja med. 

        Det anordnades grupper där det diskuterades vikten av att röra på sig, vad man bör äta samt vad man kan undvika.  
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Vi lagade mat tillsammans, diskuterade vad som är nyttigt/näringsriktigt kost, om man kan byta ut vissa livsmedel mot 
nyttigare alternativ. Jämförde svensk mat med rätter från deltagarnas hemländer. 
 
 
● Arbetsmarknadsinsatser  
 
Projektledare och projektmedarbetare kom i kartläggning och samtal fram till vad den enskilde deltagaren var intresserad av 
och vad som skulle kunna passa vad gäller yrkesidentitet. 
 
Sysselsättning via Arbetsmarknadsenheten prövades för flertalet deltagare, då projektet var förlagt till AMEś lokaler och 
projektmedarbetaren även arbetade som arbetshandledare där.  
Om annan extern praktikplats blev aktuell, togs kontakt med respektive chef för att gemensamt bedöma om platsen var 
passande för individen. I så fall bokades tid gemensamt med handledare, deltagare och projektägare/medarbetare där 
riktlinjer drogs upp för praktik. Hur ofta uppföljning skulle göras, vad som förväntades av handledare och deltagaren, 
kontaktuppgifter till deltagare, projektet samt arbetsplatsen. 
 
 I kartläggningen och i samtal framkom vad man gemensamt med deltagaren behövde arbeta med för att kunna stegförflytta 
deltagaren närmre det tilltänkta målet som kunde vara studier, sysselsättning, komma tillrätta med den fysiska/psykiska 
hälsan. Då projektet och Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete var det en naturlig väg att få en 
arbetsförmågebedömning gjord av arbetskonsulenten. Deltagaren hade då olika sysselsättningar på AME för att 
arbetskonsulenten skulle kunna göra en helhetsbedömning.  
 
En av de manliga deltagarna hade tidigare varit på Arbetsmarknadsenheten samt haft externa praktikplatser. Detta hade av 
olika skäl inte fungerat då deltagaren inte kom när han skulle, gjorde inte det han blev tillsagd, uppträdde på ett sätt som 
kunde uppfattas för vårdslöst. Han hade inget konsekvenstänkande. 
Efter kartläggning samt försök att ha med deltagaren i grupp, framkom det att den manliga deltagaren förmodligen hade 
någon form av funktionsvariation. Han fick ingå i en liten grupp som tillhörde LSS, Lagen om stöd och service, som utförde 
småjobb åt kommunen. Där fungerade det för deltagaren så målet blev att få till stånd en utredning och en diagnos så han 
kunde tillhöra LSS-verksamheten fortsättningsvis. 
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Pedagogen, Jenny Nilsson kom till projektet en gång/vecka under hela 2019. Hon bemötte deltagaren där den befann sig 
språkmässigt. Hon kartlade sedan individens kunskap både på sitt hemspråk samt i svenska språket och utifrån det lades 
studierna på rätt nivå. Sedan har pedagogen stöttat projektledaren att följa upp, vägleda och uppmuntra deltagaren. Detta 
har gjort att deltagarna har haft en mycket positiv progression då de fått redskap att arbeta med, tyckt att språkträning varit 
stimulerande. De har vågat prata mer och blivit självsäkrare. Från att ha använt tolk till flertalet deltagare kunde vi nu prata i 
grupp utan tolk. 
 
Pedagog, Anna-Maria Nykvist, kom till gruppen och hade en utbildning gällande arbetslivskunskap. Deltagarna sade sedan i 
en utvärdering att de hade fått med sig en hel del gällande arbetsmarknad och ekonomi som de inte visste innan. 
  
Asylsjuksköterskan , Katarina Puhls, gjorde ett ovärderligt arbete. Hon hjälpte till att slussa till rätt instans, bokade tider, 
hjälpte till att följa upp vad deltagarna fått för hjälp och restriktioner från vården. Hon träffade deltagarna och pratade om 
svensk sjukvård. Berättade vilka olika mottagningar som finns, vilka olika yrkeskategorier som arbetar inom sjukvården samt 
vad de gör och vart man ska vända sig. Katarina visade och  berättade vilken hjälp man kunde få från sjukvården. Hur man 
skulle ringa larmnumret och när. Vad man behövde kunna berätta för larmoperatören för att få rätt hjälp. Detta gjorde 
deltagarna mycket tryggare. De fick träffa rätt yrkeskategori, de fick remiss till röntgen, operation och fysioterapeut. 
Deltagarna fick också reda på vilken medicin de fått, varför de fått dem samt hur man skulle gå tillväga på 1177 för att förnya 
recept. 
 
Projektmedarbetare, Maude Jansson, arbetade 50% i projektet och 50 % på Arbetsmarknadsenheten som 
arbetshandledare. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom sjukvård och har arbetat med 
ensamkommande ungdomar. Denna erfarenhet gjorde att hon hade en god förståelse och kunskap om människor samt olika 
kulturer. Hennes arbete på AME gjorde också att hon kunde följa de deltagare som kommit för praktik på 
Arbetsmarknadsenheten. Detta utgjorde en stor trygghet för deltagaren. Maude och projektledaren hade ett nära samarbete. 
Vi hade samma information om deltagarna. Grupperna som hållits har både projektledare och projektmedarbetare haft 
tillsammans eller var för sig. Tyvärr kom Corona emellan så några grupper har inte hållits under senare perioden av 
projektet. Detta saknades väldigt mycket av deltagarna. 
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Socialtjänsten Projektledaren höll kontinuerlig kontakt med handläggare på socialtjänsten, framför allt integrations 
handläggaren. Deltagarna har varit trygga i att både projektet och socialtjänsten varit delaktiga i individens framsteg, 
planering och utveckling. Ibland har vi träffats i trepartssamtal men ofta har deltagaren blivit informerad innan kontakt tagits 
med socialtjänsten och vad som behövt diskuteras. Samarbetet har fungerat utmärkt och deltagarna har varit trygga i att alla 
arbetat åt samma håll för individens bästa. 
 
Projektledarträffarna har gett möjlighet till utbildning, erfarenhetsutbyte samt en uppbyggnad av ett nätverk som varit tryggt 
att ha. Man har kunnat vända sig till de andra projektledarna och få råd och stöd. Projektkontoret har också varit ett bra stöd 
när frågor dykt upp som man behövt diskutera. Projektpersonal har blivit inbjudna till intressanta föreläsningar. 
 
Handledning Projektledarna har haft handledning av representanter från Regionen, Linda Johansson och Susanne 
Svanegård Första linjen, vilket varit mycket värdefullt. Vi har träffats i grupp om 5 projektledare. Där har vi fått råd och stöd 
av varandra samt från handledarna. Fått reflektera och reagera på ärenden. Funderat över vem är jag och varför man 
reagerat som man gjort.  
 
Projektledaren och projektmedarbetaren har hela tiden haft ett nära samarbete, planerat och reflekterat, ofta tillsammans. 
Det har varit en stor framgångsfaktor att båda funnits på samma arbetsplats. Detta utgjorde en trygghet hos både deltagare 
och personal då man visste att samma information fanns hos båda, vilket inte gjorde det så sårbart om någon inte skulle vara 
på plats. 
 
Nära samarbete med projektägaren har också varit en framgångsfaktor. Projektarbetarna har fått råd och stöttning när det 
har behövts. Projektägaren fanns också i samma lokaler, vilket varit mycket bra. 
Projektledaren har även gått utbildning i FACT, Flexible Assertive Community Treatment, vilket gjort att samtalen blivit mera 
konstruktiva. 
Projektledaren har även varit på föreläsningar om suggestopedi, interkulturell kompetens,mansnorm, machokultur, psykisk 
ohälsa ( bland annat Suicide Zero ) mm. Flertalet workshops har också projektledaren också medverkat i. 
 
Teamsammansättning- Den största framgångsfaktorn har varit att vi är en liten kommun. Man känner till varandra på 
socialtjänst, skola, arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildningen osv. Det finns mycket kompetens samlad på AME där 
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projektägaren samt projektets personal funnits. Det blev naturligt med ett nära samarbete med projektpersonal, handledare 
och arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten från början. Det har också från början funnits ett stort engagemang från 
styrgruppens sida, vilket möjliggjort att på ett tidigt stadium diskutera former för samarbete och implementering. Det har satts 
stort fokus på att samarbetet ska ske på ett sådant sätt att det inte blir bundet till person, utan organisation. 

 
När det gäller aktiviteter manligt/kvinnligt har det löst sig självmant då den ena manliga deltagaren ingick i den lilla gruppen 
LSS hade och där projektmedarbetaren lade ner mycket tid. Främst för att stödja deltagaren i praktik, men även för att utröna 
hur den enskilde fungerade i yrkeslivet, vad som behövde utredas och vilka insatser som skulle bli nödvändiga för att den 
enskilde skulle kunna få en fungerande sysselsättning.  
Den andra mannen ville på egen begäran vara halvtid på språkpraktik i verkstaden vid Arbetsmarknadsenheten samt läsa 
Svenska för invandrare den andra halvtiden. Han tyckte att det gav honom mera än att vara i grupp i Värmland Tillsammans. 
Efter en kortare period fick mannen en extratjänst. 
Kvinnorna har erbjudits språkpraktik i verkstaden, måleri, snickeri men inte varit intresserade. De har hellre velat vara inom 
lokalvård eller tvätteri. De som kombinerat språkpraktik, SFI samt gruppverksamhet inom Värmland Tillsammans säger själva 
att det varit lättare att ta till sig svenska språket och våga använda det. Det har också märkts en tydlig, positiv progression då 
vissa deltagare till en början knappt pratade och nu klarar sig mycket bra både i tal och skrift. 
I de aktiviteter som planerades för målgruppen, arbetades det hela tiden utifrån fokus på den kommunala policy som finns 
avseende bland annat jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet, inkludering och likabehandling. De aktiviteter som 
erbjöds var tillgängliga för samtliga deltagare. 

När det gäller språket så har Värmland Tillsammans i Hagfors inte använt sig av språkstöd, utan haft den förmånen att ha en 
grupp där deltagarna varit olika långt i sin språkprogression och har haft förmågan att tolka om det behövts. Det har också 
stärkt gruppen. De som kommit längre i sina kunskaper har fått använda det genom att hjälpa andra. De som inte kommit så 
långt har vågat fråga och ifrågasätta saker då de varit trygga med de andra deltagarna. Vid kartläggningssamtal samt 
information har dock alltid telefontolk eller platstolk använts. 
Projektpersonal har också använt sig av pedagogens kunskap om kommunikation. Använt bilder, kroppsspråk, hittat olika 
sätt att översätta. Använt böcker som varit på både svenska och hemspråk. Fått arbetsmaterial utarbetat av pedagogen i 
projektet. 
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I gruppen har man diskuterat etnisk tillhörighet, sexuell läggning, förtryck, diskriminering, funktionsnedsättning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Det har diskuterats med sköterskan. Då blev det mest hur kroppen fungerar, vad 
som är normalt, könsstympning, biverkningar, trosuppfattningar. Diskussioner har också förts vad som är “normalt” till 
exempel hur länge och mycket man har blödningar, preventivmedel etc. 

I diskussioner tillsammans med pedagog blev det mer prat om manligt kvinnligt. Hur olika vi ser på och anser att jämlikhet är. 
Pedagogen poängterade att varje människa äger sin egen kropp. Där skilde sig diskussionerna lite åt då de yngre deltagarna 
var mer upplysta, hade en egen åsikt och kunde ifrågasätta. 
 

När det pratades om homosexualitet blev det lite fler diskussioner och mycket färgades av vilket land och vilken religion 
kvinnorna hade. De flesta var dock överens om att de inte brydde sig om det här i Sverige så länge som homosexuella skötte 
sitt. Dock poängterade flertalet av kvinnorna att hade det varit i deras hemländer hade de “avvikande” blivit avrättade. Någon 
tyckte att det inte var friskt, men som sagt här i Sverige tyckte de att var och en får sköta sitt. En kvinna ansåg att “sådant 
inte fanns i hennes hemland. Det var i Sverige som de höll på med sådant”. 

 

Alla kvinnor uttryckte att det var lärorikt att otvunget få prata om saker som i andra sammanhang är tabu. De kände sig 
trygga i gruppen med varandra och med projektpersonal. De tyckte det var skönt att det bara var kvinnor. Då behövde de inte 
tänka sig för, som en kvinna uttryckte det.  
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
 

 För att sprida erfarenhet och delge varandra kunskap har projektledare för olika projekt ( EU samt Länsstyrelsen ) i  Hagfors 
Kommun träffats regelbundet för att sprida kunskap och stötta varandra, ge tips och råd.  

Projektledaren har varit och presenterat projektet för kommunpolitikerna i Kommunledningsutskottet. Allmänheten samt 
politiker och samarbetspartners var inbjudna till EU-dagen 2019 för att träffa deltagare och se delar av verksamheten. 
I samverkansmöte med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vuxenutbildningen har framgångsfaktorer i projektet lyfts, 
men även de motgångar man mött har diskuterats.  

Projektresultatet har presenterats för både socialtjänsten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten, projektets största 
samarbetspartners. 

 

             Uppföljning och utvärdering 
Utvärderare från VETA, Niga och Lisa, har funnits behjälpliga under större delen av projekttiden. I början av projektet var de 
behjälpliga med problemanalysen. De hjälpte till att belysa, fokusera på det viktiga och ta fram det som kändes betydelsefullt 
för just Hagfors del i projektet. Under tidens gång har de träffat deltagare. De har sagt vad de tycker om projektet till 
utvärderarna, vilket varit viktigt för det fortlöpande arbetet. Lisa och Niga har också hjälp till i tankeprocessen, träffat 
styrgrupp och projektägare. Hjälpt till att få projektet levande, satt igång utvecklingsprocesser hos projektpersonalen. 
Sammanställt information, vilket gjort det lättöverskådligt.  
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         Projektet har även haft utvärderare från Region Värmland, Anna-Beata och Marika, med i projektet. 

 De har medverkar vid flera projektledarträffar samt haft föreläsning om genusperspektivet, något som varit mycket nyttigt. 
Även om man “vet” och försöker tänka lika, manligt och kvinnligt, så faller man i fällan ibland. Vi har haft givande 
genusdiskussioner i grupp. Utvärderarna har också träffat deltagare vid flera tillfällen och uttrycker sig följande: 

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

Några av dem berättar också om sömnsvårigheter, ångest och andra 

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

deltar i aktiviteter inom ramen för projektet Värmland Tillsammans. Några 

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

projektets fysiska aktiviteter. Flera av kvinnorna har fått hjälp med 

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

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

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

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

sysselsättning, känna sig önskade och bättre rustade att klara sig själva. 
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I deras rapport framkommer bland annat följande från olika journaler:  

”Patient ringer och talar halvdålig svenska och vill ha läkarintyg”  

”patient ringer återigen, och talar jättedålig svenska och tolk var inte beställd då det inte var någon som berättade det i samband med 
tidsbokningen” 

”hen har inget språk” 
 
”hen kan ingenting” 
”det går aldrig” 
”hen förstår ingenting” 
 
”vi erbjuder inte samtalsstöd till patienter som inte kan tillgodogöra sig behandlingen” 

  Ovanstående citat har också bidragit till många tankeställare och försök till att påverka kommuner och regioner. 

  Både VETA och utredarna från Regionen har gjort gedigna utvärderingar. De biläggs i den stora slutrapporten.  

 

Styrgruppen har samlats cirka 1 gång/ månad under projekttiden. Projektledaren har haft förmånen att ha projektägaren i 
samma lokaler så det har varit både bokade avstämningsmöten samt information- och ibland råd-och stödsamtal. 

Projektledaren har under hela projekttiden haft ett gott stöd från styrgruppen samt sett att styrgruppen i sin tur arbetat 
utifrån den implementeringsplan som upprättats. 
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          Användande av resultat/implementering 
Man måste ha klart för sig att ett implementeringsarbete är ett ständigt arbete. Det avslutas inte bara för att projekttiden tar 
slut. Socialtjänsten, vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsenheten kommer fortsatt att arbeta både tillsammans och var 
för sig för att utveckla metoder som ger individen en effektiv och hållbar insats.  

En framgångsfaktor i implementeringsarbetet har varit att från projektets början endast involvera personal från ordinarie 
verksamheter, vilket gjort arbetssättet hållbart. 

Under projekttiden har man arbetat gemensamt tillsammans med representanter från ovanstående samarbetspartners, 
både i verksamheterna och i styrgruppen. Detta arbete kommer fortskrida framgent. 
Tack vare projektet har ett naturligt samarbete utvecklats mellan arbetskonsulent, lärare samt socialsekreterare. Detta 
innebär att en individuell plan görs för varje deltagare och det är lättare att kombinera till exempel skola och språkpraktik.  

Det har hela tiden varit ett nära samarbete mellan styrgrupp, arbetsgrupp samt projektledare. Projektledaren har medverkat 
i möten med styrgruppen en gång/månad där framgångar, motgångar och frågor tagits upp. Tack vare en engagerad 
styrgrupp har projektet kunnat nå positiva resultat. Det hade varit önskvärt att arbetsförmedlingen funnits med under hela 
projekttiden. De fanns med i början men på grund av stora förändringar i deras organisation avslutades tyvärr detta. 
Projektet har dock på slutet haft en hel del samarbete med handläggare på arbetsförmedlingen lokalt.  
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Kommentarer och tips 
Viktigt att tänka på från projekt tidens start är att den roll som projektledaren iklär sig bör implementeras och fortleva även 
efter projektens slut. Den så kallade “spindeln i nätet” möjliggör att varje enskild individ blir sedd, utredd och i möjligaste 
mån slussad rätt i välfärden. Utan en samordnare finns inte denna möjlighet då det kräver mycket tid, engagemang och 
kunskap samt tillit. Idag finns inte denna roll i någon befintlig organisation på grund av personalbrist och ekonomi. 

För att få en hållbar arbetsmetod ska inte heller tjänster skapas för just ett projekt, utan man vinner på att tillsätta befintlig 
personal som kommer finnas kvar i organisationen efter projekt tidens slut. Ingen funktion försvinner och kompetensen finns 
kvar. “Spindeln i nätet” är dock svårt att få till med befintliga medel. 

Den största svårigheten var att få till ett samarbete med Vårdcentralen på orten. Det problemet kan tillskrivas avsaknaden 
av fasta läkare. Kontakten med regionen har fungerat bra tack vare projektets asylsjuksköterska, Katarina Puhls. Utan 
hennes hjälp hade det blivit mycket svårare att slussa deltagaren rätt. Det visar att behovet av en “spindel” också behövs 
för att få ett bra samarbete med Regionen. 
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