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Sammanfattning 
 
Under de knappa tre år projektet varit igång har 50 personer varit inskrivna varav 41 av dem 
skrivits ut. Av dessa 41 personerna har ca 85 % gått ut i egen försörjning via studier eller 
arbete.  Måendet har förbättrats för de allra flesta, oavsett om de skaffat arbete eller påbörja 
studier. Hammarö kommun har under denna period givits en möjlighet att kraftigt öka sin 
kunskap om målgruppen, metoder för den och möjligheterna att arbeta med den.  
Det direkta deltagararbetet har skett med hjälp av MI, 7-Tjugo, Maslows trappa, lågaffektivt 
bemötande och fler metoder som hjälpt oss som Ungdomskonsulenter att arbeta fram en 
allians med deltagaren. Denna allians har gjort att relationen mellan ungdomskonsulent och 
deltagare blivit god, som i sin tur skapat en grund för det fortsatta gemensamma arbetet.  
Det har blivit tydligt att en styrka för oss varit att vi, geografiskt, inte legat på samma plats 
som andra kommunala/statliga instanser.  
 
En framgångsfaktor, såväl som hindrande dito, har varit samverkan och samarbete. Det har 
varit tydligt att även om viss samverkansstruktur mellan myndigheter och aktörer finns, så 
måste det faktiska samarbetet fungera mellan professioner. När detta inte är ett faktum, 
resulterar det inte sällan i att individen/deltagaren är den som måste vänta onödigt länge, 
varpå fönstret för att lyckas kan hinna stängas.  
 
Vi har arbetat såväl uppsökande, som med anvisningar, där vi även haft lyckan att få flera 
deltagare att rekommendera verksamheten till sina vänner, kompisar och bekanta. Därför är 
den lokala anknytningen viktig. Vi har haft möjligheten att stå kvar hos deltagaren, så att 
arbetet kan fullföljas och deltagaren på så sätt fått hjälp att lyckas. Det eftersträvas, och 
arbetas för, att verksamheten skall fortsätta i kommunal regi, i samverkan med flera parter. Vi 
har funnit sätt att arbeta med en ökad preventiv bredd, särskilt kopplat till skola.  
 
Framförallt har vi fått delta i att 35 individer går en bättre framtid till mötes.  
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Projektidé, mål och förväntat resultat 
 

”Vad som hänt utan Värmlands Framtid…? Om jag ens 
överhuvudtaget varit kvar i livet så hade jag nog legat kvar på min 
säng…” 

 

Övergripande projektmål, delmål, indikatorer och förväntade resultat 
Projektets huvudproblem  
”Värmland har hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel unga kvinnor och män befinner 
sig i utanförskap.”  
 
Projektets syfte  
Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland.  
 
Projektets målgrupp  
Ungdomar i åldern 15-24 år i Värmland, som varken arbetar eller studerar med prioritering på 
ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg.  
 
Effekter av huvudproblemet  

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

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

• Värmland får bekymmer med framtida kompetensförsörjning  

Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i 
målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och 
stigmatiserad självbild. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov. 
Insatserna ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter 
såsom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser.  
 
Projektets prioriteringar 
• Stödja unga som hoppat av eller inte klarat måluppfyllelsen i grund- och/eller 
gymnasieskola.  
• Ge insatser för att öka individens anställningsbarhet.  
• Arbeta med tillämpning av beprövade metoder, t ex MI, Lösningsfokuserat arbetssätt, 
Arbetsmarknadscoaching och 7-tjugometoden.  
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Beskriv varför ni (när ni gick in i projektet) ville genomföra projektet och vilken 
målgrupp ni avsåg arbeta med. Vilka förväntningar hade ni på projektet? 
 
Från allra första början, när diskussioner kring Hammarös medverkan i ett möjligt projekt 
diskuterades med Socialnämnden, var tanken att arbeta mer förebyggande. När så de 
regionala perspektiven tillkom, i meningen att samtliga kommuner skulle rikta in sig på 
målgruppen 18-24 som var i arbetslöshet, ville även vi dra nytta av det lärande som 
förväntades uppkomma. Ytterligare en faktor som spelade roll var att öka samverkan med 
arbetsförmedling, psykiatri och försäkringskassan. Arbetsförmedlingen har varit med i 
styrgrupp från början. Psykiatri (landstinget i Värmland) var med initialt, men efter 
personalbyten i deras verksamheter avaktualiserade deras medverkan i styrgrupp.  
 
Efter beviljande av projektet inledde vi med 1.0 personal vars uppgifter var breda. På 
Hammarö fanns då ingen uttalad ungdomsverksamhet, riktad mot målgruppen. Av den 
anledningen ville vi arbeta såpass brett att verksamheten som utvecklades skulle vara så 
följsam att inriktningen mot den målgrupp som var i störst behov kunde revideras efter 
behov, men då ha en gemensam nämnare. När vi sedan utökade med ytterligare en 
arbetskonsulent kunde vi så småningom bredda spannet av insatser. Vi kunde dessutom se att 
ha två funktioner, med olika bakgrund och kompetens, ökar bredden i arbetet och 
utvecklingen av desamma.  
 
För att kunna arbeta på detta sätt krävdes att den projektansvariga ungdomskonsulenten som 
anställdes hade lokalkännedom, kunskap om målgruppen och en bakgrund som medgav en 
vidsynthet och därmed ett öppet sinne.  
 
Förväntningarna Socialnämnden tydligt hade på projektet var att fler ungdomar skulle hjälpas 
bort från arbets- och sysslolöshet. Den initiala inriktningen var således av 
arbetsmarknadsbefrämjande art. Allteftersom tiden gått, och i takt med att arbetslösheten 
sjunkit, kan vi tydligt se ett skifte i målgruppens ”status”. Från att ett relativt stort antal, med 
några månaders stöttning, kunnat gå till arbete har vi istället sett att sysslolöshetens 
underliggande faktorer blivit mer mångbottnad. Fler kontaktytor med myndigheter, 
intensivare kontakter med försäkringskassa, psykiatri, öppenvård och andra som är av vikt för 
att individerna skall kunna ta steg mot självförsörjning i form av studier eller arbete.  
 
 

Har syfte, mål eller målgrupp förändrats under projekttiden? Varför i sådana fall? 
 

I tillägg till sista stycket i frågan ovan, har vi sett ett ökat behov av hjälp för de som ingår i 
gruppen som avslutar gymnasiestudierna i förtid. Målgruppen som sådan har nödvändigtvis 
inte förändrats, utan snarare nyanserats och spetsats. Anledningarna till avbrutna studier är 
många, och tiden under vilken ”misslyckandet” har försökt hävts är mycket varierande. 
Sammantaget kan sägas att gruppen är mycket heterogen och tanken om att hitta en 
universallösning är i det närmaste utopisk.  
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Ytterligare en grupp som fått större plats ju längre projektet pågått, är de unga som har sin 
försörjning från försäkringskassan, via aktivitetsersättning. En målgrupp som mer ofta än 
sällan är passiviserade och inte ser någon poäng att arbeta mot en annan försörjning.  
 
Sammantaget har målgruppen förvisso ändrats något, vilket i sig inneburit att det lokala 
projektet på Hammarö varit tvunget att revidera arbetssätt, bl.a. i kontakter med 
myndigheter. Detta har projektet och personalen i den klarat på ett mycket bra sätt och 
Hammarö kommun genom socialnämnden därmed lärt sig mycket om arbete med 
målgruppen.  
 
 

Beskriv hur ni avsåg integrera ett jämställdhetsperspektiv samt integrering av 
tillgänglighet och icke-diskriminering.  
 
I inledningen av projektet upprättades mål beträffande lika möjligheter, icke diskriminering, 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och jämställdhet. Målen var att 
projektet skulle arbeta med: 
 
* Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning utifrån 
tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande. 
* Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska 
kunna vara delaktiga i projektets insatser.  
* Bryta stereotypa mönster utifrån individuella faktorer som ger ökad risk för 
ungdomsarbetslöshet 
 
För att nå dessa mål planerades följande aktiviteter: Utbildningsinsatser, workshops, 
upprättande av rutiner och metoder samt tillämpning av rutiner och metoder i det dagliga 
arbetet. 
 
Personalen i projektet hade vid projektstart olika kunskapsbas inom området. Många var väl 
förtrogna med, och förankrade i de horisontella principerna – genom jobb och erfarenhet. 
Trots detta var det få som i starten hade konkreta planer för hur arbetet med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering skulle införlivas i projektet. Det var därför viktig att börja 
med att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram planer och 
modeller. 
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Arbetssätt/Metod 
 
”Vad är det med projektet som gjort att du kommit ut i både arbete och studier?” 
 
”Det är nog framför allt bemötandet som gjort den stora skillnaden. Det är väldigt fokuserat på individen, att alla 
inte kan göra samma sak. Men det betyder ju inte att man är misslyckad för det, man behöver bara hitta en annan 
väg och det funkade.” 

 

 

Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt (övergripande beskrivning) 

 
Delprojekten har arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coaching, 
kartläggning, självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie- och 
yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedande verksamhet, friskvård, 
praktik och öppen verksamhet flera dagar i veckan m.m.  
 
Arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med helhetsgrepp där 
personalen ”håller i” och inte släpper taget om ungdomen (t.ex. vid påbörjade studier eller 
arbete), utan följer upp under en period. Projektets aktiviteter har varit individuellt anpassade 
och utgått från den enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till resurser, oavsett kön, 
funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. Projektet har arbetat 
med att främja lika möjligheter och icke-diskriminering.  
 
Metoder vi använder oss av: 
* 7TJUGO  
* MI 
* Lösningsfokuserat 
* Jag-stärkande 
 
Det finns ingen färdig modell när man skrivs in i Värmlands framtid, metoderna har hela tiden 
anpassats efter vilken individ vi arbetar med. Detta gäller både på individ och gruppnivå. Att 
vara flexibel i sitt arbetssätt har visat sig ge ett gott resultat och en fin allians/relation med 
deltagaren. Forskningen har alltmer uppmärksammat relationens betydelse i samtalet, en god 
relation mellan samtalsledaren och klienten har stor betydelse för utfallet. Alliansbegreppet 
lyfts fram mer och mer och fokuserar på samförstånd och samarbete mellan klient och 
samtalsledare. 
   
Vårt huvudsakliga förhållningssätt är att vi möter människan där den är - på riktigt. Vi jobbar 
med hela människan. När vi möter människan där den är arbetar vi efter Maslows 
behovstrappa och försöker genom att stärka både deras självkänsla och självförtroende få 
dem att ta sig ett steg uppåt i trappen så att de ska känna en känsla av sammanhang i 
samhället samt komma närmare ett eget självförverkligande.  
Vår upplevelse, och forskningslitteraturens resultat, visar med önskvärd tydlighet att mycket 
få individer har som mål att ständigt befinna sig på det första steget i Maslows 



8 
 

’ 

                                                                                                                 

trappa/hierarki. De unga i Värmlands Framtid har en önskan om mer än att enbart ha säkrat 
mat, vatten, luft osv. Samtidigt kommer de inte sällan från en miljö som sällan medgett 
trygghet, gemenskap, självkänsla och inte minst självförverkligande. Vårt mål har varit att 
hjälpa dem till att uppleva de övre trappstegen genom bland annat praktik, studiebesök, 
träffar med andra. På det sättet kan vi visa dem alternativ till det de är vana och tar för 
sanning. 
Vi står även kvar när de ”faller" och hjälper dem upp så att de själva ska klara av att komma 
tillbaka upp till det trappsteg de varit på utan vårt stöd i framtiden.  
Vi försöker ge dem verktyg att själva ta makten över sina liv.  
Vi arbetar även mycket med de nya känslor som uppkommer när man klivit upp ett trappsteg.  
Stegförflyttningen skapar rädsla och oro, den kan komma i uttryck i ångestproblematik då 
man inte vet hur man ska/kan hantera det då man inte vet vad det nya steget innebär och vad 
som förväntas av en. Om man inte får adekvat stöd och vägledning så är det lättare att kliva 
tillbaka ett steg där man tidigare känt sig trygg.  
 
 
 

 
 

 
Nivå 1 
De behov en människa först prioriterar att uppfylla är fysiologiska och består av basbehov så 
som mat, vatten och syre. På nivå ett finner man också behov av att undvika smärta, sova, 
röra på sig. 

Nivå 2 
Då de fysiologiska behoven är tillfredsställda börjar individen fokusera på saker som säkerhet 
och trygghet. Människor har ett behov av en stabil vardag, rutiner och enklare regler för att 
inte känna ångest och rädsla, rädsla inför hemskheter som skulle kunna hända. 

Nivå 3 
Om individen känner sig trygg börjar hon söka efter gemenskap med andra människor, 
vänner, barn och kärlek. Vi vill alla känna att vi är en del av något större än oss själva. 

Nivå 4 
Om vi känner att vi har en gemenskap med andra vaknar nästa behov inom oss, behovet av 
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uppskattning. Enklare behov av uppskattning kan handla om makt, kändisskap eller respekt 
från andra medan mer komplicerade behov är självförtroende, kompetens och självrespekt. 

Nivå 5 
Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Här 
handlar det inte om ett behov som helt kan uppfyllas utan ett behov som ständigt förändras. 
Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla 
dina resurser och potentialer.  
 

7TJUGO  
7-Tjugo handlar om att uppmuntra deltagarna till att ta ansvar för sina egna handlingar.  
7TJUGO är en kombination av grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande 
metodmaterial att använda i arbetet med barn och tonåringar. Fokus ligger på personlig 
utveckling och förändringsprocesser. Materialet kan användas när man arbetar enskilt med 
individer men man kan också starta grupper i 7TJUGO  
Empowerment är motsatsen till inlärd hjälplöshet. Det är medvetande om att styra och 
bestämma över sitt eget liv och ta eget ansvar. Grunderna i metoden är ett existentiellt 
synsätt och man arbetar med involveringspedagogik och lösningsfokuserat förhållningssätt. 
Kan vi skapa viktiga relationer så kommer motivationen att vilja göra saker tillsammans. Vi ska 
vara nyfikna, ovetande och icke-värderande. Då kan vi hjälpa människor att hitta sina egna 
vägar och val. 
 
 

Vilka samverkans- och samarbetspartners har varit med och genomfört projektet? 
Hur har samverkan gått till? 

Inom Hammarö Kommun har vi arbetat med följande aktörer: 
* IFO - socialsekreterare, familjebehandlare och beroendekonsulenter. 
* LSS 
* Kommunpsykiatrin 
* Fysioterapeut 
* Arbetsterapeut 
* KAA 
* HVB 
* Högstadieskolornas rektorer samt EHT 
* SYV 
* Fritidsgård samt Mörmogårds kurator 
 
 Utanför kommunen har vi arbetat med följande aktörer:  
* Arbetsförmedlingen 
* Polis 
* Räddningstjänst 
* Landstinget 
* Försäkringskassan.  
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Samverkan har skett i form av regelbundna samverkansträffar.  
Samverkansträffarna sker en gång i månaden då Ungdomskonsulenter, IFO personal, Polis, 
Räddningstjänst, Fritidsgård, elevhälsan, rektorer, HVB samt Hammarö bostäder har träffats 
och då diskuterat i vissa fall enskilda ärenden men även organisatoriska hinder och 
framgångar.  
 

 

Beskriv kortfattat eventuellt material (mallar, infomaterial, lathundar mm) som 
tagits fram i projektet.  
 

*Handlingsplan 
*Värmlands Framtids broschyr 
*Förebyggande KAA broschyr 
* Utvärdering vid projektavslut 
* QPR –Quality, processes, rusults.  

 

 

Beskriv aktiviteter och fortbildningsinsatser för personal och i så fall hur dessa 
påverkat arbetssättet. 
 
Aktiviteter vi haft tillsamman är projektledarträffar, projektmedarbetardagar, 
erfarenhetsutbyte med andra kommuner och andra liknande verksamheter. Vid 
projektledarträffarna har vi diskuterat den gemensamma utvecklingen på alla nivåer, allt från 
individer och speciella ärenden till hur vi ska utvecklas gemensamt som projekt. 
Gällande fortbildning så har vi gått 7TJUGO handledarutbildning, samt endags konferenser i 
horisontella principer, bemötande i NPF, arbetsmarknadskunskap, normkritik, bemötandedag, 
bemötande från första linjen, deltagarinflytande och icke-diskriminering. Dessa dagar har varit 
mycket lärorika då vi både fått nya kunskaper samt väckt liv i gamla. Det vi framförallt 
använder oss av är metoden 7TJUGO som är en synnerligen övergripande metod.   
 

 

 

 

 

Hur har projektet arbetat för att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor, 
män och personer med annan könsidentitet? Beskriv t ex vilka aktiviteter ni har 
genomfört för att lösa de jämställdhetsutmaningar ni mött. 



11 
 

’ 

                                                                                                                 

 
Vi har både i grupp och enskilt belyst ämnet jämställdhet, vi har vid flera tillfällen diskuterat 
#metoo. Alla våra aktiviteter har gjorts så att alla kan delta, oavsett om du är kvinna, man eller 
har annan könsidentitet 

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

 
   Källa: PPT Agneta Tynander, Landstinget i Värmland 

 

Arbetet med jämställdhet 
Projektet har genom olika fortbildningsinsatser arbetat med att: 

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

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

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

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

Insatser, verktyg och tillämpning 
Personal i projektet har erbjudits fortbildning löpande under projektets gång, däribland: 
Schysst kommunikation (jämställdhet), normkritik tillgänglighet utifrån funktionsvariationer, 
kränkningar på nätet, lågaffektivt bemötande, ”en riktig man” (om mansnormen) och 
inbjudningar till årliga kostnadsfria jämställdhetsdagar Gen(i)us som arrangeras av Region 
Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. Föreläsningar har också erbjudits för både personal 
och deltagare i projektet om fysiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer m.m. 
Utöver detta finansierade projektet under några månader en konsultativ tjänst avseende 
jämställdhet och normkritik för att ge projektledarna stöd i arbetet lokalt, utifrån respektive 
kommuns behov. Det konsultativa arbetet bestod bl.a. i att hjälpa personal att se över 
kommunikationen i tryckt material såsom broschyrer och blanketter eller hemsidor, hålla i 
föreläsningar för personal och deltagare, vägleda personal eller liknande. Särskild satsning 
avseende fördjupning i normkritik gavs också till projektkoordinatorer för att kunna utgöra ett 
bättre stöd till personalen ute i kommunerna. 
 
Frågan om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har varit aktuell vid 
projektledarträffar, lokala och centrala styrgrupper, föreläsningar, konferenser och 
fortbildningsinsatser. I projektet har vi metodmässigt frågat om tillgänglighetsanpassningar 
vid sammankomster av dessa slag och använt mikrofoner och andra hjälpmedel för att öka 
tillgängligheten. Projektet har använt formuleringen ”Folkbokförd som kvinna/ man” vid 
informationsinsamlande för enkäter m.m. eftersom det är det folkbokförda som tas upp i 
statistik och inte det kön som personen identifierar sig med. Här finns utvecklingsarbete att 
göra då det förekommit att deltagare inte alltid känt sig nöjda med denna formulering. Vi 
behöver fortsätta arbeta så att kommunikationen sker på ett schysst sätt och att utestängning 
minimeras. 
 
Personalen I Värmlands framtid har arbetat med individens mål i fokus och varit 
uppmärksamma på om det stöd eller de aktiviteter som efterfrågas följer mönster, normer 
m.m. Är behoven som uttrycks utifrån vad deltagaren tror förväntas (enligt norm) eller är det 
den enskildes verkliga behov? Personal i projektet beskriver att ”alla deltagare tillfrågas/får 
erbjudande om allt”, d.v.s. ingen urskiljning av erbjudanden sker utifrån personalens 
förförståelse. Personal har däremot medvetet tydligt och vid flera tillfällen presenterat 
traditionellt normbrytande förslag på t.ex. friskvård, praktik, arbete eller studier för deltagare 
för att tydliggöra möjligheten att välja utifrån intresse, inte utifrån vad som förväntas enligt 
norm. Projektpersonalen beskriver:  
 
”Det är viktigt att erbjudande om aktiviteter ställs till alla deltagare och att inte utgå ifrån att 
det t.ex. bara är killar som vill delta i innebandy och att tjejer gillar yoga.” 
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 I vad och hur deltagaren sedan väljer att delta är upp till var och en. Projektet arbetar för att 
ge varje enskild ungdom förutsättningar att göra individuellt medvetna val! 
 

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

 

Checklista med stödfrågor - jämställdhet 

Bemötande 
* Är mitt bemötande individuellt och könsneutralt? 
* Ger jag alla deltagare oavsett kön lika mycket tid och utrymme? 

 
Kommunikation 
* Är kommunikationen könsneutral i både tal, bild och skrift? 
* Kommunicerar jag jämställdhet? 

 
Aktivitet 
* Tänker jag jämställt vid aktiviteter? 
* Fördelar jag resurserna lika mellan könen? 

 
Erbjudande 
* Ger jag alla deltagare samma erbjudande oavsett 
kön? 
* Tänker jag jämställt kring vad jag erbjuder? 

 
Utvärdering 
* Hur vet jag att jag arbetar med jämställdhet? 
* NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktivitet) 
 
 
 

Hur har ni arbetat för att göra verksamheten tillgänglig så att deltagare kan delta i 
aktiviteter utifrån sin vilja och förmåga oberoende av funktionsvariationer eller 
andra hinder. Beskriv t ex vilka aktiviteter ni har genomfört för att lösa de 
tillgänglighetsutmaningar ni mött. 
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Värmlands Framtid har alltid tillfrågat deltagarna vad de vill göra genom att skicka ut sms till 
alla deltagare för att ta reda på vad de är intresserade och nyfikna på att prova på eller göra. 
Det har inkommit flera önskemål som vi sedan genomfört. Dessvärre har fler deltagare social 
fobi och vill inte vara i grupp men i vissa fall har vi genom motiverande samtal fått dem att till 
slut delta. Vad vi gjort för att anpassa verksamheten mer är t.ex. att ändrat tider för att fler 
deltagare ska kunna komma. 

Arbetet med tillgänglighet 

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

 

Insatser, verktyg och tillämpning 

•  
*Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning utifrån 
tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande. 
*Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska 
kunna vara delaktiga i projektets insatser.  

 

Projektet har satsat på fortbildning till personal för att öka kunskapen om svårigheter som kan 
finnas utifrån olika tillgänglighetsaspekter,t.ex. neuropsykiatriska funktionsvariationer. Även 
här vill projektet skapa en gemensam kunskapsgrund för att utifrån det arbeta fram planer 
och modeller. 
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Psykisk ohälsa har också varit ett område som införlivats kring tillgänglighet, då även psykisk 
ohälsa kan göra att personer får svårigheter inom förmågor som t.ex. planering eller 
automatisering. Färdigheter som människor normalt sett har kan sättas ur balans om den 
psykiska ohälsan är stor. Att personal har 
goda kunskaper om sådana svårigheter och 
hur de kan bemötas kan vara avgörande för 
om en deltagare ska känna sig väl bemött 
och skapa förutsättningar för att de når så 
långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

Kommunikation  
–Tänker jag tydlighet och tillgänglighet gällande: 

 Tal, skrift, bild, materiel 

 Öppettider, telefontider 

 Kroppsspråk 
 

Aktivitet  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

 Delaktighet 

 Rutiner, tider 

 Lockande, intresse 

 Alternativ 
 

Personal  
- Tänker jag tillgänglighet utifrån behov gällande: 

 Flexibilitet 

 Lyhördhet 

 Mångfald 

 Jämlikhet 
 

Lokaler  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

 Utformning 

 Presentation 
 
Utvärdering 

 Hur vet jag att jag arbetar med tillgänglighet? 

 NÖHRAE (Nuläge, Önskat läge, Hinder; Resurser, Aktivitet/Agera, Effekt) 
 
 
Inledningsvis i kontakten med deltagare har personal frågat om hur de vill bli kontaktade, vilka 
kommunikationssätt de föredrar och diskuterat kring hur arbetet behöver läggas upp för att 
det ska fungera för dem. Deltagarna får själva sätta ord på det stöd och de förutsättningar 
som de har behov av. Denna information kring hur det fungerar bäst är viktig att ha med sig 
genom hela arbetet, t.ex. vid förberedande av friskvård, studier, praktik eller arbete. Detta 
arbetssätt gör att deltagaren känner sig bekräftad, lyssnad till och att behoven som de 
uttryckt tas på allvar. 
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Hur har ni arbetat för att verksamheten och dess deltagare ska vara icke-
diskriminerande (ex utifrån: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 
sexuell läggning) så att deltagare kan delta i aktiviteter utan att känna sig utsatta 
eller uppleva obehag utifrån diskriminering. Beskriv t ex vilka aktiviteter ni har 
genomfört för att lösa de tillgänglighetsutmaningar ni mött. 

Vi har arbetat med att verksamheten ska vara icke diskriminerande så att alla kan delta 
oavsett kön, religion eller sexuell läggning genom att diskutera och lyfta dessa ämnen med 
jämna mellanrum både enskilt och i grupp.  
Våra aktiviteter har varit öppna för alla och all mat vi serverat har alltid fungerat för alla 
oavsett religiös bakgrund.  

Arbetet med icke-diskriminering 

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

”Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska 
kunna vara delaktiga i projektets insatser.”  
 

Insatser, verktyg och tillämpning 
Personal har genom fortbildningsinsatser fått ökad kunskap och konkreta tips/verktyg i det 
dagliga arbetet för att skapa medvetenhet kring utestängande mekanismer utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Genom medvetet arbete kan personalen se till att deltagare ges 
lika möjligheter och öka delaktigheten. 
 
Projektets verksamhet har varit öppen för alla i åldersgruppen och de har inte behövt en 
särskild myndighetstillhörighet eller remiss för att kunna delta. I de fall projekten behövt göra 
prioriteringar, så har de mest utsatta prioriterats, t.ex. de med lägst utbildningsbakgrund. 
Personalen har arbetat med att vara tydlig med att alla är välkomna och att den enskilde 
väljer själv om hen vill dela med sig av sin bakgrund/mående/situation både vad gäller enskild 
personal eller i gruppverksamhet. Personalen har mött deltagarna där de är och utifrån det de 
valt att berätta om sig själva. 
Projektet har arbetat med att sprida kunskap om heterogeniteten i målgruppen (unga som 
varken arbetar eller studerar, UVAS) till personal i olika organisationer. En nyanserad bild av 
målgruppen behöver spridas så att inte personal missar att ge information eller att 
uppmärksamma behov hos deltagare.  
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Genom NDI har projektet följt upp hur deltagarna upplever verksamheten, bl.a. utifrån 
förekomst av diskriminering och kunnat ta diskussioner med bakgrund i detta. Personal 
beskriver hur de dämpar jargong genom att t.ex. tydliggöra att i gruppaktiviteterna är vi 
tillsammans och det är viktigt för att alla ska kunna delta att vi visar varandra respekt. Det har 
också varit viktigt att lyfta fram och ge beröm för schysst uppträdande, när personal hör och 
ser att de är inkluderande. I arbetet med materialet i 7TJUGO görs gruppkontrakt och 
deltagarna får också själva vara med och bestämma vilka regler som ska gälla. 
Arbetet med att skapa en inkluderande verksamhet har också bestått i granskning av 
kommunikation, informationsmaterial (text och bild) och lokaler (tillgänglighet och 
utformning). 
 
Genom insamlande av data kring deltagarnas tid i projektet har personal bl.a. kunnat följa hur 
resurser fördelats och lagt vikt vid att dessa ska fördelas jämlikt till projektdeltagare, utifrån 
individuella behov (ej utifrån diskrimineringsgrund, t.ex. kön). Resursfördelning har följts 
gällande individuell tid, tid i grupp, praktik, studier och friskvård. Om sned fördelning 
upptäckts har personal kunnat se över om de behövt justera något i insatsernas utformande 
så att fördelningen sker utifrån individuella förutsättningar och behov. 
 
Exempel på praktiska övningar/insatser som genomförts i arbete med deltagarna för att öka 
kunskap och medvetenhet om och arbeta för jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering: 

 Spel, ex. kortlekar som ställer frågorna på sin spets, som skapar medvetenhet och gör 
att varje deltagare får fundera, värdera och ta ställning.  

 Övningar utifrån 7-tjugo-materialet. 

 Prata om normer och roller i samhället, i skolan, i arbetslivet och på fritiden och hur 
de kan fungera utestängande. Att prata om hur innanförskapet kan stänga ute. 

 Föreläsningar för deltagare för att höja kunskapsnivån om bl.a: sexuell läggning, 
normer och värderingar, vikten av att våga tro på sin förmåga, ADHD m.m.   

 Visat filmer som problematiserar jämställdhet, med efterföljande diskussioner. 

 Personal är förebilder och visar att alla är lika värda, har rätt att vara olika och att det 
är normer som begränsar oss.  

 Åkt och hämtat deltagare som varit i behov av det p.g.a. långt avstånd eller psykisk 
ohälsa. Varit med som personal under olika aktiviteter som stöd och medarbetare. 

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

 Haft individuella aktiviteter för de som haft behov av det. Gjort hembesök, enskilda 
samtal, enskilda studiebesök på skolor eller praktik/arbetsplatser, haft friskvård 
individuellt genom att följa med på gym/bad, spela tennis, gå promenad etc. 

 Haft gruppaktiviteter i mindre grupper 

 Socialträning – följa med som personal och vistas i miljöer som är svåra för individen.  
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Projektets resultat 
 
”Under gymnasiets tre år var jag sjukskriven på heltid i ungefär 2,5 år. Det var så stort fokus på skolan 
och jag kände mig värdelös. Nu har jag varit med i Värmlands Framtid i två år. När jag började fick jag 
ganska snart komma ut på praktik vilket sedan har lett till att jag sökt och fått jobb i en butik. Jag har 
flyttat hemifrån, fått en utredning och ett namn på mina diagnoser – och äntligen rätt medicinering. 
Jag mår väldigt bra idag efter att ha levt med konstant ångest så länge”. 

 

 
Beskriv projektets faktiska resultat. Beskriv även eventuella oväntade resultat. 
Beskriv kvantitativa och kvalitativa resultat utifrån både deltagarperspektiv (ex 
arbete, studier, närmat sig studier/arbetsmarknad, fått rätt huvudman, ökad hälsa 
mm) och kommun-/organisationsperspektiv (ex. nya kunskaper och förändringar i 
attityder, värderingar, riktlinjer och rutiner, ökad samverkan, gemensamt synsätt).  
 
* Det mest oväntade resultatet är att fler deltagare än förväntat gått till studier och arbete. 
Anledningen till att detta är oväntat är pga. att flera deltagare har kommit ifrån en värld av 
utanförskap där t.ex. skolan, för dem, känts som ett misslyckande. Många deltagare har varit 
extremt långt från en sysselsättning.   

Kvantitativa resultat:        
* Sett till att projektansvarig under hela tiden fört statistik  så ser vi tydligt och generellt att 
deltagarna är nöjda med projektet. Detta har mätts i bl.a. NDI enkäter och hälsoenkäter.   
 
Kvalitativa resultat:   
* Deltagarna har fått en ökad KASAM   
* Stärkt självförtroende  
* Förbättrad fysisk hälsa  
* Ökad meningsfull fritid  

Deltagarperspektiv:    
* Tidiga förebyggande insatser i form av Värmlands framtid med fokus på att unga som 
varken arbetar eller studerar har visat sig stärka den unge individens självkänsla och i stor 
utsträckning bidragit till att merparten idag inte tillhör UVAS kategorin.  
* Möjligheten att få ”stanna kvar” i projektet under första perioden av en ny sysselsättning är 
av enorm betydelse.   
* Värmlands Framtid har mött individen där den är, sett hela människan.    

 

Kommun/organisationsperspektiv:   
* 24 deltagare har genom projektets gång haft försörjningsstöd. I dagsläget, juni 2018 har 5 
fortsatt försörjningsstöd, de andra har kommit ut i sysselsättning. Minskat försörjningsstöd till 
deltagare genererar både vinst för individ och samhälle i form av bättre mående respektive 
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minskade kostnader för kommunen. Fler deltagare har börjat studera vilket i sin tur leder till 
att chansen för ett långvarigt jobb har ökat.  
* Kommunens beslutsfattare har fått upp ögonen för förebyggande insatser utifrån att 
resultaten varit väldigt positiva. En effekt av det kan förhoppningsvis bli att förebyggande 
insatser inspirerat av Värmlands framtid i framtiden blir en verksamhet finansierad av 
kommunen själv.   
* Ökad samverkan med både externa & interna aktörer   
* Förståelse för att tiden som deltagaren får stanna kvar i projektet efter att den kommit ut i 
sysselsättning är en framgångsfaktor i arbetet med individen.   

 

 

 

Vad var det som gjorde skillnad/var betydelsebärande, vad ledde fram till det 
önskade resultatet? Vad fungerade inte, och varför? 
 
Då det inte fanns något liknande i kommunen innan så har hela projektet gjort skillnad. Vad 
som påverkat resultatet positivt är att projektets metod, till skillnad från andra metoder, har 
haft möjlighet att ha kvar deltagarna i projektet tre månader efter att de gått ut i någon form 
av sysselsättning. Vi har lämnat dem när de har fått tillräckliga verktyg för att klara sig själva i 
samhället.  
 
Vad som fungerat mindre bra är vissa myndighetskontakter där det dessvärre varit 
personbundet hur samarbetet sett ut. Arbetsförmedlingens lokala kontor i Skoghall lades ner 
och flyttades till Karlstad vilket relativt snabbt resulterade i att den tidigare nära och mycket 
goda kontakten avtog. Fler av deltagarna lider av social fobi och resan till Karlstad har ibland 
hindrat dem att ta sig på möten mm. Detta har vi arbetat med men för dem som tidigare haft 
närheten till Arbetsförmedlingen blev klivet till Karlstad väldigt stort.   
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Vad som varit svårt att förändra, svårt att motivera, är flera av de personer som har 
aktivitetsersättning som inte vill eller kan förändra sin situation på samma sätt.  
Det i sig har sannolikt varit anledningen till att de beviljats aktivitetsersättning. 
 

 

Vad innebär resultatet för unga i er kommun? 

 
De som varit deltagare i projektet har delvis anvisats från handläggare inom kommunal 
verksamhet, KAA samt via uppsökande arbete. I tillägg till det har flera själva hört av sig till 
ungdomskonsulenterna och själva velat delta. Då vi aktivt valde att förlägga verksamheten 
utanför gängse kommunala byggnader såsom socialtjänst, kunde vi öka känslan av att 
ungdomskonsulenterna arbetade för ungdomen och inte för en myndighet. Detta, menar vi, 
har inneburit en ökad vilja och sannolikhet för att ungdomen själv väljer att uppta eller 
återuppta kontakten med ungdomskonsulenterna.  
 
När vi växlade upp till två ungdomskonsulenter kunde vi än bättre möta individen där den är.  
Genom arbetet med projektet har vi haft möjligheten att, steg för steg, inrymma proaktivt 
arbete tillsammans med skolan. Det är ett arbetssätt vi kallar förebyggande KAA och för 
tankarna till ”Övergångsstället” i Göteborg. Det har, för de unga, inneburit ökade möjligheter 
att få hjälp i ett tidigare skede och därmed större möjligheter att fullfölja sin studiegång.  
 

 

Hur många deltagare, fördelat på kvinnor och män (d.v.s. inrapporterade till SCB) 
har deltagit under projekttiden. Hur många övriga ungdomar har indirekt berörts 
av era aktiviteter? 
 

50 stycken har deltagit, 29 män och 21 kvinnor.  

Ungefär 4 stycken som ej skrivits in samt 6 stycken från KAA.   
 

 

Hur många ungdomar (unika individer) har haft praktik under projekttiden? 
 

24 deltagare har haft praktik, 48%.   

 

 

Hur många ungdomar (unika individer) har tagit del av en utbildningsinsats eller 
provat på studier under projekttiden?      
 

 21 deltagare har haft utbildningsinsats, 42%.   
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Hur har arbetet i styrgruppen fungerat? Vad har varit bra och vad har varit mindre 
bra? Ge tips på förbättringsområden. 
 
Arbetet i styrgruppen har fungerat någorlunda bra. Närvaron har dock varierat. Det kan 
förbättras genom att man tillsammans, i mycket god tid bestämmer gemensamma tider. 
Detta har vi gjort men det har dessvärre under sista delen av projektet inte påverkat 
närvaron. 

 

 

Hur har den centrala organiseringen (projektkontoret) fungerat? Vad har varit bra 
och vad har varit mindre bra? Ge tips på förbättringsområden. 
 

Det har fungerat bra och all deras kommunikation har fungerat bra tack vare våra 
projektkoordinatorer. Projektkontoret har varit mycket lättillgängliga och hjälpsamma inom 
alla områden. De har varit ett stort stöd för oss alla och det finns inga förbättringsområden.  
 

 

Hur har projektets arbetssätt/metoder, utbildningar och aktiviteter främjat 
jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering? 
 
Vi har genom att medvetandegöra dessa ämnen hos deltagarna påverkat deras sätt att tänka. 
Vi har också haft en föreläsare, Agneta Tynander, som diskuterat normkritik i gruppen.  
Vi har i vårt dagliga arbete hela tiden betonat vikten av att tänka i dessa banor. 
Projektets arbete har resulterat i att personal och deltagare ökat sin kunskap och 
medvetenhet om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt om vinsterna med 
ett bättre utfall och ökad delaktighet som följd av detta arbete. Att deltagaren själv är med 
och gör upp sin handlingsplan, gör upp t.ex. hur de vill hålla kontakten och vilka aktiviteter de 
behöver och kan delta i ökar graden av deltagande, motivationen och känslan av egenmakt. 
Arbetet har ökat delaktighet och inkludering. Personal i projektet berättar också att 
arbetssättet i Värmlands Framtid inneburit att en del verksamheter fått ändra på tidigare 
förhållningssätt och arbetssätt som inte fungerat, t.ex.”De (ungdomarna) får väl lära/skärpa 
sig!” eller ”De kom inte, så då får de inget.” 
 
Genom att ställa frågan: ”Vad fungerar för dig?” får alla deltagare möjlighet att berätta vilket 
stöd de behöver. Det handlar inte om rättvisa, utan om att skapa lika möjligheter och 
förutsättningar för alla att delta. Projektet har arbetat med ett flexibelt och icke-värderande 
arbetssätt, där den enskilde deltagaren får det stöd hen behöver. Jämlikhet handlar inte om 
att ge alla samma sak, utan om att ge alla förutsättningar att delta på så likvärdigt sätt som 
möjligt. Projektpersonalen beskriver arbetet såhär: 
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”Deltagarna har fått det de behövde 
– inte samma stöd till alla, utan rätt stöd till alla, så att lika möjligheter skapas.” 

 

 
Under projektet har löpande uppföljning gjorts av deltagarnas nöjdhet med verksamheten via 
en enkät (Nöjd Deltagarindex). Detta har också fungerat som ett verktyg för inflytande över 
verksamheten där deltagarna förutom att tycka till om verksamheten också kommit med 
förslag på förändringar. Enkäten har också öppna svar för att ge deltagarna möjlighet att lyfta 
det de tycker är viktigt att förmedla. En av frågorna i enkäten berör icke-diskriminering och 
frågar om det förekommer rasistiska, kränkande eller nedvärderande kommentarer eller 
skämt. Att ställa konkreta frågor har varit ett viktigt verktyg i arbetet, men också ett 
ställningstagande. Personalen hade skapat medvetenhet och kunskap som gjorde att 
deltagarna kunde göra individuellt medvetna val! 
 
Att personal beaktat jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har säkerställs genom 
uppföljande samtal, checklistor och NDI (Nöjd Deltagar Index). Löpande under projektet har 
personal kunnat följa hur deltagarnas tid i projektet fördelats på olika aktiviteter (individuellt, 
grupp, friskvård, praktik och studier) och kunnat följa om skillnader avseende kön 
förekommit.  
Checklistorna för projektet avseende arbete med jämställdhet och tillgänglighet har 
säkerställt att dessa perspektiv beaktats i det dagliga arbetet. Checklistor har också använts 
inför varje månatlig lägesrapport och i planering inför de olika aktiviteterna. 
 
Citat från personal i projektet ger exempel på hur insatserna främjat arbetet: 
 ”Kunskaperna från projektet har också spridit sig ut i våra ordinarie verksamheter genom 
deltagande i utbildning, samverkan och de resultat vi kunnat påvisa.” 

 

”De olika utbildningarna och föreläsningarna har givit mer kunskap och möjlighet att arbeta 
inom arbetsgrupperna för att ha en gemensam plattform att utgå från.” 
”Vi upplever att genom att ha en tillåtande och flexibel verksamhet och ett medvetet 
förhållningssätt så främjar det jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.” 
 
”Värmlands framtid har arbetat med ett förhållningssätt där systemet formas efter 
människan, i stället för tvärtom.” 
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Uppföljning och utvärdering 
 

På vilket sätt har uppföljning och utvärdering varit ett stöd för ert projekts 
utveckling och resultat? 
  
Det har genom hälsoundersökning och NDI gett oss möjlighet att få kunskap om hur 
deltagarna upplever projektet. Man ska trivas i Värmlands framtid på Hammarö och vi 
anpassar oss efter deltagarens behov.  
NDI har även hjälpt till att påvisa den stora betydelsen projektet har för deltagarna när vi visat 
siffrorna för politiker, styrgrupp och chefer. 
Månadsrapporteringen har även det varit av stor vikt då vi samlat in data i form av 
deltagarnas historia och nuvarande läge. Hur mycket de har varit här individuellt, i grupp, 
praktiserat, studerat eller haft friskvård. Resultatet i månadsrapporten har hjälpt oss att få en 
bra översikt över var deltagaren varit här och nu som i sin tur kan användas som ett verktyg i 
utvecklingen.  
Uppföljning i form av projektledarträffar och styrgrupper har också varit av mycket stor 
betydelse då vi fått åsikter/kunskaper ifrån fler synvinklar. Detta har lett till att vi har fått 
kunskap om att projektet utvecklas i rätt riktning. På Hammarö kommer vi implementera 
både uppföljning och utvärdering. Deltagarna kommer fortsatt kunna påverka aktiviteterna vi 
gör.  
 
Styrgruppen på Hammarö Kommun har varit : 
 
Anna-Carin Wallin Bowen, projektansvarig ungdomskonsulent 
Klas Ottosson, Enhetschef APH Hammarö Kommun 
Ulrika Vitalis, Enhetschef IFO 
Tomas Björnsson, Sektionschef Arbetsförmedlingen  
Tommy Håfstrom, Enhetschef HVB Hammarö Kommun 
Joakim Schlott, Samordnare, HVH Hammarö kommun 
Anders Fransson, SYV, Hammarö Kommun 
Niklas Mitander, ungdomskonsulent Hammarö kommun 
Karin Kihlman, Enhetschef Första Linjen, Landstinget (Bytte arbete och var enbart med i 
början) 
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete 

 

 
”Lyssna på våra historier! 
Se till att det fungerar inom psykiatrin och i våra skolor. För om vi inte har en trygg plats att börja på 
och få en grund – hur ska vi då klara oss, om vi inte har något att stå på?” 

 

Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete till beslutsfattare, 
intressenter och andra. I vilka sammanhang har ni spridit resultat och 
erfarenheter? Till vilka? 

 
APH chefen, arbetsplats Hammarö, d.v.s. Hammarös Arbetsmarknadsenhet 
har under projektets gång hela tiden haft en mycket öppen och god kommunikation med 
både politiker och närmsta chefer. Projektansvarig ungdomskonsulent har även presenterat 
projektet i olika chefsgrupper samt socialnämnd och AU. 

Kontinuerlig information om och dialog kring framsteg i form av bland annat NDI, resultat till 
arbete/studier och framgång i arbetsmetoder har givits till metodstödjare, 
kvalitetssamordnare, socialchef, kommundirektör, Kommunstyrelsens ordförande, 
Socialnämndens ordförande, Enhetschefer inom kommunens förvaltningar såsom tekniska 
och bildning. 
Tillsammans med personal från projektet, har enhetschef kontinuerligt informerat de politiska 
arenorna om framsteg, målgruppsanalyser, resultat, med ett särskilt fokus på att tydliggöra 
eventuella skillnader mellan kvinnor och män. I chefsgrupper har diskussioner om metoder 
förts, i syfte att lära av de processer som uppstått i projektet, med mål att införa hela eller 
delar i ordinarie verksamhet som inte begränsats till arbete med ungdomar.  

Då projektet som sådant, på en regional nivå, varit känt i flertalet sammanhang, har även 
Enhetschefer för Individ- och familjeomsorg, HVB-verksamhet och Socialchef kunnat lyfta 
spörsmål med koppling till målgrupp och projekt. Detta särskilt då dessa funktioner fått 
särskilt mycket information, på chefstjänstemannanivå. 
En deltagare i Värmlands Framtid Hammarö, Matilda Jonasson, har föreläst om sina 
upplevelser med kontakten med skolan och BUP. På lokal nivå har hon föreläst för alla 
rektorer och EHT samt socialförvaltningens chefer. Hon har även föreläst på Nya Perspektiv, 
Nya Perspektiv bygger på en rad samarbeten mellan kommunerna och Landstinget i Värmland 
inom områdena vård, omsorg, eHälsa och folkhälsa där politiker, landstingschefer, 
kommunchefer samt förvaltningschefer träffas. Andra föreläsningar/intervjuer hon gett är 
Värmlands Folkblad, Sveriges radio Värmland, Landstingspolitiker, riksdagspolitiker såsom Åsa 
Regner som då var barn, äldre och jämställdhetsminister.  
Länkar till detta finns här: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6870220 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6942528 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6870220
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6942528
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https://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Folkhalsa-och-
samhallsmedicin/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Sjalvmordsprevention/konferenser-om-
suicidprevention/konferens-i-karlstad-12-april-20182/ 
 
 https://www.vf.se/hammaro/alla-ska-ha-en-chans/ 

http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/03/Nya-Perspektiv-Seminarium-
12.pdf 

 

Vad har spridnings- och påverkansarbetet resulterat i?  

 
Att socialförvaltning och Bildningsförvaltningens chefer och nämnder har god kunskap om 
projektet som i sin tur lett till att projektet får fortsätta året ut utan projektmedel. Det har lett 
till Förebyggande KAA, där ungdomskonsulenter, kommunens högstadierektorer, EHT och SYV 
vid flera tillfällen per termin träffas. 
Målgruppen har synliggjorts och deras behov har satts på agendan. ”Hinder” har lyfts upp till 
beslutsfattare, att behov av samverkan uppmärksammats, att behov av förebyggande arbete 
uppmärksammats, att personal hos olika aktörer fått ta del av erfarenheter från ungdomar 
som ”farit illa” i systemet och de har lyssnat till förslag på lösningar. 
 
 

 Hur förs projektresultatet vidare? 

Under andra halvåret 2018 har medel avsatts för att fortsätta verksamheten, såsom den sett 
ut i projektformat. Ungdomskonsulenter, ansvarig Enhetschef samt 
arbetsmarknadssamordare, har en kontinuerlig dialog om hur utvecklingen av arbetet ska ske, 
målgruppsanalyser- och diskussioner, om och i så fall hur avsaknaden av en lärande 
projektorganisation kan påverka kommande resultat, med mera. Då budgetprocessen inom 
kommunen är försenad, har inte besked om ev. finansiering för 2019 ser ut, kommit. 
Hammarö har tidigare inte haft denna typ av verksamhet och har därför inga, sedan tidigare, 
rammedel för ändamålet.  

Resultatet av arbetet har över tid delgivits till nämnderna för socialförvaltningen och Bildning 
(grundskola). Under hösten 2018 kommer Ungdomskonsulenterna (projektmedarbetarna) att 
få en längre dragning i socialnämnd, för att mer detaljerat gå igenom resultat, metodik och 
andra lämpliga områden.  

Kommunen har tidigare haft en gemensam nämnd tillsammans med en grannkommun. Från 
kommande verksamhetsår kommer detta att avslutas. I samband med detta, har projektet 
varit en viktig del i att arbeta fram struktur och arbetssätt i kommande organisation, avseende 
gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor. 

 

https://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Sjalvmordsprevention/konferenser-om-suicidprevention/konferens-i-karlstad-12-april-20182/
https://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Sjalvmordsprevention/konferenser-om-suicidprevention/konferens-i-karlstad-12-april-20182/
https://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Folkhalsa-och-samhallsmedicin/Sjalvmordsprevention/konferenser-om-suicidprevention/konferens-i-karlstad-12-april-20182/
https://www.vf.se/hammaro/alla-ska-ha-en-chans/
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/03/Nya-Perspektiv-Seminarium-12.pdf
http://www.regionvarmland.se/wp-content/uploads/2015/03/Nya-Perspektiv-Seminarium-12.pdf
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Leverans 
 
”De utgår från mig, individen, inte sig själva - de lyssnar!” 

 

Beskriv vad ni levererar i form av färdiga och implementerade 
arbetssätt/metoder, funktioner, strukturer, rutiner, etc. 
 
Vi levererar Motiverande samtal, 7TJUGO, handlingsplan, vi har även anställt 
ungdomskonsulenter i kommunen. Samverkan har utökats både lokalt och utanför 
kommunen som vi tidigare nämnt.  
Vi har provat oss fram och kommit fram till vad som är Värmlands framtid på Hammarö. Vi har 
ett spektrum av insatser, vi följer upp, samverkar över gränserna, vi utvärderar och chefer 
samverkar över gränser. 
Efter personalförstärkningen till två ungdomskonsulenter har arbetet utvecklats ännu mer. Vi 
arbetar gemensamt med alla ungdomar men för att göra det tydligt för dem så har de en 
huvudkontakt. Vid första träffen är båda ungdomskonsulenterna med och presenterar 
Värmlands Framtid. Därefter diskuterar vi vem som ska ha huvudkontakten med deltagaren. 
Vi diskuterar alltid deltagarens mående och de andra pågående processerna kritiskt.  
Vi utför även kollegial granskning då den ena lyssnar på den andra parten i samtal för att även 
där kunna utvecklas och främja deltagarna. 
 
Projektet har tillåtit oss att köpa in gymkort, vilket gett ett mycket gott resultat. Vi har tydligt 
sett hur positivt det psykiska måendet påverkats av fysisk aktivitet. Gymmet har varit 
lättillgängligt i centrala Skoghall som gjort att många utnyttjat det dagligen. Vi hoppas kunna 
fortsätta med det vid en implementering.  

Förutom det uppsökande arbetet så har ett anvisningsförfarande tagits fram. Syftet med det 
är att få en tydlig kommunikationsväg för att individen inte själv skall behöva ta det fulla 
ansvaret för att söka upp olika professioner. Beroende på vilken funktion som, tillsammans 
med individen, gör en ansökan/anvisning till Värmlands Framtid/Ungdomskonsulenterna har 
vi arbetssätt som syftar till tydlighet. 
Sker anvisning från IFO, så sker detta via användning av Instrument X – KNUT. Via 
arbetskonsulent på Arbetsplats Hammarö sker sedan en vidare anvisning, där klargörande 
samtal sker innan anvisning. Detta gör att individen inte ska behöva berätta samma sak för 
många gånger.  
Där en individ anvisas från AF, sker gånger såsom ovan.  
Biståndsbedömare tar istället en direktkontakt med ungdomskonsulenterna.  
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Har något arbete påbörjats, men som inte är färdigutvecklat? Beskriv i sådana fall 
hur det fortsatta arbetet/stödet behöver vara utformat, eventuella resurser, 
former, etc. för att utvecklingsarbetet ska fortsätta. 

SOC-BIN har utvecklats i form av förebyggande KAA. Vår metod är att i god tid få kännedom 
om vilka elever som ”riskerar” att inte klara övergången från grundskola till gymnasium 
genom att i skolans regi, träffa eleven, få en relation och därefter hjälpa till genom att t.ex. ha 
extra studiebesök till den aktuella gymnasieskolan, ha stärkande och motiverande samtal för 
att skapa en tydligare bild av vad det innebär att gå på gymnasiet. Ungdomskonsulenterna 
knyter kontakter på den aktuella gymnasieskolan för att eleven ska få ett tryggt bemötande av 
ett fåtal i personalgruppen, exempelvis mentor, kurator m.fl.  
Vi tror att detta kommer att leda till färre skolavhopp, fler som får fullständiga grundskole- 
och gymnasiebetyg, bättre överlämning mm.  
 
 

Här kan ni också beskriva sådant ni sett behov av under projektets gång, men som 
inte rymts inom projektet, men som behöver tas omhand och åtgärdas för att fler 
unga ska komma åter i utbildning eller arbete. 

NP-IT, ungdomarna som har aktivitetsersättning och ingen riktig aktivitet. Vi har sett behov av 
en form av mediagrupp där man fokuserar på att lära ut bla dataprogram, Photoshop, in 
design, dessvärre hittade vi inte någon lämplig person med rätt kunskaper och erfarenheter 
för arbetet. Syftet var att fånga upp målgruppens intresse och kunskaper inom IT-området. 
Förhoppningen var att det kan leda till vidare studier eller arbete inom området. 
 
Motivationsanställning, att kunna ha en anställning på 1-2 månader under tiden man går på 
försörjningsstöd, syftet med detta är att den enskilde ska kunna stärkas som person och få en 
känsla av sammanhang. Personen ska få uppleva att få en lön istället för försörjningsstöd 
Förhoppningen med detta är att få ”känna på” hur det är att få en lön ska bli så motiverande 
att de kommer ut i egen försörjning.  
Vi har flera goda exempel på ungdomar som kommit ut i jobb som efter det inte alls vill 
återvända till försörjningsstöd utan fortsätta få in en högre inkomst.  
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Implementering och användande av resultat 
 

”Jag tycker att skolan ska vara en plats där ingen ska gå med en klump i magen. Det är 2018 nu, det här borde ha 
stoppats för länge sedan. Vi måste lyssna mer på våra elever och fråga dem vad de tycker och känner om 
skolgången så de får bästa möjliga möjligheter att klara skolgången.” 

 
Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer användas i ordinarie 
verksamhet och i befintliga strukturer.  

Socialnämnd och kommunalråd i Hammarö kommun är mycket nöjda med utvecklingen och 
resultatet av projektet. Information om projektet har delgivits socialnämnd, ordförande för 
bildningsnämnd, kommunstyrelsens ordförande och socialförvaltningens chefsgrupp. Den 
gemensamma nämnaren i återkoppling från samtliga är att projektet fyllt en viktig funktion 
och att lärdomen av arbetssättet är att vi behöver göra mer av det i kommunal regi, i 
samverkan med bland andra arbetsförmedling.  
 
Av den anledningen har medel sökts och beviljats för att fortsätta verksamheten i sin helhet 
under andra halvåret 2018. Medel har sökts, men ännu ej beslutats, för 2019. En 
permanentning av verksamheten ligger sedan som plan på tjänstemannanivå. Den exakta 
utformningen av fortsättningen, visavi arbetssätt, beslutas under andra kvartalet 2018.  
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Kommentarer och tips 
 

”Jag har aldrig litat på någon förut…” 
 

Vilka tips vill ni delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre 
bra och varför?  

Det nära samarbete som vi haft med projektkontoret och då speciellt projektkoordinatorerna 
har lagt grunden för att vårt projektresultat varit så gott. Deras tillgänglighet i början och 
under tiden för projektet har varit mycket betydelsefullt. Att sedan ha en enhetschef med 
tidigare erfarenhet av ESF projekt som litat och trott på de metoder vi använt oss av har även 
det varit mycket värdefullt. 
Grunden är oerhört väsentlig, det är den som gjort att arbetet och resultatet med deltagarna 
blivit så bra. Projektet har knutit kontakter i och utanför kommunen, samarbete och 
samverkan med andra instanser är både värdefullt och utvecklande. 
 Att ha möjlighet att ha kvar deltagarna efter att de kommit ut i sysselsättning har varit helt 
avgörande. Många av deltagarna har i sina tidigare erfarenheter slussats ut i någon 
sysselsättning och därefter lämnats där, i många fall helt utan stöd, vilket dessvärre har lett till 
ett misslyckande. 
Att ge deltagarna tiden, att ha tålamod att vänta, att går det långsamt-sänk farten! Vi har varit 
närvarande och tillgängliga i vårt arbete med att möta människan där den är.  Vi har alltid 
börjat med att genom motiverande samtal försökt stärka både deras självkänsla och 
självförtroende så att deltagaren fått en känsla av sammanhang och tar sig ett steg upp i 
Maslows behovstrappa. Ett steg närmare ett eget självförverkligande - vilket i projektet 
inneburet bättre psykiskt och fysiskt mående och ett steg närmare arbete eller studier.  
 
Sammanfattningsvis är tiden, tillgängligheten och närvaron från ungdomskonsulenter, helt 
avgörande. Att deltagarna får träffa en person som påbörjar, genomför och avslutar något, att 
de träffar en person som gör det den säger att den ska göra - DET är viktigt!  

 
 

”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. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att 
hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. 
Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så 
beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för 
att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed 
måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag 
heller inte hjälpa någon." 
Søren Kierkegaard   
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Kontakt och underskrift 
 
 

Kontaktperson för ytterligare information: 

 

 

Slutrapport ska undertecknas av projektledare eller person som har rätt att företräda 
projektägaren. Undertecknad  intygar att lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga. 

 

Underskrift projektansvarig/projektledare: 

 

 

Datum                     Namnteckning 
 
 

Namnförtydligande 

 


