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Sammanfattning  
 

Värmland Tillsammans var ett projekt finansierat av ESF, Europeiska Socialfonden, som 
vände sig till utrikesfödda som stod särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och pågick fram till 
februari 2021. 
 
Gemensamt för deltagarna var att de var språksvaga, saknade nätverk, låg eller ingen 
utbildning eller arbetslivserfarenhet, många upplevde även fysisk och eller psykisk ohälsa 
vilket kunde försvåra vardaglig kommunikation och inlärning. Även kulturella och religiösa 
skillnader kunde komma att försvåra processen till egen försörjning. 
 
Målsättningen var att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen skulle komma 
närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. 
 
Deltagarna blev remitterade från Socialtjänsten, totalt hade projektet 78 deltagare inskrivna, 
i åldrarna 25–64 år. 49 kvinnor och 29 män. 12 personer kom ut i arbete varav fem på den 
reguljära arbetsmarknaden och sju inom kommunens 200-jobb (15%). Totalt påbörjade eller 
återgick 22 personer till SFI-studier (28%). 

Vi har arbetat med att stärka deltagare utifrån deras individuella förutsättningar och 
deltagarna har varit aktiva i sin egen planering och process. I projektet har vi använt oss av 
samtalsmetoder som MI, FACT och arbetat med individuell coachning och gruppverksamhet. 
Fokus på språkutveckling, arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap, friskvård och hälsa för 
att stärka deltagarnas anställningsbarhet och därmed öka möjligheterna att nå egen 
försörjning har varit centralt. 

Projektet har också lagt stort fokus på att skapa och bygga kontakter med olika arbetsgivare 
för att öka och stärka deltagarnas nätverk, kunskaper och anställningsbarhet. Det 
resulterade i att 34 deltagare (43%) kom ut i någon form av arbetsplatsförlagd praktik.  

Framgångsfaktorer i arbetet har varit att det fanns en spindel i nätet som höll ihop parallella 
insatser och kunde stötta i vårdkontakter. Mindre grupper som innebar ökad tillgänglighet 
och personaltäthet, att deltagarna upplevde språkträningen och språkstödet som erbjöds 
som väldigt värdefullt. Deltagarna upplever också att de fått möjlighet att bryta tidigare 
mönster och isolering. En annan framgång i arbetet har varit samverkan och samsyn mellan 
de olika verksamheterna samt medarbetarnas interkulturella kompetens. 
 

Projektet har bidragit till att andra verksamheter i kommunen i större utsträckning kommer 
att arbeta med målgruppen med hjälp av tolkstöd och man planerar för att anställa 
språkstöd. 

Vissa arbetssätt och metoder som har arbetats fram eller vidareutvecklats kommer att 
implementeras och fortsätta utvecklas i kommunens olika verksamheter. Exempelvis, 
”Yrkeskompis”, ”Arbetsgivare i fokus”, akademiska kartläggningar, 
aktivitetsförmågebedömningar på Solareturen, användandet av QR-koder för att ökad 
informationstillgänglighet.  



 

   

SIP (samordnad individuell plan) och SAMSIP (Samspelets samordnade individuella plan) 
kommer att användas i större utsträckning med målgruppen vilket också bidrar till att öka 
den strukturella samverkan mellan kommunens olika verksamheter samt andra berörda 
samverkanspartners. 

 

  



 

   

 

Projektidé och förväntade resultat  
 

Övergripande projektmål, delmål, indikatorer och förväntade resultat 

Projektets huvudproblem 

I Karlstad kommun finns utrikesfödda personer som befinner sig, eller riskerar att befinna sig 
i, långvarigt försörjningsstöd och utanförskap. 

Projektets målgrupp 

Målgruppen utgjordes av utrikes födda personer i åldrarna 25-64 år som befann sig i 
långvarigt försörjningsstöd och som behövde extra stöd för att närma sig arbete eller 
studier.  

Generellt sett har deltagarna i projektet varit språksvaga, saknat arbetslivserfarenhet, låg 
eller ringa skolgång, någon form av ohälsa samt befunnit sig i mångårigt försörjningsstöd och 
utanförskap. De deltagare som deltog i projektet blev remitterade från socialtjänsten och 
samtliga uppbar ekonomiskt bistånd. Totalt deltog 78 personer, 49 kvinnor och 29 män. 
Antalet deltagande kom att påverkas av Covid-19 då färre anvisades till projektet eller att de 
inte ville delta. 

Varför projektet? 

Målgruppen utrikes födda som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden har en sammansatt 
problematik, exempelvis; språksvårigheter, psykisk och fysisk ohälsa, funktionsnedsättning, 
outredd arbetsförmåga, låg eller obefintlig utbildning och/eller yrkeserfarenhet och 
avsaknad av nätverk för att komma ut på arbetsmarknaden. 

Flertalet individer i målgruppen är språksvaga och har idag svårt att tillgodogöra sig 
samhällsinformation och andra insatser som är tänkta att hjälpa målgruppen till egen 
försörjning. För målgruppen som står allra längst från arbetsmarknaden fanns inga eller få 
insatser och de var framförallt inte individanpassade i den utsträckning som skulle behövas. 
Målgruppen riskerade därför att hamna, eller fortsätta befinna sig i utanförskap.  

I projektanalysen framkom det också att samverkan mellan de olika 
myndigheterna/aktörerna inte alltid fungerade optimalt och att dessa individer lätt faller 
mellan stolarna, och blir kvar i en insats över tid trots att insatsen inte längre är rätt för 
individen. Kartläggning, klargörande av hälsotillstånd och arbetsförmåga saknades i många 
fall vilket gjorde att det fanns ett behov att utveckla arbetet inom dessa områden.  

Den interkulturella kunskapen hos personalen i kommunen räckte ofta inte till och man 
behöver kompetensutvecklas för att bättre kunna möta människorna där de befinner sig för 
att de ska kunna få rätt insatser och stöd. Kommunen behövde utveckla nya och gamla 
arbetssätt och metoder både vad gäller språkundervisning, arbetslivsinriktade insatser och 
samverkan/koordinering kring individerna. 



 

   

Förväntningarna på projektet var höga utifrån att utarbeta nya metoder och 
tillvägagångssätt att hjälpa målgruppen ut i egen försörjning. De långsiktiga målen i projektet 
var att deltagarna skulle öka sin anställningsbarhet, minska sitt utanförskap och 
marginalisering. Fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka eller återgå till SFI-
studier. På organisationsnivå skulle en bättre strukturerad samordning och samverkan 
utarbetas. 

 

Projektets syfte och mål 

Att minska utanförskapet och försörjningsstödet bland utrikesfödda.  

• Övergripande projektmål 

Utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer 
närmare arbetsmarknaden eller etablerar sig i studier eller arbete.             

• Delprojektmål 
 
1. Målgruppen har fått en ökad kunskap om arbetsmarknaden/samhället, de krav 

som ställs och de möjligheter som finns. 
2. Målgruppen har fått en bättre insikt gällande sin psykiska och fysisk hälsa. 
3. En strukturerad samordning och samverkan mellan aktuella parter finns på 

organisationsnivå för individen. 
4. Deltagarna har förbättrad sina kunskaper i det svenska språket. 

 

Horisontella principer  

• Jämställdhetsintegrering 

• Tillgänglighet  

• Likabehandling och icke-diskriminering 

Arbetsmarknaden är idag könssegregerad där kvinnor oftare arbetar deltid vilket påverkar 
både lön, pension samt kan leda till bristfällig kompetensförsörjning vilket gör att ett 
jämställdhetsfokus blev viktigt att lyfta fram. De horisontella principerna vävdes in i det 
dagliga arbetet via individuella samtal och gruppverksamheter. Projektet försökte 
eftersträva en jämn könsfördelning både bland personal och deltagare. Projektet försökte 
främja varje individs unika förutsättningar att finna sin plats, både i samhället och på 
arbetsmarknaden eller i studier. Detta skedde bland annat genom att upplysa om allas lika 
värde, rättigheter och möjligheter. Projektet eftersträvade en trevlig arbetsmiljö som 
liknade en inbjudande hemmamiljö som uppmuntrade till lärande och utveckling. Genom 
språkstöd kunde projektet tillgodose ett visst språkligt behov. Projektet erbjöd till största 
möjliga mån anpassade tider till de deltagarna som hade behov av individuella 
anpassningar. Personal fanns alltid tillgänglig att möta upp och bistå deltagarna med den 
hjälp de kunde behöva. Då trauman och funktionsnedsättningar hos deltagarna kunde 



 

   

förekomma var det viktigt att projektet aktivt arbetade med inkludering, anpassning och att 
erbjuda rätt hjälp och insats för individen.  

 

Jämställdhet 

Projektet hade som avsikt att ha en jämn könsfördelning bland både personal och 
deltagare. Under projektets gång visade det sig att kvinnor var överrepresenterade bland 
deltagarna. Det kunde bero på att kvinnor från vissa länder i större utsträckning saknar 
utbildning och/eller arbetserfarenhet än männen, då kvinnorna kan ha förväntats att ta 
hand om hem och hushåll. Bland personalen var det viktigt att vi tänkte på hur vi bemötte 
deltagarna, att det var individuellt och könsneutralt.  

Vi bjöd in föreläsare som talade om och svenska kvinnors historiska kamp för jämställdhet i 
Sverige i syfte att skapa medvetenhet om frågan kopplat till arbetslivet. Vid de tillfällen som 
projektet bjöd in arbetsgivare och gjorde studiebesök på arbetsplatser så deltog både män 
och kvinnor. För att bryta könsstereotypa mönster i arbetslivet och vissa branscher bjöd 
projektet in specifika arbetsgivare och representanter för företag. Exempelvis, NCC och 
Riksbyggen som i ett gemensamt samarbete försökte värva flera kvinnor till byggbranschen.  

Aktiviteterna och verksamheten utgick ofta från de individuella behov och önskemål som 
deltagarna hade. Projektpersonalens förhållningssätt har under projektets gång varit att se 
deltagarna som individer och utgå från deras behov och önskemål. 

 

Tillgänglighet 

En hög personaltäthet har varit centralt för att tillgodose en bra tillgänglighet för deltagarna. 
Tidigt i projektet delades deltagarna in i mindre grupper utifrån behov, förutsättningar och 
språkkunskaper för att öka tillgängligheten och erbjuda ett anpassat stöd. Detta gjorde så att 
flera kunde komma till tals, känna en samhörighet med gruppen och växa som personer. 
Bland personalen fanns en hög interkulturell kompetens som kunde möta upp målgruppen 
på ett bra sätt. I vissa fall både språkligt och med en kulturell förståelse. Projektet hade 
under en period ett arabisktalade språkstöd i verksamheten. Detta underlättade både 
språkinlärning och gav deltagarna möjlighet att lättare kunna uttrycka sina behov och frågor. 
Projektet skapade en broschyr på lätt svenska som sammanfattat beskrev projektet som 
delades ut vid första mötet med potentiell deltagare. Projektet köpte även in ”Ett 
kunskapsspel om Sverige” (https://www.fun2know.se/) för att underlätta inlärningen av 
svenska språket samtidigt som deltagarna kunde tillgodoräkna sig samhällsinformation. 
Spelet beställdes på fem språk, svenska, dari, tigrinja, arabiska och engelska.  

Projektet var även behjälplig med att skriva och tala in arbetsbeskrivningar på QR-koder på 
olika språk åt en av kommunens verksamheter som anordnar praktik -och 
arbetsträningsplatser. Detta gjordes för att underlätta både för personal och för att 
deltagarna med språksvårigheter skulle förstå arbetsuppgifterna på de olika 
arbetsstationerna som verksamheten erbjuder.  

Under Covid-19´s utbrott uteblev stor del av gruppverksamheterna, samt att flertalet 
deltagarna inte vågade komma till enskilda möten. Personalen kunde inte vara lika tillgänglig 

https://www.fun2know.se/


 

   

som tidigare men försökte i stor utsträckning anordna uteaktiviteter, detta för att bibehålla 
rutiner och upparbetade strukturer. 

Då vi i vår verksamhet använde teams och deltagarna inte hade tillgång till detta och alla var 
inte digitalt förbereda så hölls möten via Viber och andra medier som deltagarna var mer 
vana vid.  

 

Likabehandling och icke-diskriminering 

I projektet pratade vi återkommande om demokrati och allas lika värde, rättigheter och 
skyldigheter. Då deltagarna hade olika bakgrunder och förutsättningar pratade vi mycket om 
att respektera och acceptera varandras olikheter och behov.   

Projektet har aktivt arbetat för att främja anställningsbarheten och se till att arbeta med de 
behov deltagarna haft. Exempelvis, praktik, samhällskunskap, arbetsmarknadskunskap, 
studier och koordinerad samordning gentemot vården. Alla deltagare i projektet fick tillgång 
samma information och möjligheter att delta i de aktiviteter som erbjöds. 

I projektet informerade och diskuterade vi med deltagarna om FNs konvention om mänskliga 
rättigheter, vad du har rätt till och vad du rätt till att vara fri ifrån. Projektet såg till att vara 
inkluderande och välkomnande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionsförmåga. 

 

Arbetssätt/Metod 
 

Projektets grundprinciper 

• Inte tidsbegränsat  
 

• Fokus på individens behov och livssituation 
 

• Holistiskt förhållningssätt 
 

• Individen är delaktig i sin egen planering  
 

• Fokus på arbetsmarknadskunskap 
 

• Fokus samhällskunskap 
 

• Fokus på språkutveckling 
 

• Fokus på hälsan  
 

• Tid, tillit och tillsammans. 



 

   

 

Inte tidsbegränsat: Deltagarna hade möjlighet att delta i projektet så länge behovet fanns 
och så länge deltagaren upplevde progression mot sitt mål.  

 

Fokus på individens behov och livssituation: Alla deltagare hade individuella behov och sina 
egna personliga resor. Projektet arbetade med individuella genomförandeplaner som 
upprättades utifrån individernas behov. 

 

Arbetade holistiskt: Projektet hade en helhetssyn på deltagarna då alla delar av en helhet 
behöver fungera för ett långsiktigt och hållbart resultat. Fokus var att arbeta med parallella 
insatser/processer då behoven ofta var flera till antalet och av olika karaktär. 

 

Individen är delaktig i sin egen planering: Projektpersonal genomförde tillsammans med 
deltagaren en kartläggning vid uppstart i projektet. I kartläggningen togs 
mål/genomförandeplan fram där deltagaren tillsammans med personal fick utforma sin egen 
process fram till målet. Fick deltagaren möjlighet att äga sin process kunde det verka 
motivationshöjande. Vid uppföljningsmöten har det funnits möjlighet att revidera 
planeringen om behovet skulle uppstå.  

 

Fokus på arbetsmarknadskunskap: Deltagarna fick kunskaper om den kontext som utgör 
svensk arbetsmarknad. Detta skedde via föreläsningar och grupp/individuella samtal, samt 
via praktik och studiebesök på företag. 

 

Fokus på samhällskunskap: Deltagarna skulle få kunskaper om den kontext som utgör 
svenska samhället. Detta sker via föreläsningar och grupp/individuella samtal. 

 

Fokus på språkutveckling: Deltagarna behövde stärka sina språkkunskaper för att kunna 
tillgodogöra sig utbildningar och arbetsmarknadens krav. Fokus på språkutveckling bidrog 
även till ökad självständighet. Detta skedde med hjälp av projektpersonal och pedagoger. All 
språkutveckling har skett utifrån deltagarnas individuella behov. 

 

Fokus på hälsan: Genom olika insatser försökte projektet hjälpa deltagarna till en ökad 
känsla av psykiskt och fysisk välmående. Yoga, föreläsningar, möjlighet till kiropraktik, KBT-
samtal med mera. 

 

 



 

   

 

 

 

 

Värmland tillsammans-modellen (KAPA-modellen) 

Innan start    Kartläggning      Aktivitet          Prövning           Avslut

Information om 
Värmland 
Tillsammans

Kartläggning

Genomförandeplan

SAMSIP 
/Info om 
Genomförandeplan 
samarbetsavtal

Prövotid Kartläggning
Medicinska behov
Sociala behov
Samordningsbehov

Individuell planering 
med mål/delmål

Plan till egen försörjning

Arbetsterapeutisk 
kartläggning

Coachande samtal med 
projektmedarbetare

Språkträning

Språkstöd

Enskilda aktiviteter enligt 
individuell planering

Gruppaktiviteter
individuell planering

Coachande samtal med 
projektledare

Språkträning

Språkstöd

Förberedelse inför
arbetsträning eller praktik

Boka Saleh+ (grupp info)

Byte från 
projektmedarbetare 
till arbetskonsulent/

Arbetsträning-/
-prövning/ Praktik 
individuellt behov

Mer fokus på 
praktiken

Aktivitetsbaserad 
bedömning

Fortsatt 
prövning/praktik

SAMSIP
uppföljning

Avslut med 
överlämnande till 
någon av parterna 
med fortsatt 
individuell plan

Slutdokumentation 
med 
rekommendation

Projektledare/Projektmedarbetare Projektmedarbetare/Arbetskonsulent Arbetskonsulent/arbetsförmedlingen

Kompetensinventering med analys Jobbutveckling

Värmland Tillsammans Modellen

SAMSIP VAR 3 e månad Plan till egen försörjning

Projektledare Projektmedarbetare Arbetskonsulent/Arbetsförmedlingen

 
 

Metoden som omarbetades till att passa deltagarna i projektet kommer från 
Samordningsförbundet Samspelet. Till metoden finns dokument som hjälpmedel att tillgå, 
detta för att skapa en tydlighet i processen. Arbetet med KAPA-modellen gav en struktur och 
medföljande dokument kopplat till modellen säkerställde kvalitet och professionalism, något 
som uppskattades av våra samarbetspartners och våra deltagare.   

 

Bild på dokument kopplat till metoden ser ut enligt bild: 



 

   

 

 

Alla deltagare i projektet remitterades från Socialtjänsten. Ett gemensamt trepartssamtal 
anordnades (socialsekreterare och deltagare tillsammans med projektpersonal) i syfte att 
informera deltagaren kring projektet och ta reda på om insatsen var rätt för deltagaren. 
Information kring metoder och arbetssättet gicks igenom. Om deltagaren tackade ja till att 
medverka i projektet så bokades en ny tid på plats. En fördjupad genomgång av arbetssättet 
utifrån KAPA -modellen presenterades (se bild ovan) och metodiken förklarades för 
deltagaren för att hen skulle få bättre förståelse för sin process. Det säkerställde att 
individen blev medveten om processen och hur arbetssättet var upplagt och kunde därefter 
börja sin förändringsresa.  

Alla som tackade ja till att delta i projektet genomförde en kartläggning. Under 
kartläggningen framkom vilka individuella behov som fanns och vilka stödinsatser som kunde 
vara aktuella. Stödinsatserna var individuella men kunde handla om hälsa, språkutveckling, 
samhällskunskap, arbetsmarknadskunskap, praktik eller fokus på samordningsbehov. Efter 
kartläggningen skapades en genomförandeplan för att upprätta mål och delmål. Målen 
kunde ändras under projekttiden då deltagaren ville byta riktning. Individen kunde delta i 
flera olika parallella insatser eller enbart en insats.  

 



 

   

Parallella insatser kunde vara coachande samtal samt språkträning genom språkstöd som 
erbjöds under projektets uppstartsfas. Det kunde också vara att delta i 
arbetsmarknadskunskap i grupp för att lära sig mer om hur arbetsmarknaden fungerar och 
för att bygga och rusta för att sedan matchas ut till en arbetsträning hos en arbetsgivare. Det 
kunde handla om de basala kraven i arbetslivet men för några av deltagarna kunde det vara 
punktinsatser som att påbörja en praktik på ett företag omgående eller bara fokusera på 
språkutveckling under en kortare period. 

 

Deltagarnas individuella behov av stöd och förutsättning var alltid i fokus för 
projektpersonalen. Ett tätt samarbete mellan projektmedarbetaren som hade fokus på 
språkträning och samordning upparbetades med arbetskonsulenten i projektet. 
Arbetskonsulenten har haft fokus på att förbereda och följa upp deltagare som fort har velat 
närma sig arbete och lära sig mer om hur arbetsmarknaden fungerar. Detta för att inte tappa 
fart med deltagarna och deras planering och ha fokus på arbetsmarknadsdelen som har varit 
ett viktigt steg i processen att närma sig egen försörjning. Arbete med att stärka deltagarna i 
sin egen process mot arbetsmarknaden i form av gruppverksamhet planerades in, med syfte 
att deltagaren skulle närma sig egen försörjning. För deltagare som kom ut i praktik blev 
möjligheten till återinskrivning på AF (Arbetsförmedlingen) aktuellt. Detta möjliggjorde att 
deltagaren kunde få tillgång anställningsstöd via AF. Om deltagaren kom ut i arbete så 
erbjöd projektet ytterligare stöd till både arbetsgivare och deltagare i 3 månader.  

 

Projektet la ner mycket tid på att ha igång en verksamhet med högt deltagande i olika 
grupper utifrån deltagarnas olika förutsättningar. Verksamheten hade öppet dagligen med 
varierat antal deltagare beroende på den individuella överenskommelsen som hade gjorts. 
Den dagliga verksamheten stöttade deltagarna med språkinlärning utifrån olika teman med 
fokus på bland annat praktik, jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering, olikheter, 
studiebesök på företag, hälsa, basala krav i arbetslivet. Alla deltagare i projektet har fått: 

 

• Coaching – skedde både i grupp och individuellt. Gruppcoachning skedde genom 
diskussioner och gruppträffar med deltagarna eller inspirationsträffar med 
arbetsgivare. Att arbeta med coachning i grupp på detta sätt satte en prägel på ordet 
”tillsammans”. Sedan skedde coachning genom individuella samtal med tolk där vi 
använde ett FACT och MI-inspirerat förhållningssätt. Många samtal skedde även 
ostrukturerat under dagarna efter bästa förmåga utifrån deltagarnas språkliga nivå. 
 

• Kartläggning – Deltagarna fick genomföra en kartläggning för att underlätta vidare 
planering och upprättandet av en genomförandeplan. Kartläggningen genomfördes, 
vid behov, med hjälp av tolk och avslutades med en gemensam överenskommelse 
om vad deltagaren skulle ha uppnått inom en viss tidsram. Exempelvis, att deltagaren 
ska ha påbörjat en språkpraktik inom tre månader. Kartläggning följdes sedan upp 
enligt överenskommelse.  
 



 

   

Utöver detta kartläggningsmaterial användes vid behov, ytterligare en mall, 
”kompetensinventering” som har till syfte att ta reda på vilken typ av arbete och 
arbetsmiljö personen passade i, samt vilka erfarenheter individen hade med sig. 
Några av deltagarna fick möjlighet att landa och delta i verksamheten några veckor 
innan kartläggningen genomfördes. Detta för att deltagarna skulle lära känna 
personalen, övriga deltagare, landa i nya rutiner och få en överblick av vad projektet 
kunde erbjuda.  
 
 

• Språkinsatser  
 
Språkstöd: Språkstöd i verksamheten hade till skillnad från en tolk möjligheten att 
skapa en trygg och förtroendeingivande relation med deltagarna då de träffades 
dagligen. Språkstödet kunde under språkträning, förutom att bara översätta, även 
förklara på modersmålet vilket gjorde att deltagarna både ställde flera frågor och på 
ett mer effektivt sätt lärde sig. Samtidigt underlättade det för deltagarna att uttrycka 
känslor och mer komplexa meningar och tankar. Språkstödet fungerade även som en 
kulturell brygga mellan olika kulturer. 
 

• Gruppverksamhet: Deltagarna blev indelade i grupper utifrån språkliga behov. Mellan 
08:00 – 10:00 bestod gruppen av illitterata deltagare som hade stort behov av 
grundläggande språkträning.  
 
Mellan 10:00 – 12:00 bestod gruppen av deltagare som generellt klarat SFI B eller 
befann sig på C nivå. Här tränades språket genom att prata och diskutera olika teman 
som samhällskunskap eller arbetsmarknadskunskap. Målet för här gruppen var att 
snabbt komma ut i sysselsättning och påbörja en praktik.  
 
Den tredje gruppen bestod av deltagare vars mål var att klara SFI B och få möjlighet 
att antingen gå vidare med yrkes-SFI utbildningar eller ansöka om återinskrivning på 
SFI. Den här gruppen fick stöd ifrån pedagogerna två gånger i veckan för att följa de 
uppsatta kursmålen för SFI A och B. När deltagarna kände sig redo gavs möjligheten 
att få genomföra tentamen på A eller B nivå. Gruppen träffades måndagar mellan 
13:00 och 15:00 och onsdagar mellan 10:00 – 12:00. Fördelen med detta var att 
deltagarna fick möjligheten att få ett anpassat studietempo, utan den stress och 
press som kan förekomma på SFI.  
Deltagarna i denna grupp genomförde akademiska kartläggningar för att mäta deras 
litteracitetsförmåga. Kartläggningen skedde på deltagarens modersmål och metoden 
kartlägger hur deltagaren har använt språket i olika sammanhang. Deltagaren fick 
läsa, skriva och genomföra olika muntliga aktiviteter i samband med detta. 
Exempelvis, högläsning för att sedan diskturera innehållet i texten för att klargöra 
vad deltagaren förstår av det lästa ordet, samt förstå texten mellan raderna och 
bortom raderna. Kartläggningen gav en tydlig bild av deltagarens språkliga behov och 
kan användas som underlag för vilket SFI-spår som är bäst lämpad för deltagaren. 



 

   

Denna metod gav SFI läraren inblick i elevens inlärningsbehov samt 
anpassningsbehov.  
 

• Hälsoinsatser – Under projektet har flertalet insatser gjorts för att öka deltagarnas 
kunskaper kring både psykisk och fysisk hälsa. Asylsjuksköterskorna har bjudits in att 
vid fyra tillfällen prata om sömn, kost, motion och hälsa. Projekt har även tagit 
kontakt med KAU (Karlstad universitet) och kommit i kontakt med personer med 
sakkunskap inom området psykisk ohälsa. Det resulterade i en föreläsning för 
deltagare gällande psykisk ohälsa med fokus på trauma.  
 
Detta föranledde att vi tog kontakt med en KBT-terapeut som vid två tillfällen kom 
och informerade deltagare om KBT som behandlingsmetod, vilket projektet sedan 
valde att erbjuda de deltagare som hade behov. Då även fysisk ohälsa, framförallt 
rygg-nackproblem var vanligt förekommande bland målgruppen i projektet så bjöds 
Karlstad kiropraktorklinik in för en informationsträff då de informerade om de olika 
behandlingsformer de erbjuder. Exempelvis, kiropraktisk behandling, massage, KBT-
samtal, läkarbesök och akupunktur. Besöken hos kiropraktorklinken har i de flesta fall 
skett tillsammans med tolk och personal från projektet. 
 
Asylsköterskan hjälpte till att boka tider i sjukvården för de deltagarna som hade behov 
Hen hjälpte till att ta fram deltagarnas journaler så att personalen i projektet kunde få 
insyn och följa upp läkarbesök samt anpassa vidare insatser. Asylsjuksköterskan har 
även vid behov suttit med i uppföljningsmöten med projektpersonal och deltagare. 
Detta bidrog till att deltagarna snabbare fick den hjälp som de var i behov av, samt att 
deltagarnas risk att hamna mellan stolarna minskade. Hen hade möjlighet att mer 
grundligt läsa på om deltagarens sjukdomshistoria och på så sätt bättre lära känna 
deltagarens behov och insatser i sjukvården. Detta skapade även ett förtroende från 
deltagarens sida då en och samma person hade möjlighet att följa deltagaren under 
längre period tillsammans med projektpersonal. 

 

Vid sju tillfällen fick deltagarna möjlighet att prova på yoga med fokus på 
mindfullness.  
 

• Arbetsmarknadskunskap 
 

-Gruppverksamhet 

 

En gång i veckan hade projektmedarbetare gruppverksamhet med olika teman som 
handlade om arbetslivet och dess basala krav. Arbetsmarknadskunskap varvades också med 
”Arbetsgivare i Fokus” som är ett koncept där olika företag bjuds in och informerar om sina 
verksamheter. Även studiebesök på olika företag gjordes för att få en inblick i olika 
branscher. Men också att få möjlighet att skapa ett nätverk, och se över möjligheten till 



 

   

praktik. På gruppverksamheten förmedlades kunskap kring den svenska arbetsmarknaden 
genom att lyfta fram och diskutera viktiga delar som, exempelvis: 

 

• Hur söker man ett arbete?  

• Olika vägar/sätt att hitta arbete  

• Mina starka sidor? 

• Positiva och negativa egenskaper  

• Hur gör jag en bra presentation av mig själv? 

• Hur skriver jag en ansökan? 

• Vanliga intervjufrågor 

• Vilka arbeten är möjliga/rimliga för mig? 
 

Det har varit viktigt för projektet att jobba med deltagarna så att det ser sig själva som 
resurser och inte som belastningar i samhället. Personal i projektet försökte stärka och 
inspirera deltagarna genom att lyssna på deltagarnas personliga resor, stötta och lyfta fram 
deras starka sidor.  

Gruppverksamheten blev även en bas att lära känna varandra och skapade en känsla av 
tillhörighet och inspiration att det var möjligt att komma vidare i arbete eller studier.  

 

-Yrkeskompis  

Projektet försökte att bygga relationer på den reguljära arbetsmarknaden och finna 
praktikplatser där för att undvika inlåsningseffekter i kommunala verksamheter som är 
vanligt förekommande. Ett koncept projektet som togs fram är ”Yrkeskompis”. 

Ett företag  deltagare        = Yrkeskompis 

 

Yrkeskompis är en möjlighet för arbetsgivare att få tillgång till kompetens och tillväxt, samt 
att ta ett större socialt ansvar. Arbetsgivaren får en unik chans att möta, nätverka och 
utvecklas med människor från andra delar av världen. Yrkeskompis är också ett sätt för 
utrikesfödda att komma in i det svenska samhället och närma sig arbetslivet och utöka sitt 
nätverk med arbetstagare inom en viss bransch man är intresserad av.  

Deltagaren fick sakkunskap gällande branscher och yrkesgrupper och hur dessa fungerar i 
Sverige. 

En viktig aspekt är att det uppstod ett ömsesidigt utbyte där alla har värdefulla kunskaper 
och erfarenheter att dela med sig av. Genom metoden introducerades utrikesfödda till ett 
socialt kontaktnät och ett erfarenhetsutbyte där också etablerade får nya kunskaper och 
kontakter.  

 

 



 

   

Processen var enligt följande:  

Arbetsgivaren bjöds in till verksamheten som berättade om sig själv och företaget. Därefter 
bokades ett studiebesök hos arbetsgivaren för att presentera företaget och dess olika 
arbetsuppgifter. Därefter kom arbetsgivaren att erbjuda en praktikplats och bli en 
yrkeskompis. Alla behöver bidra till ett gemensamt samhällsbyggande och inkluderande 
näringslivsklimat för hållbara och långsiktiga lösningar på arbetsmarknaden.  

 

-Arbetsgivare i fokus 

Aktiviteten ”arbetsgivare i fokus” var ett alternativ till studiebesök på arbetsplatsen. 
Deltagare fick själv komma med önskemål om arbetsplatser eller branscher de var 
intresserade av. Projektet bjöd sedan in arbetsgivare som fick berätta om branschen och 
deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. Till hjälp hade vi tolk och språkstöd samt material 
till både arbetsgivare och deltagare. Dock försvårades arbetet med arbetsgivare i fokus då 
pandemin bröt ut och försvårade fysiska träffar och studiebesök. 

 

Exempel på arbetsgivare och branscher som deltog: 

• Axelssons Fönsterputs 

• River C hotell 

• Hotell Savoy  

• Fruktlådan 

• Riksbyggen 

• Goda jorden 

• Café Slussen 

• Hannas hästservice 

• NCC 
 

Praktik 

Som ett komplement till studiebesök i grupp skedde även direktkontakt med olika företag 
och ”vanlig” praktikanskaffning utifrån deltagarnas individuella önskemål om praktik. 

En arbetsplatsanalys genomfördes för att göra en säker matchning mellan arbetsgivare och 
deltagare. Projektpersonal besökte företaget och ställde vissa grundläggande frågor för att 
sedan göra bedömningen kring deltagarens förutsättningar att klara av arbetsuppgifterna, 
alternativt hitta anpassningsåtgärder tillsammans med arbetsgivaren.  

En ny tid bokades för uppstart om matchningen blev rätt.  Projektpersonal tog med ett 
praktikavtal till mötet som alla partner skrev under. Här klargjorde man syftet med praktiken 
och de olika rollerna som alla inblandade parter hade.  

Innan en praktik påbörjades gick deltagaren igenom kursen ”Dags för prövning/praktik” där 
personalen pratade om arbetslivets basala krav och förväntningar, exempelvis vikten att 
komma i tid och ta eget ansvar mm. 



 

   

 

Arbetsgivare 

Processen med att bygga och skapa relationer med arbetsgivare är tidskrävande och viktigt 
för målgruppen för att få ett långsiktigt och hållbart samarbete. Relationen måste byggas 
stegvis och en initial kontakt tas ofta genom telefonsamtal eller mailkontakt. Om 
arbetsgivarekontakten ska vara lyckad så handlar det om att förbereda sig väl och förklara 
syftet, förutsättningarna och möjligheterna med praktiken. Processen som projektet använt 
sig av för att skapa och bygga relationer med arbetsgivare har sett ut enligt bild: 

 

 

 

 

 

 

Framgångsfaktorer: 

Framgångsfaktorer för lyckad praktik: 

• Öppen och återkommande kommunikation mellan involverade parter.  

• Tydligt och kommunicerat mål samt syfte med prövningen/praktiken. 

• Tydlig ansvarsfördelning. 

• Gemensam grund för förståelse, tolerans och respekt för individens förutsättningar. 

• Rätt matchning av arbetsuppgift mot individens kompetens. 

• Tydliga arbetsbeskrivningar med meningsfulla uppgifter. 

• Avsatt tid för handledning samt viljan att handleda.  

• Information till övrig involverad personal om denna prövning/praktik. 

Läs på!

Förbered dig

Boka tid 

Träffa företaget 
lär dig mer

Tacka för senastBoka ny tid

Ses med 
deltagaren



 

   

• Välplanerad introduktion.  

• Kontinuerlig uppföljning tillsammans med involverade parter. 

 

Att anskaffa en praktikplats är ett första steg, att bibehålla och upprätthålla en god relation 
med arbetsgivaren är viktigt: 

 

• Tydligt kommunicerat mål med möten. 

• Täta uppföljningar. 

• Tillgänglighet. 

• Tackkort. 

• Fika. 

• Utvärderingar. 

• Marknadsföra arbetsgivaren om det är möjligt. 

• Lyft fram arbetsgivaren som en god förebild. 

• Avboka inga möten, omboka. 

 

Lärdomar som praktiken kan ha genererat för parterna: 

• Vilka yrkesroller och arbetsuppgifter som finns inom branschen. 

• Krav och kompetens som ställs när jag söker jobb på företaget eller liknade företag.  

• Inblick som underlättar förberedelser inför kontakt och anställningsintervjuer.  

• Referenser och nätverk. 

• Utvecklat språket. 

• Arbetsgivaren har fått ökad kännedom om målgruppen. 

• En lyckad praktik kan öppna upp dörren för flera deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Aktivitetsförmågebedömning på Solareturen 

Totalt hade projektet fem platser på Solareturen att tillgå. Processen för 
aktivitetsförmågebedömning och arbetsträning på Solareturen var utarbetad enligt bilden 
nedan: 

 

   0 månad     Uppstart och uppföljning  med tolk   3 månader 
(Avslut) 

 

Ett studiebesök och en introduktion av verksamheten skedde med hjälp av tolkar och 
sköttes av Solareturens personal. Här gavs en bakgrund och beskrivningen av Solareturen 
och dess verksamhet.  

 

Uppstart: Innan uppstart genomfördes en kurs med deltagarna om vad arbetsträning 
innebär och syftet med aktivitetsförmågebedömning klargjordes med hjälp av tolk. 
Deltagaren fick återigen information om KAPA-metodiken för att se var de befann sig i 
processen och hur planering såg ut framåt.  

 

Aktivitetsförmågebedömning, arbetsträning & basala krav i arbetslivet:   

Arbetsträningen utgjorde grunden för aktivitetsförmågebedömningen. Solareturens 
arbetsterapeut var inkopplad för att göra bedömningen och komma med rekommendationer 
kring arbetet på stationerna. Utöver detta var en av pedagogerna inkopplad för att ge 
språkträning i arbetet på de olika stationerna. QR-koder togs fram på olika språk (arabiska, 
tigrinja, dari och somaliska) för att ge en beskrivning av de olika stationer som fanns att 
tillgå. På så sätt kunde deltagarna bli mer digitala och samtidigt få arbetsuppgifterna på de 
olika arbetsstationerna upplästa och förklarade för sig på sina hemspråk via QR-koderna. 

 

En gång i veckan så hade arbetskonsulenten gruppverksamhet om vägen till arbete och 
möjlighet till friskvårdsaktiviteter gavs en gång per vecka tillsammans med en 
friskvårdskonsulent. En gång i veckan i totalt 5 veckor hade projektet också en 
föreläsningsserie om folkhälsa. Utöver detta kom även deltagarna att genomgå en anpassad 
arbetsmarknadsutbildning som hade tagits fram för språksvaga och genomfördes av 

Studiebesök & 
Introduktion 

Uppstart
Arbetsträning & 

Basala krav i 
arbetslivet

Arbetsträning & 
språkträning

Avslut med 
rekommendation 



 

   

arbetskonsulent i projektet. Ett arbetsmaterial kring arbetsförmågeutredning framtagen i 
Finland som heter ”Vägvisaren” användes och materialet fanns tillgängligt på flera olika 
språk och kom till nytta för några av deltagare. Tolk användes vid behov. 

 

Avslut med rekommendation av vidare insatser gjordes av projektpersonal tillsammans med 
Solareturens personal och deltagaren i ett avslutningsmöte där alla parter deltog. Deltagaren 
fick också ett intyg från arbetsplatsen för framtida referenser.  

Deltagarnas schema på Solareturen var måndag till torsdag. Fredagar var till för egenstudier 
och självreflektion. 

Deltagarna var med och bestämde i processen samt var delaktiga i sin planering. De fick efter 
genomgång av stationerna börja på den station de önskade sig för att sedan byta till andra 
stationer efter några veckor. Detta för att få kunskap och insyn i deras aktivitetsförmåga 
genom olika utförda arbetsmoment på olika stationer.  

 

Veckodagarna och personalfördelning: 

Projektledare varierande dagar och tider 

Projektmedarbetare 1: Måndagar och torsdagar 09:00 – 13:00 

Projektmedarbetare 2: Tisdagar och onsdagar 09:00 – 13:00 

Pedagog: Tisdagar och torsdagar 09:00 – 13:00 

 

Avstämningsmöten med projektpersonal från Värmland Tillsammans, representant från 
regionen, socialsekreterare, (godman vid behov) och Solareturens personal skedde en gång i 
månaden för att skapa samsyn och säkerställa att planeringen följdes. Deltagarna utökade 
tiden på Solareturen och ökning av tiden skedde i samråd och samförstånd med deltagarna 
individuellt.  

 

• Förbättrade språkkunskaper: En pedagog i projektet samt projektpersonal och 
personal på Solareturen hjälpte deltagarna med språkutvecklingen under olika 
former. Pedagogen hjälpte till att utveckla verktyg som är anpassade till 
språkinlärning i arbetet samt ta fram pedagogiskt arbetsmaterial, som tex bilder och 
text på de produkter deltagarna arbetade med på stationerna. Projektpersonal 
stöttade deltagaren genom att närvara vid det dagliga arbetet på stationerna genom 
att träna vardagssvenska med dem. Deltagarna fick veckovisa/dagliga uppdrag att 
genomföra, exempelvis att bli uppmanade att själva ta kontakt och inleda 
konversationer med övrig personal och deltagare i syfte att träna språket. Deltagarna 
fick även träffa personal på solareturen och projektpersonal i samlad grupp för att 
träna svenska i olika former.  

 



 

   

 

 

 

Detta fick deltagarna under 12 veckor på Solareturen: 

• Verktyg för att hitta sin inre drivkraft  

• Inspiration och förebilder  

• Bättre vardagsstruktur 

• Arbetsmarknadens basala krav 

• Hälsokurs 

• Arbetsmarknadsutbildning  

• ”Arbetsgivare i fokus”  

• Arbetsförmågebedömning 

• Provat olika arbetsstationer på Solareturen  

• Förbättrade språkkunskaper   

• Fått en vidare planering mot nästa mål 

• Ett intyg och referens  

Under dessa 12 veckor kommer tolkar att användas vid behov! 

 

Samverkan och samarbetspartners 
 

Karlstad Kiropraktorklinik: Projektet hade samarbetat med Karlstad kiropraktorklinik i syfte 
att hjälpa deltagarna med primärt nacke -och ryggproblematik. Vilka även hade tillgång till 
läkare på mottagningen vid behov. Kliniken har även möjlighet att boka tider för röntgen och 
kunde rekommendera deltagarna till fortsatt behandling i primärvården om det var 
nödvändigt.  

Agabi: Agabi är en ideell förening som arbetar med språkträning på kronoparkskyrkan där 
deltagarna hade möjlighet att stärka sitt språk. Deltagare skulle genomföra språktester och 
sedan utifrån detta bli indelade i en av fyra olika grupper baserat på språknivå. Deltagarna 
skulle ha påbörjat detta i Mars, men denna planering blev uppskjutet på grund av Covid-19. 

 
Externa föreläsare och företag 

 
@work 
 
Projektet bjöd in @work som vid fyra tillfällen föreläst om Sverige och hur Sverige 
fungerar ur ett samhällsperspektiv. Normer, värderingar och sociala koder mm. Syftet 
är att deltagarna ska få en bättre kontextuell förståelse för hur samhället fungerar. 
 
Rekryterare för en dag   
 



 

   

Deltagarna fick under en dag möjligheten att se rekryteringsprocessen utifrån 
arbetsgivares perspektiv. Deltagarna blev tilldelade en arbetsannons och fyra olika 
personliga brev. Dessa fanns att tillgå på olika språk. Deltagarna fick läsa igenom de 
personliga breven och titta och lyssna på intervjuerna. De fick sedan i grupper om 
fyra diskutera vem som ska få anställning och varför. Detta gav deltagarna en större 
förståelse gällande rekryteringsprocessens olika delar. 
 
Utbildning, påfyllnad i jämställdhetsfrågor 
 
Projektet har bjudit in ”Kvinnors reform i Sverige” vilket berörde svenska kvinnors 
historiska kamp för ökad jämställdhet. Projektet arbetade kontinuerligt med de 
horisontella principerna i fokus, jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och 
hållbar utveckling. Deltagarna likabehandlades och erbjöds samma möjligheter till 
både praktik och studier. 

Företagskontakter 
 

Projektet har arbetat aktivt med att etablera företagskontakter. Företagen har sedan 
bjudits in för att ge information och tips om hur man kan söka arbeten i deras 
branscher och vilka krav som ställs. Studiebesök på företagen har sedan gjorts för att 
komplettera den teoretiska informationsträffen med en praktisk upplevelse. 
 
Personalaktiviteter   
 
Projektpersonal hade möten en gång i veckan. Utbyte av tankar och idéer skedde på 
daglig basis. Kollegialt lärande har skett vid lär seminarier med andra delprojekt och 
kollegor. Projektpersonal fick också genomgå en FACT utbildning samt föreläsningar 
om horisontella principer vilket gav nya perspektiv och förhållningssätt. Handledning 
för projektmedarbetarna var också ett viktigt inslag som gav tid för reflektion och 
återhämtning. 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  
 
Projektets resultat 
 
Totalt hade projektet 78 deltagare. 49 kvinnor och 29 män. Antalet deltagare i projektet kom 
att påverkas av Covid-19 på grund av restriktionerna som pandemin förde med sig. 
 
Avslutningsorsaker:  
 
Arbete: 5 st. 3 män och 2 kvinnor   
200-jobb: 7 st. 1 man och 6 kvinnor 
Studier: 22 st. 8 män och 14 kvinnor 
Avbrutit: 9 st. 3 män och 6 kvinnor. 
Flyttat: 4 st. 4 kvinnor 



 

   

Annan orsak: 3 st. 3 kvinnor. 
Fullföljt: 28 st. 14 män och 14 kvinnor. 
 
 

 
 
 
 
Under avslutsorsak arbete gäller det i alla avseenden arbeten på den reguljära 
arbetsmarknaden med subventionsstöd. De personer som fick anställning så föregicks det 
alltid av en inledande praktik där projektet hade täta uppföljning och kontakt med 
arbetsgivare och deltagare. Deltagarna fick även möjligheten att bibehålla kontakten med 
projektet under tre månader efter anställning om det önskades och vissa längre tid än så. 
 
Avslutningsorsak 200-jobb innebar en arbetsmarknadsanställning via Jobbcenter där 
deltagaren fick en träningsanställning under ett år i kommunen, exempelvis på förskola eller 
äldreomsorgen. Syfte var att deltagarna under eller efter anställningen skulle kunna etablera 
sig på den reguljära arbetsmarknaden eller gå vidare till studier. 
 
Avslut till studier innebar till största del en återgång till SFI med syfte att söka yrkes-SFI efter 
avslutade SFI-studier. En stor bidragande del till detta var det stärka självförtroende som 
uppstod i och med gruppverksamheten tillsammans med pedagogerna i projektet. 
Grupperna var små till antalet, max tio personer samt två pedagoger att tillgå vilket bidrog 
till en större tillgänglighet och möjlighet till anpassat studietempo. Flertalet av deltagarna 
som återgick till SFI hade genomfört akademiska kartläggningar i syfte att klargöra de 
språkliga behoven. Materialet gav viktig information till lärarna på SFI gällande de behov 
eleverna hade och kunde utifrån kartläggningen anpassa undervisningen för att möta de 
individuella behoven. Några av deltagarna sökte in till yrkes-SFI, men på grund av pågående 
pandemi ställdes utbildningarna in. 
 
Avslutningsorsak avbrutit är exempelvis de deltagare som meddelat att de ej ville fortsätta 
delta, eller slutade höra av sig och komma på avtalade tider. 
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Avslutningsorsak annan orsak, kunde exempelvis vara sjukskrivning eller att de fått en insats 
via arbetsförmedlingen. 
 
De deltagare som flyttade under projekttiden flyttade till andra kommuner som inte varit en 
del av projektet. 
 
Avslutsorsaken fullföljt innebär att deltagarna var kvar i projektet fram till att projektet 
avslutats. Deltagare som återgick till beställaren fick rekommendationer på vidare 
planering/insats inom andra verksamheter i kommunen, exempelvis Enheten för 
rehabilitering och sysselsättning (EAS), Stegen eller Jobbcenter (JC). 
 
Framgångsfaktorer 
 

• ”Spindeln i nätet” – projektledarens roll. Höll ihop processen kring deltagarens 
behov. 

• Språkutveckling – deltagarna fick förbättrade språkkunskaper.  Deltagarna upplevde 
att undervisningen var bättre här än på SFI. 

• Stort värde i att få en plats att gå till, rutiner och syfte för deltagarna – ökade 
motivation.  

• Bryta mönster – Bryta isolering och utanförskap genom att ha en plats att träffas och 
ge plats åt social gemenskap. Viktigt då det kan påverka barnens syn på föräldrarnas 
situation (Finns studier som visar på att försörjningsbidrag går i arv). 

• Språkstöd   

• Interkulturell kompetens hos personalen.  

• Små grupper – Innebar tillgänglighet och mer tid från personal. 

Kvalitativt resultat 
 
I förändringsteorin under resultat på medellång sikt framgår fyra önskvärda resultat på 
deltagarnivå och två på organisatorisk nivå. 
 
Deltagare: 
 

• Målgruppen har fått en bättre insikt gällande sin psykiska och fysiska hälsa 
• Deltagarna är motiverade att förändra den egna livssituationen 
• Målgruppen har fått en ökad kunskap om arbetsmarknaden/samhället samt de krav 

som ställs och de möjligheter som finns. 
• Deltagare har förbättrat sina kunskaper i det svenska språket. 



 

   

 

 

Organisation: 

• Bättre gemensam planering kring individen 
• Ökad förståelse för varandras arbete 

Deltagarresultat på medellång sikt 

Ett stort arbete gällande deltagarnas psykiska och fysiska hälsa gjordes under projekttiden. 
Syftet med hälsoarbetet var att deltagarna skulle få en bättre insikt om sina egna 
hälsotillstånd men också vilka olika möjligheter till hjälp som fanns att tillgå. Projektet 
hjälpte till att guida och erbjuda den hjälp som i samspråk med deltagarna ansågs som 
lämplig. Flertalet av deltagarna fick exempelvis hjälp med sina fysiska besvär genom 
kiropraktik och akupunktur. Besöken hos kiropraktorkliniken skedde med tolk och var inte 
bara behandlade utan deltagarna fick även träningsövningar kopplade till sin problematik. 
Då dessa övningar sällan eller aldrig utfördes uteblev även långsiktiga förbättringar kring den 
fysiska hälsan. 

Projektet anordnade tillsammans med asylsjuksköterskorna i projektet fyra föreläsningar där 
kost, sömn, stress och fysisk aktivitet behandlades. 

Projektet var i kontakt med psykologprogrammet på Karlstad universitet (KAU) som 
anordnade en föreläsning för deltagarna om trauma och vilka symtom som kan visa på 
upplev trauma. Deltagarna fick även information vart de kunde vända sig om de behövde 
hjälp. 

Projektet bjöd efter föreläsningen från KAU in en KBT-terapeut för att för att informera 
deltagarna om vad samtalsterapi innebär. Några av deltagarna fick behandling och lyckades 
hitta strategier och förbättra sin livskvalité medan andra upplevde det för känslomässigt 
jobbigt och ville avbryta.  

Då många av deltagarna befunnit sig i mångårigt försörjningsstöd kunde viljan till förändring 
saknas och därmed försvåra motivationsarbetet. De deltagarna upplevdes som passiva och 
hade svårt att vara aktiva i sin egen planering. Det kunde i många fall bero på språksvaghet, 
avsaknad av utbildning och arbetslivserfarenhet. Det vi kunde se under projekttiden var att 
deltagarna började växa i takt med att språket utvecklades. Projektet gav deltagarna en 
möjlighet att bryta isolation, skapa rutiner och vara en del av någonting. Projektet märkte att 
små grupper skapade en arena för alla att lättare kunna komma till tals samt att små grupper 
ökade tillgängligheten. Deltagarna fick med tiden en bättre förståelse för samhället och 
arbetsmarknaden i stort då många arbetsgivare bjöds in och studiebesök gjordes på 
företagen. Detta medförde att 34 deltagare i någon form hade en praktik eller språkpraktik.  

Organisatoriskt resultat på medellång sikt 



 

   

Projektet hade tillgång till en asylsjuksköterska som agerade samordnande när det kom till 
deltagarnas kontakter med primärvården. Det innebar en lätthet i samverkan att fort kunna 
få tillgång till journaler eller få hjälp att boka tider i sjukvården. Då många av deltagarna 
hade tät och mycket kontakt med sjukvården kunde en genomgång av journalerna medföra 
att mellansteg i vården kunde undvikas och belastningen därmed minskades då deltagarna 
kunde komma rätt i ett tidigare skede. Arbetet innebar en djupare förståelse för varandras 
verksamheter och behov. Asylsjuksköterskan hade även möjlighet att följa upp 
vårdkontakterna och vid behov kontakta personal i projektet vid behov. I det fall det ansågs 
nödvändigt kunde hen närvara vid uppstartsmöten eller uppföljningsmöten med deltagare. 

Då deltagarna generellt sett var språksvaga spelade pedagogerna en viktig roll som länkar till 
SFI. De akademiska kartläggningarna visade sig vara ett bra verktyg för att få en ökad 
förståelse för deltagarnas behov. Detta arbete är påbörjat och kommer att fortsätta sin 
utveckling i projektet Yrkesväg Värmland. 

Projektet använde sig av flerpartsmöten, primärt för de deltagare som genomförde en 
aktivitetsförmågebedömning, och därmed var i behov av samordning. Deltagande parter var 
projektpersonal, socialtjänsten, Regionen, arbetsterapeut, personal från Solareturen och 
tolk. Det innebar täta möten och uppföljningar med riktade ansvarsområden för varje berörd 
part vilket resulterade i en tydlig plan framåt för deltagaren. Detta medförde en struktur och 
samsyn kring individen samt en bättre förståelse för varandras arbete.  

Resultat på lång sikt 

Deltagarna i projektet har fått en ökad anställningsbarhet då de har genomgått både 
arbetsmarknadskunskap, praktik samt att många gick vidare i studier. Deltagarna har inom 
projektet fått tillgång och möjlighet att stärka sina nätverk på arbetsmarknaden. Exempelvis 
via Yrkeskompis, arbetsgivare i fokus och praktik. Deltagarna har även fått större kännedom 
och kunskap kring möjligheterna att bryta sin egen isolering och marginalisering genom att 
projektet informerat och besökt olika studieförbund. Allt sammantaget har bidragit till att 
deltagarna har fått ökad anställningsbarhet samt ökad delaktighet och inkludering i 
samhället och i arbetslivet. 

Flertalet av deltagarna har återgått eller påbörjat SFI-studier för att stärka sin behörighet att 
komma vidare till yrkes-SFI och därmed öka sin konkurrensbarhet på arbetsmarknaden och 
minska sitt utanförskap.  

Flerpartsmöten och SAMSIP är en metod som ska användas vidare med målgruppen för att 
på ett effektivt sätt nå resultat. Flertalet av deltagarna i målgruppen behöver samordning 
och samsyn för att komma vidare i sin planering eller komma till rätt insats. 

Det påbörjade arbetet med aktivitetsförmågebedömning på Solareturen resulterade i att 
deltagarna fick en utredning kring sin aktivitetsförmåga vilket underlättade för vidare 
planering av insatser. 

Oväntade resultat 



 

   

Projektet skulle under 2020 lägga ett större fokus på arbetsmarknadsinsatser i form av 
yrkeskompis och arbetsgivare i fokus. Då pandemin bröt ut försvårades arbetet med att 
bjuda in arbetsgivare och göra studiebesök på arbetsplatser vilket bidrog till att deltagarna i 
mindre utsträckning än förväntat kom ut i praktik och i arbete. Det möjliggjorde också att 
projektet kunde påbörja arbetet med ”mitt digitala jag” för att stärka deltagarnas digitala 
kunskaper. På så sätt kunde deltagarnas tillgodogöra sig kunskaper för att möta framtidens 
behov av digitalisering. Trots språksvårigheter så märkte projektpersonal att vissa av 
deltagarna snabbt kunde lära sig att utnyttja sina smartphones funktioner såsom, Bank-ID, 
google-maps med mera.  

Då flertalet av deltagarna uppvisade hälsoproblem såg projektet arbetsförmedlingens 
rehabteam som en viktig samverkanspartner. Men på grund av organisationsförändringar 
drog sig arbetsförmedlingen ur projektet. 

Pandemin bidrog även till ett mindre inflöde av deltagarna till projektet då deltagarantalet 
uppgick till 78 personer istället för 90 personer. 

Vilka behov har framkommit och vilka skillnader har projektet gjort i kommunen? 

Projektet kunde erbjuda samordning och stöd vidparallella insatser och arbeta mer holistiskt 
än ordinarie verksamheter. Projektet har belyst att kommunens olika verksamheter bör bli 
bättre på att inkludera språksvaga som målgrupp i sina verksamheter. Detta för att de inte 
ska hamna i långvarigt utanförskap och arbetslöshet. Det går att hitta arbeten och ge 
förberedande stödinsatser till målgruppen även om de är språksvaga.  

Under projekttiden för Värmland Tillsammans såg vi att det fanns ett stort behov av fler 
insatser och mer aktiv samverkan för gruppen utrikes födda. Framförallt personerna som 
inte tillgodogjort sig SFI då det bland annat kunde bero på att de var illitterata och ofta hade 
liten eller ingen skolbakgrund. 
 
Ett behov av fler utbildningsalternativ för språkinlärning blev tydligt genom projektet. 
Exempelvis, ett tydligare arbetsmarknadsfokus redan på SFI och en större möjlighet till 
praktisk språkträning i kombination med teori kan vara en väg till snabbare etablering och 
integration i samhället och på arbetsmarknaden.  
Detta är ett arbete som kommer att fortsätta att utvecklas i projektet ”Yrkesväg Värmland” 
tillsammans med Vuxenutbildningen.  
 
Akademiska kartläggningar var en viktig framgångsfaktor som kommer att börja användas i 
större utsträckning i ordinarie SFI -verksamhet.  
 
Verksamheterna behöver arbeta ännu mera med språkstöd och tolk. 
Supported employement/training metodiken, arbetsprövning och yrkeskompis (stöd i 
kontakter med näringsliv) är några metoder som var framgångsrika för målgruppen och 
som också kommer användas i större utsträckning i ordinarie verksamheter. 
  



 

   

Det framkom också att det fanns ett stort behov av ökad samverkan med Regionen för 
målgruppen språksvaga, där det också ofta fanns en oupptäckt/outredd hälsoproblematik i 
många fall. 
 
Arbetet med SIP eller SAMSIP för målgruppen behöver användas oftare. Sker ingen 
progression på SFI behöver vi bli bättre på att ta reda på varför, för att kunna ge rätt stöd 
men också för att kunna ställa tydligare krav på utbildning som en väg till egen försörjning. 
   
Många av deltagarna hade flera olika behov samtidigt och det kunde behövas parallella 
insatser/processer- och därmed en spindel i nätet som stöttade individen och höll ihop de 
olika delarna. 
 
En fråga har ställts till Regionen om Rehabkoordinatorer skulle kunna vara ett stöd för 
målgruppen.  
  
På ”Integration, försörjning och arbete” (IFA) kommer personalen oftast inte i kontakt med 
målgruppen förrän de söker försörjningsstöd då de inte klarat av de krav som ställs i 
etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen och/eller inte klarat av SFI-studier. Det finns 
behov av en ökad samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen för att i ett tidigare 
skede fånga upp målgruppen och komma med lämpliga förberedande stödinsatser. 
 
I projektet ”Yrkesväg Värmland” kommer arbetet delvis att handla om att få till en bättre 
strukturell samverkan mellan IFA, Vuxenutbildningen och om möjligt Arbetsförmedlingen, 
för att fånga upp problematik och ge rätt stöd till individen tidigt. 

Styrgrupp 

Styrgruppen bestod av representanter från Jobbcenter, ekonomiskt bistånd, Solareturen, SFI 
samt Enheten för rehabilitering och sysselsättning (EAS). Arbetet med styrgruppen 
fungerade överlag bra men det var flertal möten där alla representanter inte kunde närvara 
av olika anledningar vilket kunde påverka diskussioner och att beslut fick senareläggas. I 
början av projekttiden var upplevelsen att det var svårt att få till bra diskussioner rörande 
arbetssätt som förde projektet framåt 

När projektet fortskred och målgruppens faktiska behov blev tydligare ökade även 
engagemanget och feedbacken från styrgruppen. Det blev tydligt vilka behov som fanns och 
vad som saknades för att möta målgruppen i de olika verksamheterna.  

När ny styrgrupp tillsätts bör det finnas en tydlighet i syfte och förväntningar. Några frågor 
att ställa kan vara - Vad är styrgruppens faktiska roll i projektet? Vilka 
organisationer/myndigheter/förvaltningar skall vara representerade och varför? Vilka behov 
finns? Vad kan representanten erbjuda projektet? Vill personen vara med i styrgruppen eller 
känns deltagandet påtvingat?  

Projektkontoret 



 

   

Projektkontorets stöttning var fantastisk under hela projekttiden. Bemötandet var 
professionellt och det var alltid någon som fanns tillgänglig om frågor skulle uppstå. FACT-
utbildningen som projektkontoret anordnade var till god hjälp i arbetet då det medförde nya 
perspektiv och förhållningssätt i arbetet. Projektledarträffarna var alltid välstrukturerade och 
bidrog alltid till att föra projektet framåt och det gavs mycket tid till reflektion och 
diskussion.  

Projektkontoret hade inte bara fokus på projektresultaten och projektet i stort utan var 
väldigt måna om hur personalen mådde och de fanns där att stötta upp vid behov. De har 
bidragit till att projektet har blivit lyckat. 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
 

I samband med projektstart så var projektpersonal ute i kommunala verksamheter och 
informerade om projektet. Framförallt handläggarna på socialtjänsten då de remitterade till 
projektet. Kommunikationen och spridningen skedde även med hjälp av styrgruppens 
representanter i de egna leden. Sociala medier såsom LinkedIn har också använts för att 
sprida information. 

Löpande information har skett via projektpersonal till socialtjänsten, samt att projektägare 
löpande har informerat om projektet i ledningsgrupp. 

Projektkontoret har löpande informerat centrala ledningsgruppen. 

Då projektet även har varit i kontakt med ideella föreningar och studieförbund har projektet 
fått vidare spridning vilket föranledde att personer på eget bevåg hörde av sig och ville delta 
i projektet. Även deltagarna i projektet har bidragit till spridningen via vänner, bekanta och 
övriga nätverk.  

Då projektet hade pedagoger i projektet hjälpte även detta till att kommunicera och sprida 
projektet på SFI. 

Företag från det lokala näringslivet som projektet samverkade med har varit en del av 
spridningsarbetet. 

Vi valde också att trycka broschyrer på lätt svenska som riktade sig till målgruppen. Denna 
broschyr lämnades på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, studieförbund och ideella 
föreningar samt att deltagarna fick en vid uppstartsmötet.  

Projektresultatet och spridningsarbetet kommer att föras vidare genom slutrapporten, 
slutkonferensen och implementeringsarbetet. 

Slutkonferens blev förinspelad på grund av rådande pandemi och sker digitalt. 
Slutkonferensen kommer därmed att finnas tillgänglig digitalt för vidare spridning. 

Uppföljning och utvärdering  
 



 

   

Utvärderingen av projektet som VETA gjort har varit till stor hjälp under det fortlöpande 
arbetet. Det gav en tydlig överblick, både kvalitativt och kvantitativt av projektets olika 
insatser. Utvärderingen visade vilka insatser i projektet som hade varit bra och mindre bra, 
samt vilka delar som projektet borde arbete mera med. Exempelvis, visade utvärderingen att 
ett stort arbete lagts ned på hälsoarbetet och språkträning under projektets inledande tid 
vilket behövde kompletteras med ett större arbetsmarknadsfokus. 

VETA var även till stor hjälp med uppföljningsinsatser och material kopplade till 
implementeringsarbetet, framgångsfaktorer och metodbeskrivningen. 

Regionens rapport gällande deltagarnas hälsa och hälsoutveckling visade att deltagarna hade 
problem med ohälsa, både psykiskt och fysiskt och bekräftade att projektet fyllde en viktig 
funktion för deltagarnas välbefinnande med de insatser som erbjöds. En viktig del gällande 
hälsoutvecklingen hos deltagarna var att projektpersonalen visade engagemang, byggde 
relationer och visade ett intresse för deltagarnas hälsa. Projektet i sig gav deltagarna en 
arena för sociala relationer vilket också främjade hälsoutvecklingen hos deltagarna.  

Både VETA och Regionen har varit bidragande i att konkret bekräfta att de arbetssätt och 
förhållningssätt projektet använts sig av är tillgodo för deltagarna i projektet. 

Styrgruppen har fortlöpande blivit informerade om VETA´s utvärderingsarbete och 
projektets framgångsfaktorer vilket sedan har tagits i beaktande gällande 
implementeringsarbetet. 

Användande av resultat/Implementering 
 

Under arbetets gång har resultat och framgångsfaktorer löpande redovisats i den lokala 

styrgruppen samt i arbetsmarknads -och socialnämnden. Vissa delar av arbetssätten och 

metoderna kommer att fortsätta användas i ordinarie verksamheter och visa delar kommer 

att fortsätta utvecklas i andra projekt. Samverkan är nyckeln till framgång då man arbetar 

med komplexa ärenden. Det blev känt tidigt i projektet att vi behövde stärka samverkan med 

inblandade aktörer med SIP och SAMSIP som metod.  

När det kommer till målgruppens aktivitetsförmågebedömningar har Solareturen fått bättre 

förutsättningar att arbeta med målgruppen, vilket kommer att fortsätta att utvecklas. QR 

koder samt vägvisaren blir en del av det arbetsmaterial som kommer att fortsätta att 

användas. Fler verksamheter i kommunen kommer att arbeta mer frekvent med målgruppen 

och användandet av tolk kommer att möjliggöra och underlätta arbetet. Det har också förts 

diskussioner om ambulerande språkstöd till de olika verksamheter där de kan möta 

deltagarna. På grund av besparingskrav just nu kommer språkstöd inte vara aktuellt, men 

frågan har lyfts och kommer att fortsätta diskuteras. 

Metoden Yrkeskompis och Arbetsgivare i Fokus är och kommer att implementeras på 

Jobbcenter och kommer att utvecklas vidare.  



 

   

Användandet av akademiska kartläggningar kommer att fortsätta utvecklas och användas på 

SFI-enheten, likväl kommer arbetet med att förbättra samverkan mellan SFI och IFA fortgå i 

projektet Yrkesväg Värmland.  

Projektpersonal har också bytt tjänster och finns nu i verksamheter i kommunen och sprider 

metodiken och kunskapen vidare. 

Implementeringsplanen kommer att följas upp i ledningsgrupp för chefer till våren och 

hösten 2021. 

 

Kommentarer och tips  
 

Kommentarer till framtida projekt: 

Att använda sig mer av SIP och SAMSIP för deltagare som befinner sig i långvarigt 
utanförskap.  

Våga ställa tydliga och rimliga krav. Att ställa krav på deltagarna visar även att man har en 
tro på deras förmåga och att de har resurser!  

Låt förändringsprocesser ta tid men kom med rimliga krav för att sätta igång processen. 

Följa upp planeringen med täta uppföljningsmöten. 

Gruppverksamhet är bra. Mindre grupper ökar tillgänglighet, stöd och stöttning i arbetet 
mot målet.  

Arbeta mer med tolkar. Då det kan finnas en privat relation mellan tolk och deltagare som 
kan påverka samtalet, fråga deltagaren om det ska vara platstolk, telefontolk eller tolk från 
annan ort. 

Öka den interkulturella kompetensen så att man bättre kan möta och förstår människor från 
olika kulturer då det kan hjälpa till i integrationsprocessen.  

Språkstöd är en resurs som bör ses över i ordinarie verksamheter som inte har tillgång till 
språklig kompetens. 

Samverka mer i ett tidigt skede med Arbetsförmedlingen och SFI för att fånga upp 
deltagarna som är på väg in eller ut från verksamheterna.  

Arbetsgivarkontakter, skapa och bygga relationer med arbetsgivare är viktiga då de fungerar 
både som förebilder, rekryterare och kan beredda vägen till arbete för målgruppen. Det 
bidrar också till att deltagarna får ett utökat nätverk som hjälper dem i deras väg mot egen 
försörjning. 

Separera inte framtida projekt (lokaler) från ordinarie verksamhet om det finns möjlighet. 
Det skapar en distans och en risk att kunskapsutbyten med ordinarie verksamheter 
försvåras. 



 

   

Implementera fungerande metodik löpande under projekttiden.  

Fokusera på vad deltagarna kan och inte på vad de inte kan!  

Arbete med handledare som har språkkompetens på arbetsplatser för deltagare som är 
väldigt språksvaga.  

Arbeta mer med QR-koder för öka tillgänglighet på viktig information på olika språk. 

 

 


