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Sammanfattning 
 

 

Värmlands framtid Karlstad har under projekttiden 150601-180531 haft 220 deltagare. 45 

procent kvinnor och 55 procent män. 58 procent har avslutats till arbete/studier. Deltagarna 

har kommit från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det har också 

funnits andra vägar genom egen kontakt eller andra samverkanspartners. Då har vi lotsat 

vidare till socialtjänsten som då fattat beslut om sysselsättningsplats via servicegarantin. 

Då projektet kommer att implementeras kommer 48 personer att skrivas in i ordinarie 

verksamhet men avslutats i projektet. Resultatet till arbete/studier är beräknat på 172 avslut. 

Projektet har i huvudsak fokuserat på deltagarens väg till arbete/studier med upplevd ökad 

hälsa och livskvalité. Vi har erbjudit träffar, friskvård och coachsamtal. Praktik, studier och 

kortare arbetsmarknadsutbildningar.  

Vi har arbetat med arbetsmarknadscoahing, MI (motiverande samtal) och lösningsfokuserade 

samtal som metod. Att arbeta medvetet med att vara tillgängliga i så stor utsträckning som 

möjligt, och att vi haft en hög personaltäthet, gjorde att vi lyckades väldigt väl med att 

bemöta de unga vuxna i vuxen-vuxendialog.  

Utifrån att vi valde att ha sändare i projektet har detta fått effekt på ökad samverkan 

myndigheterna emellan. Något som mynnat ut i handläggargrupp med representanter från 

socialtjänst, arbetsförmedling, försäkringskassan och Värmlands framtid. 

Projektets framgångar kan summeras i deltagarnas vittnesmål om att om de inte deltagit i 

projektet hade de fortfarande upplevt ett utanförskap och en oförändrad upplevd psykisk 

ohälsa. De hinder projektet haft har varit få och har kunnat lösas under projekttiden dels på 

grund av ett stort engagemang hos handläggare men också en styrgrupp som fattat beslut 

som gynnat den enskilde deltagaren mot dennes väg till arbete/studier eller annan 

huvudman.  
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Projektidé, mål och förväntat resultat 
 

 

Övergripande projektmål, delmål, indikatorer och förväntade resultat 

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

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

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

• Värmland får bekymmer med framtida kompetensförsörjning  

 

 
Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i 
målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och 
stigmatiserad självbild. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov. 
Insatserna ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter 
såsom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser.  
 
Projektets prioriteringar 
• Stödja unga som hoppat av eller inte klarat måluppfyllelsen i grund- och/eller 
gymnasieskola.  

• Ge insatser för att öka individens anställningsbarhet.  

• Arbeta med tillämpning av beprövade metoder, t ex MI, Lösningsfokuserat arbetssätt, 

Arbetsmarknadscoahing och 7-tjugometoden.  

 



 
Slutrapportering Karlstads kommun 

4 
 

 
Varför projektet? 
 
”den här chansen måste vi ta” 

 
När personal på Jobbcenter, Karlstads kommun deltog på de Workshops som 
anordnades innan projektet var skrivet och beviljat, utkristalliserades en bild av en 
målgrupp som under lång tid inte fått tillgång till de resurser, bemötande och 
stöttning den behövde. En grupp som i Karlstads kommun stod långt ifrån 
arbetsmarknaden och i vidare studier. En grupp med ett högt ohälsotal, skolavhopp 
och med ej fullständig gymnasieexamen. De som var inskrivna på Arbetsförmedlingen, 
Enheten för unga vuxna, IFA (integration försörjning och arbete) och på 
Försäkringskassan som inte hade samordnade insatser och saknade en inkludering i 
sin egen planering. Under denna tid utformades en projektidé som utgick från den 
ordinarie verksamhet som bedrevs i Jobbcenters unga vuxna-grupp. Att vidareutveckla 
arbetssättet och sudda ut regler som stod i vägen för att öka sannolikheten för att 
målgruppen skulle närma sig arbete/studier. Detta i samverkan och i samsyn med de 
parter som dessa individer var inskrivna hos.  
 
Förväntningarna på projektet var höga, att få möjlighet att prova ett arbetssätt och 
metod som tidigare inte varit möjligt, dels på grund av ett fyrkantigt reglemente och 
myndighetsutövning, dels av tidsatta mål och liten inkludering för individen. Möta 
individen där den är med ett bemötande präglat av jämlikhet och en vuxen/vuxen-
dialog. 

 
 

Projektets mål och syfte 

I projektbeskrivningen och i den folder som getts ut till presumtiva deltagare är 

projektmålet tydligt och utskrivet. ”Du som är 18–24 år ska känna dig inkluderad i din 

egen planering genom samordnade insatser för din del där arbete/studier är i fokus. 

Målet är att du ska ha påbörjat/fullföljt gymnasiestudier, samt uppleva en ökad 

livskvalité.” Målet och syftet har varit det samma under hela projekttiden. I efterhand 

kan vi se att utifrån det nya arbetsmarknadsläget i kommunen att även arbete skulle 

ha innefattats i målet. 

Beskrivning av målgrupp 

”det var första gången jag mötte vuxna som betedde sig som vuxna som var trygga” 

Målgruppen har under projekttiden inte förändrats. Det har varit unga vuxna som 

saknar fullständiga gymnasiebetyg, i vissa fall gymnasiebehörighet och som står långt 

ifrån arbetsmarknaden.  
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Många deltagare har liknande historier och erfarenheter från framförallt skoltiden 

men också i bemötande från myndigheter, vuxna och samhälle i stort; där tilltron till 

det egna jaget och samhällets funktioner är lågt.  

De deltagare som tackat ja till projektet har kommit från socialtjänsten, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Några har tagit kontakt med projektet då 

de, eller någon anhörig hört talas om oss, eller blivit rekommenderade att ta kontakt 

med oss via våra samarbetspartners. Vi använde då oss av möjligheten till att bevilja 

servicegaranti via socialtjänsten. Servicegaranti är en tjänst i Karlstads kommun där en 

del består i möjligheten att ansöka om sysselsättning via socialtjänsten, även om 

personen i fråga ej ansöker om ekonomiskt bistånd. De allra flesta har inte haft 

fullständiga gymnasiebetyg, en del inga betyg från gymnasietiden och en del hade inte 

betyg från grundskolan. De få som haft en fullständig gymnasieexamen stod långt ifrån 

arbetsmarknaden oftast på grund av psykisk ohälsa.  

 

Den gemensamma faktorn för målgruppen är att det finns ett utanförskap, gällande 

studier, arbetsmarknad och eller ett socialt. Många har en NP-problematik 

(neuropsykiatrisk). En del är utredda via psykiatrin, många är outredda eller står i kö 

för en utredning. 

 

Horisontella kriterier 

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. 
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Jämställdhet 

”alla ses på individnivå först och främst och de gör ingen skillnad på kön”  

Vi hade för avsikt från början att verksamheten skulle genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv. Utmaningen låg hos oss i personalstyrkan att ta ställning till 

olika materiel vi skulle använda, göra research kring upplägg och bemötande.  

När projektkontoret erbjöd fortbildningar kring jämställdhet såg vi till att alla i 

personalen fick gå för att säkerställa ett gemensamt tänk kring verksamheten och hur 

den skulle kunna utvecklas framgent. Vi arbetade med en checklista som en 

arbetsgrupp av projektledare tog fram 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) 
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Vi har i omgångar valt olika delar i jämställdhetstemat som vi fokuserat på under våra 

träffar. Exempelvis arbetsmarknad, utbildning och hälsa. Under hela projektperioden 

har vi arbetat aktivt för att göra jämställdhetsperspektivet integrerat i verksamheten 

så att det tillslut blir en självklarhet. Vi har medvetet haft med jämställdhetstanken 

kring våra deltagare gällande bemötande, kommunikation, vad vi erbjuder så som 

studier, praktik och sedan löpande utvärderat vårt jämställdhetsarbete. Det skall 

genomsyra vårt förhållningssätt i verksamheten och i mötet med deltagaren. 

Icke-diskriminering 

”Personal har varit perfekt då de hjälpt en med en del personliga saker som jag haft svårt att 

ta i tu med själv”  

Redan med de första inskrivna deltagarna fördes en dialog om hur det skulle vara på 

våra gemensamma träffar. Detta för att också visa på demokrati och att våga göra sin 

röst hörd. Hur skall det kännas att komma hit? Vad behöver jag för att trivas? Hur vill 

jag att andra ska bemöta mig? Vi satte husregler, en gemensam spelplan. Då vi haft ett 

löpande intag på träff har detta skett med jämna mellanrum för att hålla diskussionen 

levande om hur vi bemöter varandra och våra olikheter. Att alla är välkomna och lika 

mycket värda. Vad är ok att uttrycka i tal i en grupp? Vi har gjort det i grupp, vi har 

ställt upp frågor på papper där en kan uttrycka sig i skrift och tagit upp det i enskilda 

avstämningar. Detta utifrån tillgänglighet, att alla ska utifrån sina möjligheter få välja 

hur de vill uttrycka sin åsikt. 

Det som är mest utmärkande är att det ord på frågeställningen: Hur ska det kännas att 

komma hit; har aldrig ändrat sig på tre år. Det första ordet som kommit upp har alltid 

varit tryggt. En reflektion kring detta är att det säger en hel del om vad som behövs för 

att någon ska kunna delta i ett sammanhang med andra. Många vittnar om något helt 

annat. Att ha känt sig delaktig och trygg genom skolgången är det få av deltagarna 

som vittnar om. 

Tillgänglighet 

”Tycker det är bra att det alltid är väldigt lugnt i gruppen, Att personalen lyssnar och förstår” 

Att ha en hög personaltäthet i projektet var ett medvetet val för att kunna säkerställa 

en god tillgänglighet gentemot deltagarna. Att snabbt kunna erbjuda en tid för 

information, besök, ett telefonsamtal samt drop in besök var väsentligt för oss. Vi gav 

även möjlighet till olika kommunikationssätt för deltagarna så som mail och sms. På så 

sätt ville vi prova om vi fick bättre resultat kring om deltagarnas upplevda hälsa ökade.  

Vidare ville vi med en hög tillgänglighet skapa bättre förutsättningar att stötta 

deltagarna till att lyckas med arbete och studier.  
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Vi utformade även vår lokal med olika möblemang så att de som deltog på våra träffar 

kunde välja var de ville sitta och hur de ville delta; utifrån hur de kände sig för dagen. 

Möjligheten till dialog och diskussion kring olika frågeställningar var viktigt men också 

möjligheten att enbart svara: -”pass”. 

 

 

Arbetssätt/Metod  
           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.  

Vad har projektet erbjudit och hur har vi arbetat rent praktiskt? 

”det lät ok” 

För att delta i projektet behövde den unge vuxne ta ställning till om det var värt att 

investera sin tid i projektet. Det var frivilligt att delta. Det är en oerhörd viktig del i att 

känna sig inkluderad i sin egen planering; istället för att känna sig skickad till olika 

typer av verksamheter och åtgärder. Detta var en av de saker som kom fram vid 

förstudien 2014. Vikten av att själv få välja och inte bli tvingad att delta i en åtgärd 

som den enskilde själv inte valt. Många av deltagarna menade att detta var en av 

anledningarna till att den har valt att stanna kvar i projektet; att den själv fick välja. Att 

tiden i projektet dessutom inte var tidsatt; utan att det fick ta tid var avgörande. 

Deltagaren behövde inte prestera på tid. Det fick ta den tid det tog. 

 Inskrivningstiden i projektet för en deltagare har varit i genomsnitt 6–8 månader.  
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Det som behövdes för att tacka ja till projektet och dess struktur var att den enskilde 

behövde ta ställning till fyra ord. Vilja, våga, göra, mål. 

Vilja. -Vill du ha en förändring i ditt liv? Har du viljan att ändra på din livssituation? 

Våga. -Vågar du ta steg mot förändring i ditt liv? Vågar du ta ett steg mot en bättre 

livssituation? 

Göra. -Är du beredd att göra en förändring i ditt liv? Är du beredd på att göra ett aktivt 

val? 

Mål.? Vi valde att sätta ett frågetecken vid ordet mål. Det är inte alltid en självklarhet 

att veta vad målet är och vilka alternativ som finns till en ökad livskvalité.  

Projektet erbjöd deltagaren möjligheten att utforska dennes väg framåt tillsammans 

med projektpersonal.  

Den enskilde erbjöds projektets struktur. Den fick en egen person (handläggare) som 

hade huvuddelen av ansvaret gällande uppföljning, planering och påbörjan av 

processen mot individens mål. Vi valde benämningen person, inte handläggare eller 

arbetskonsulent; just för att klargöra att vi möter upp där individen är. Vuxen till 

vuxen. Inte i ett beroendeskap utifrån ett myndighetsutövande, utan för att den 

enskilde faktiskt valde att tacka ja till att delta i projektet för att den trodde att det 

kunde föra den framåt mot dennes mål. 

Enskild planering 

”Bra att man har enskilda samtal” 

När en deltagare valt att tacka ja fick deltagaren och projektpersonal träffas enskilt 

under en period för att ta reda på nuläge, önskat läge, hinder och resurser. Finns det 

något som står i vägen för deltagaren för att nå sitt mål? Det gicks igenom vilka hinder 

och resurser deltagaren hade. Vi arbetade tillsammans för att sätta upp mål och 

delmål. Ett alternativ var att deltagaren inte visste vad som fanns att ta ställning till, då 

gjordes en planering upp med deltagaren vad som skulle genomföras. Deltagaren 

bestämde själv när den var redo att börja på träff. Beslutet att delta på träff kunde 

föregås av kortare eller längre tid av enskilda samtal och planering. Vi valde att kalla 

det träff och inte grupp då många av våra deltagare haft dåliga erfarenheter från 

grupparbeten i skolan. Det blev kopplat till prestation och att bli betraktad och 

bedömd. Att vi kallade det för träff kan tyckas en lek med ord men vi märkte en 

avsevärd skillnad till att tacka ja till att delta på träff och att tacka nej till grupp. 
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Träff 

”Vi blir inte behandlade som killar och tjejer utan som individer och blir då bemötta på samma 

sätt” 

Träff skedde fyra gånger per vecka. Projektet hade rullande temaveckor: 

arbete/studier och hälsa/välbefinnande. Träffarna var förlagda på förmiddagarna. Dels 

för att främja rutiner, något som många av deltagarna saknar; men också 

eftersträvade. Det fanns alltid nybryggt kaffe när de kom och det fanns lättare frukost 

och frukt. En del av våra deltagare åt inte frukost, än mer var de inte vana av att äta 

tillsammans med andra. Det är en del i varför vi valde att erbjuda en lättare frukost 

med kaffe, te eller annan dryck.  

Vi köpte även in en lärarkompetens ett tillfälle per vecka där fokus var 

samhällskunskap. Läraren gick igenom aktuella lokala, nationella och globala 

händelser.  

Vi genomförde också veckans Nutidskryss som var mycket uppskattat hos deltagarna 

och ledde till vidare diskussioner och frågeställningar kring samhällsfrågor. Detta 

gjorde att en del deltagare faktiskt tittade på egna nyhetssändningar eller i 

lokaltidningarna som vi tillhandahöll för att veta mer vad som hände i samhället. 

Friskvård 

”friskvårdsaktiviteterna på tisdagar förgyller min vecka!” 

Friskvård blev en viktig del av strukturen så vi valde att ha förlagd friskvård en gång 

per vecka. Friskvården bestod av att testa saker tillsammans som vi och deltagaren 

kanske inte testat förut.  

Det var viktigt att visa för deltagarna att det inte alltid är förenat med en stor kostnad 

att utöva en aktivitet. Vi ville påvisa att alla kan göra saker som är bra för hälsan, utan 

att det skall tillkomma en extra kostnad på en redan ansträngd ekonomi. Men också 

visa på ett utbud så att möjligheten finns att hitta en aktivitet som deltagaren mår bra 

av. Exempel är: Rackethallen, fiske, 30-minuters-promenader, museum, kubb, badhus, 

bowling och cykel, skridskor och mycket mer. Friskvård är den aktivitet som var mest 

besökt. Vi såg att friskvården var kopplad till en högre närvaro och alltså viktig för 

deltagarna. En del fick utmana sig i något de aldrig testat förut. Vi hade även hela 

friskvårdsdagar med aktiviteter typ frisbeegolf, brännboll, tipspromenader där vi 

sedan lagade mat tillsammans utomhus. 
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Valfri friskvård 

Deltagarna har blivit erbjuden friskvård i form av yoga, träning på Friskis och Svettis, 

motionssimning samt hälsosamtal och lättare fystest på Friskvården i Värmland. Vi har 

vid flertalet tillfällen gjort studiebesök på anläggningarna för att deltagarna ska få en 

så bra introduktion som möjligt. Därefter har vi också erbjudit oss att följa med de 

första gångerna vid träning. För många deltagare var detta ett stort steg att börja 

träna och att befinna sig i en offentlig miljö. Träningen har varit frivillig och den har 

kunnat utföras när som helt under veckan förutom yogan då det varit ett speciellt 

träningstillfälle per vecka. Att deltagarna bara fått erbjudandet att komma igång med 

träning har upplevts som väldigt positivt då många av deltagarna inte hade ekonomi 

för att träna. 

KBT-terapi  

Att fatta beslut om att erbjuda vissa av våra deltagare KBT-samtal (Kognitiv 

beteendeterapi) visade sig vara lyckosamt. De deltagare som erbjudits samtal har alla 

fått en ökad livskvalité. Resultatet har blivit att de har fått tillhanda strategier i hur de 

ska hantera ångest, oro, misslyckanden, stress och depression. Några av de deltagare 

som erbjudits KBT-samtal har gått vidare till heltidsstudier och arbete, någon har 

börjat jobbat timmar, någon klarar heltidspraktik. Stora vinster både för den enskilde 

samt samhälle, 

Praktik och utbildning/studier 

”2016 vill jag komma ut i arbete och bli sysselsatt om dagarna, få in riktiga rutiner för mig och 

min avkomma”  

Projektet erbjöd även platsförlagd praktik, både på privata och kommunala platser. 

Målet med praktik skulle vara tydligt, uttalat och tidsbestämt. Syftet handlade om 

vägledning mot ett yrkesval, få referenser eller mot arbete.  

Fick en deltagare som gjorde praktik möjlighet till en anställning fanns ett centralt 

upphandlat avtal med Lernia där projektet kunde köpa kortare utbildningar för att öka 

anställningsbarheten hos deltagaren. Det handlade om truckkort, hygienutbildning, 

ställningsbyggare, serviceutbildning mm.  

Deltagaren hade även möjlighet att studera 10 veckor på Vuxenutbildningen för att då 

öka chansen till att lyckas med sina studier och därmed få fullständiga gymnasiebetyg.  
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Detta hade inte kunnat ske om inte det tagits chefsbeslut på både Enheten för unga 

vuxna samt Arbetsförmedlingen. Då det enligt gängse regelverk inte gör det möjligt att 

testa studier inom Vuxenutbildningen när en person uppbär försörjningsstöd eller 

aktivitetsstöd. Så tack vare modiga och samverkansvilliga chefer med ett tydligt 

deltagarfokus gjordes detta möjligt.  

För att förstärka detta köpte vi in lärartimmar från Nobelgymnasiet en gång per vecka 

där de deltagare som studerade via vuxenutbildningen hade möjlighet till studiestöd 

och stöttning med studieupplägg. 

 

 

Avstämning/uppföljning 

”möjlighet att bolla idéer” 

Varje vecka skedde enskilda uppföljningar med de deltagare som deltog på träff samt 

de deltagare som hade enskild planering. För de deltagare som deltog på träff 

handlade avstämningen om hur veckan hade varit och om vi gjort rätt saker för 

deltagaren samt om den närmade sig sitt mål.  

Vi mätte nytta/nöjdhet med de aktiviteter vi genomförde varje vecka. Deltagarna 

skattade på en skala 1–10 om hur nöjda deltagaren var med de aktiviteter som 

genomfördes; eller hur nyttiga de var. Detta för att främja deltagaren att våga prata 

om vad som är bra för den eller hur nyttig den aktiviteten var. Att våga ta ansvar och 

våga säga vad den tycker och tänker. Att våga göra en värdering om aktiviteterna och 

innehållet på träff. Var det nyttigt för mig? eller om jag är nöjd. Allt för att påvisa att 

deltagarens åsikt är viktig och att den faktiskt kan ta ansvar för sina val i sitt liv. 

Gällande om deltagare närmat sig sitt mål ställdes tydliga frågor om vad den behövde 

göra för aktiviteter och hur den behövde agera när den väl gjorde aktiviteten. 

Gällande de som hade enskild planering skedde träffarna regelbundet och oftast 

veckovis. Där skedde arbetet mot deltagarens mål och delmål med samma 

frågeställningar om aktivitet och agerande. 
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Metoder/Förhållningssätt 

”Värmlands framtid är ett bra ställe för folk som är arbetslösa för bra personal och det är bra 

att man får köra sitt egna race när det kommer till att komma på vad man vill göra” 

Personal i projektet har använt sig av metoder som Arbetsmarknadscoahing, MI och 

Lösningsfokuserat arbetssätt samt 7-tjugo (handledarutbildning via Swedish 

empowerment center). Det som genomsyrat arbetet tillsammans med deltagarna har 

varit att mötas i en vuxen-vuxendialog. Att inte förutsätta att deltagaren inte har de 

resurser den behöver, utan möjliggöra och hitta lösningar utifrån de resurser den har. 

Att utmana och stärka, inte ta över ansvaret utan lägga det där det hör hemma. Alltså 

hos deltagaren själv.  

Samverkans-och samarbetspartners 

”Jag tyckte det var jättebra att min kontaktperson kunde vara med mig till Komvux och vara en 

hjälpande hand, som kunde förklara och finnas där för mig när jag planerade mina studier.” 

Projektet har från första början lagt sig vinn om att deltagarna skall känna sig 

inkluderade in sin planering. Därför har det varit av vikt att knyta an till samverkans-

och samarbetspartners.  

Vuxenutbildningen, Karlstads kommun 

När beslut togs om möjlighet till studier inom projektet blev Vuxenutbildningen en 

naturlig samverkanspart. Att tillsammans med studie och yrkesvägledarna på 

Vuxenutbildningen göra upp studieplaner med deltagaren och göra ansökan på plats 

har ökat känslan av inkludering och deltagaren har själv kunnat välja vilket ämne som 

den ska ta sig an, först med en studieplan i ryggen. 

Not School 

En skolform på Nobelgymnasiet i Karlstad som vänder sig till elever som är i behov av 

anpassad studiemiljö och studieform. Projektet har tillsammans med Not School 

samarbetat kring elever som efter avslutade studier kunnat skrivas in i projektet för 

vidare planering mot arbete/studier.  

Vuxenutbildningen har under en tid kämpat med avhopp och misslyckade 

studieresultat. Även projektets deltagare har testat studier, men inte klarat den 

studiehastighet eller de krav som ställs på att studera på distans eller flexstudier 

(studier på distans men med möjlighet till lärarhandledning vissa tider i veckan) Detta 

resulterade i ett samarbete med Vuxenutbildningen, Not School och projektet där vi 

tillsammans med Vuxenutbildningen erbjuda studier via Vuxenutbildningen förlagda 

på Not School.  
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Med Not Schools pedagogik har fler kunnat lyckats med studier och fått ett 

självförtroende och en självkänsla att kunna läsa vidare på annan nivå inom 

Vuxenutbildningen.  

Vi har även haft samarbete med andra program inom IM (introduktionsprogrammen) 

på Nobel På så sätt att de har skrivits ut från skolan och in i projektet som en del i 

deltagarens planering. 

Horisont/Ung horisont  

En verksamhet som ligger dels under Arbetsmarknads-och socialförvaltningen, IFA 

(avdelningen för integration, försörjning och arbete) dels under 

Gymnasieförvaltningen då deras målgrupp åldersmässigt är 16–24 år med KAA 

(Kommunala aktivitetsansvaret) som uppdrag. Ung horisont har även varit ett ESF-

projekt med planer på implementering i ordinarie verksamhet. Projektet har tagit 

emot deltagare från båda verksamheterna. När Horisont/Ung horisont haft en 

deltagare som behöver gå vidare med sin planering har de kontaktat oss och vi har 

kunnat skriva in deltagaren i projektet så att den kan fortsätta mot sin planering.  

Försäkringskassan, Unga vuxna enheten, Arbetsförmedlingen  

Har varit självklara samverkanspartners då de har varit sändare till projektet. 

Arbetsförmedlingen utsåg två kontaktpersoner till projektet som tillsammans med 

projektpersonal under hela projektperioden haft månatliga avstämningar kring 

gemensamma deltagare. Vi har utvecklat ett gott samarbete och utvecklat och utökat 

våra trepartsmöten som kommer att ge effekt för deltagare som vi jobbar tillsammans 

med. Vi kommer även att arbeta vidare med samverkansformer så som 

handläggargrupp. 

Molkoms folkhögskola  

Har en SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) på 12 veckor. Där finns möjlighet 

att prova på att läsa på folkhögskola. De som genomför hela perioden har sedan förtur 

till skolans allmänna linje. Beslutet fattas av Arbetsförmedlingen och den som deltar 

beviljas aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Molkoms folkhögskola har vid ett flertal 

tillfällen varit med på träff och informerat om SMF. Studiebesök på både filialen i 

Karlstad samt på skolan i Molkom har genomförts tillsammans med deltagare. Detta 

har lett till att deltagare har valt att genomgå SMF för att sedan gå vidare och börja på 

allmän linje. 
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Friskvården i Värmland  

Vi har köpt kostföreläsningar samt erbjudit hälsosamtal för deltagare. Vid de tillfällen 

de haft föreläsningar på träff har deltagarna fått arbetat med att skriva egna frågor 

kring kost, som en del i deltagarinflytandet. Vi har sedan mailat frågorna till 

Friskvården i Värmland som kunnat förbereda svar. Detta har varit mycket uppskattat 

och lett till mycket intressanta diskussioner kring framförallt hur den mat jag äter kan 

påverka min hälsa. 

NUBAS- Nätverk för unga i behov av stöd.  

Ett nätverk för personal som funnits i ett antal år inom kommunen och de 

verksamheter som finns för målgruppen. Med regelbundna träffar delas 

erfarenhetsutbyten och information. Kontaktytor skapas och möjlighet till samverkan 

sker. Här har vi kunnat sprida information om projektet så att andra aktörer kunnat ta 

kontakt med oss för att sedan kunna erbjuda projektet till presumtiva deltagare. 

Projektet har även varit med och anordnat tre Värmlandsträffar tillsammans med 

Molkoms folkhögskola och Not School, Nobelgymnasiet. Där personal som arbetar 

med målgruppen 16–24 år i Värmland bjudits in för att diskutera kring gemensamma 

frågeställningar och erfarenhetsutbyte. Dessa träffar har varit välbesökta och 

uppskattade. Vid varje träff har deltagarantalet varit ca 70 personer. 

 

 

Trycksaker och material 

Vi tog fram en broschyr ganska omgående där vi kortfattat ville förmedla 
verksamheten i projektet. Vi utgick ifrån från våra ledord: Vilja, Våga, Göra, Mål. Vi 
lade till projektets mål och syfte samt kontaktuppgifter.  

Gällande andra typer av material har vi använt oss av övningar från 7-tjugo, Grunna-
kortleken som är ett diskussionsmaterial att använda i smågrupper. Vi har gjort egna 
utvärderingsfrågor om hur det är att vara med i Värmlands framtid, mätt 
nytta/nöjdhet med de aktiviteter vi genomfört, tagit fram frågor om hur vill jag att 
andra skall kommunicera med mig, hur kommunicerar jag med andra? Mycket för att 
klargöra hur jag fungerar i olika situationer och hur vill jag att det skall vara. Jag-
stärkande övningar. Vi har arbetat med egenskapskort för att lättare kunna beskriva 
för andra, exempelvis arbetsgivare vilka egenskaper jag har och öva i att bli bekväm i 
att prata om mig själv inför andra. 

Vid inskrivningssamtalet har vi använt oss av NÖHRA. Nuläge, önskat läge, hinder, 
resurser och agera/aktivitet. 
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Gemensamma aktiviteter för projektpersonal 

”har ni det så också???” 

De gemensamma utbildningarna för projektpersonal i bl.a. de horisontella kriterierna, 

normkritik, arbetsmarknadsprognoser, neuropsykiatriska-diagnoser och 7-tjugo har 

varit uppskattade. Att ha en gemensam grund att utgå ifrån hos personalen har gjort 

att arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering blivit integrerat i 

arbetet med deltagarna. Att all personal i projektet blev erbjudna och fick gå 7-

tjugoutbildning gjorde att vi fick möjlighet att sätta ord på de husregler vi satt upp 

tillsammans med deltagarna.  

 

Vi fick tillgång till en gemensam spelplan, övningar kring etik och moral, eget ansvar,  

självkänsla mm. Projektledarträffarna som skedde ca tre gånger per termin blev ett 

uppskattat erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Förhoppningsvis kommer 

detta nätverk som byggts upp runt i kommunerna genom projektet fortsätta framgent 

och bidra till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

 

 

Lika villkor för alla? 

”Jag tycker att Värmlands framtid är bra på att vara jämställda emot alla. Alla får utrymme att 
göra sig hörda och sedda, oavsett kön. Åsikter och funderingar är varmt välkomna och alla är 
öppna för förståelse. Man uppmuntras att ta ställning i diskussioner vilket är positivt då man 
oftast får fler perspektiv på saker och ting” 

Kan en verksamhet bedrivas där alla känner att de är där på lika villkor? Där män och 
kvinnor och personer med annan könsidentitet inte känner av diskriminering gällande 
bemötande, tillgänglighet och som är jämställd. Svaret på frågan är att det är oklart, 
men vi har lagt oss vinn om att sträva efter att ha det så i vår verksamhet.  

Eftersom andra aktörer varit sändare av deltagare har vi inte kunnat påverka 
könsfördelningen i projektet. Vi kan dock i efterhand konstatera att fördelningen 
mellan män och kvinnor varit relativt jämn över tid. 

Vi har aktivt jobbat med att belysa jämställdhetsfrågan på våra träffar och i det 
enskilda mötet. På träff har vi jobbat med värderingsövningar, jobbat med AHA ett 
material som är framtagen av Region Värmland tillsammans med Länsstyrelsen och 
Tillväxtverket. Där har vi lyft ut vissa delar och gått mer på djupet.  
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Tittat på löneskillnader mellan män och kvinnor, utbildningsnivå kvinnor och män 
emellan, mäns våld mot kvinnor, representation i styrelserummen mm. Vi har gått 
igenom Jämställdhetsstrategin för Värmland som är framtagen av Länsstyrelsen och 
tittat på deras fokusområden. Utifrån allt detta har vi tittat på hur det ser ut i vår 
kommun samt funderat kring varför och möjliga orsaker till att det ser ut som det gör.  

Vi har jobbat i storgrupp men också i smågrupper där dessa ämnen lyfts och 
diskuterats. Vi har använt oss av resultaten från NDI (nöjd deltagare index) där vi 
mäter hur vi jobbat med jämställdhet.  

När vi pratat om utbildning, praktik och arbete har alla fått samma information och 
utifrån intresse kunnat välja det som passat individen. Samma gäller de studiebesök vi 
har genomfört.  

För vem? 

”Kan alla vara med? ”Nej, bara de som vill” 

Tillgänglighet till information, verksamhet och lokaler. När projektbeskrivningen skrevs 
visste vi att målgruppen skulle vara 18-24 år som varken studerar eller arbetar och 
saknar fullständiga gymnasiebetyg; eller stå särskilt långt från arbetsmarknaden. Vi 
visste att verksamheten skulle bedrivas på Jobbcenter, Karlstads kommun.  

Hur skulle de presumtiva deltagarna få information om projektet? Hade vi tänkt rätt 
kring den verksamhet vi ville bedriva? Skulle lokalerna fungera? 

Vi beslutade att ta fram en broschyr som kortfattat beskrev verksamheten. Att det var 
vi projektpersonal som skulle ge informationen till den presumtiva deltagaren, enskilt 
eller via trepart. Ytterst viktigt var att det var frivilligt att delta. Därför fick deltagaren 
efter informationsmötet ett par dagars betänketid för att bestämma sig om att delta 
eller ej. 

Verksamhetens grundstruktur var enskilda möten med deltagaren där nuläge, önskat 
läge, hinder och resurser vaskades fram. Ett tydligt mål med vad deltagaren ville skulle 
hända under tiden i projektet jobbades fram. Efter att detta gjorts erbjöds träffar vid 
fyra tillfällen per vecka. En del började med en timme per vecka, andra var med på alla 
fyra.  

Vi har försökt att individanpassa vår verksamhet utifrån varje deltagare. En del gick 
direkt ut i studier eller praktik då träff inte var aktuellt. Andra gick under en längre tid 
enskilt.  

Lokalen möblerades för att möta upp de som ville sitta lite mer avskilt och de som ville 
sitta tillsammans med andra. Då verksamheten låg i kommunens lokaler fanns 
anpassning enligt regelverk. 
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Rättvist eller jämlikt? 

”Ni personal känns engagerade och intresserade av varje person och dess utveckling” 

Hur en människa blir bemött av andra kan förändra sättet att se på sig själv. Vi i 
personalgruppen arbetade vid sidan av träffar och enskilda samtal med att prata 
värderingar och vikten av bemötande till våra deltagare. Utmaningen i att inte låta 
värderingar stå i vägen för hur vi bemötte våra deltagare. Såg vi resurser eller 
oförmåga, kraft eller lathet, blygsel eller lättja?  

Hur kunde vi bli våra bättre jag i arbetet? Vi valde att lägga ganska mycket kraft på 
icke-diskrimineringsfrågan. Hur kan vi utifrån bästa förmåga möta alla de deltagarna 
utifrån exempelvis: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning så att 
deltagare kunde delta i aktiviteter utan att känna sig utsatta eller uppleva obehag 
utifrån diskriminering? 

Vi började ge varandra i personalgruppen bekräftelse; bekräftelse och feedback på 
vårt beteende, kunskap, bemötande, drivkrafter och egenskaper. Skulle vi ge våra 
deltagare bekräftelse och feedback behövde vi även kunna ge det till oss själva. Ärligt 
och genuint, först då kunde vi ge det till våra deltagare. 

Vi gjorde upp husregler eller en gemensam spelplan på hur det skulle kännas att 
komma till oss och hur vi skulle få till det. På träff eller enskilt. Vi bad om feedback på 
våra aktiviteter och enskilda samtal. Förde de deltagaren framåt mot sitt mål? Gjorde 
de nytta för den enskilde? Hur kändes det att vara på träff/enskilda samtal?  

Vi har jobbat med värderingsövningar enligt 7-tjugo. Hur jag tycker om att bli bemött 
av andra och hur jag bemöter andra. Första intrycket, hur påverkar mina värderingar 
mitt bemötande av andra människor? Att få koll på mitt kroppsspråk, vad förmedlar 
jag till en annan människa när den; som jag tycker, ”sticker ut” ur mängden. Jag och 
bara jag kan ta ansvar för hur jag vill bemöta och uppfattas av andra människor. 

Vi hade utbildning i normkritik för våra deltagare. Vi har medvetet lagt in diskussioner 
och samtal om normer på våra träffar för att belysa Vilka som är med och skapar dem? 
Är jag en i normen eller står jag utanför på grund av exempelvis mitt kön, sexualitet, 
etnicitet, tro, funktionsvariation? 
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   Källa: PPT Agneta Tynander, Landstinget i Värmland 

 

 

 

Projektets resultat 

Faktiskt resultat: Från projektets start 150601–180531 har projektet haft 220 deltagare. 

117 män och 98 kvinnor. Fem har flyttat till andra kommuner i Värmland och gått till 

andra Värmlands framtidsprojekt 
 

Avslutningsorsaker: Fullföljt: 61 st. 31 kvinnor och 30 män. 

  Arbete: 51 st. 20 kvinnor och 34 män. 

  Studier: 46 st. 21 kvinnor och 25 män 

  Avbrutit: 8 st. 3 kvinnor och 5 män. 

  Annan orsak: 46 st. 24 kvinnor och 22 män. 

 

Under avslutsorsaken fullföljt är de deltagare som gått vidare till annan planering 

exempelvis Enheten för arbetsrehabilitering och sysselsättning (EAS), Samspelet 

(FINSAM), LSS, fyllt 25 år och graviditet. Vi har också lagt alla som är kvar i projektet 

efter avslut till fullföljt. Därför blir det missvisande då vi har valt att implementera 

projektet. Dock kan vi visa genom vad deltagaren har erbjudits, status vid avslut och 

visa var deltagaren är på väg. 48 deltagare kommer att gå över i ordinarie verksamhet 

efter projektets avslut. 
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Genom samverkan med socialsekreterare har vi kunnat lotsa de deltagare vidare som 

har varit i behov av annan aktör. I dessa fall har det visat sig att med en gemensam 

samsyn med deltagaren i fokus har vi kunnat hitta rätt aktör. 

 

Under avslutningsorsaken arbete har vi valt att följa upp deltagaren under tre 

månader. Detta har visat sig vara lyckosamt. Med regelbundna avstämningar med 

deltagaren har vi kunnat checka av hur det går och i dialog med deltagaren kunnat 

diskuterat om saker som uppstår på en arbetsplats. Vi har kunnat lotsat och lyssnat på 

deltagaren i dennes strävan i att behålla ett arbete. Att vi har haft denna typ av 

uppföljningar har gjort att deltagare i större grad kunnat bibehålla sitt arbete. Att den 

har orkat hålla i, även om det har känts motigt att gå dit. Att se sig som en 

arbetstagare med resurser, kunskap och social förmåga. Hade vi valt att avsluta en 

deltagare direkt vid start av arbete hade förmodligen en avsevärd del inte klarat av att 

hålla i och fullfölja sin anställning. Vi har varit delaktiga i att vara med och lösa 

problem som uppstått på arbetsplatsen innan de blivit för stora där deltagaren kan ha 

riskerat en uppsägning. 

 Av de 51 avsluten till arbete omfattas sex arbetsmarknadsanställningar så som 200-

jobb och andra anställningar via Jobbcenter (arbetsmarknadsanställningar). Resten är 

på reguljära arbetsmarknaden. Möjligheten att följa upp deltagaren under tre 

månader vid arbete har visat sig vara lyckosam.  

Under avslutningsorsaken studier ligger studier via Vuxenutbildningen, 

arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskola, utbildningskontrakt samt universitet. 

Det var avgörande för ett antal deltagare att det fanns en möjlighet till att testa på 

studier igen, utan risk. Även här valde vi att följa upp under tre månader för att 

säkerställa att deltagaren klarade av sina studier. 
 

Beslutet som togs att deltagare skulle ha möjlighet till att studera 10 veckor med 

bibehållen ersättning har gjort att flertalet som avslutats till studier har vågat ta steget 

vidare till mer omfattande studier inom vuxenutbildningen, yrkesutbildning, 

folkhögskola och universitet, 
 

Under annan orsak står över en tredjedel för flytt, det vi ser är att det är avsevärt fler 

kvinnor än män som flyttar till andra städer. Annat som ingår under annan orsak är 

exempelvis missbruk, fängelse samt sjukskrivning. 
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Kvalitativa och ekonomiska resultat 
 

Att erbjuda praktik och studier inom projektet har gjort att flera har närmat sig sitt 

mål. Detta har lett till att en del sedan gått vidare till anställning eller studier inom den 

bransch de gjort praktik inom. Någon har med hjälp av de KBT-samtal vi erbjudit ökat 

sin livskvalité och hittat strategier och därmed klarat den sista gymnasiekursen för att 

sedan söka in på Universitet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att om en beräkning görs på 100 avslut till 

självförsörjning i 12 månader med en medelinkomst på 4000/månad av 

försörjningsstöd eller aktivitetsstöd; har stat och kommun gjort en besparing på 4,8 

miljoner kronor. Detta är enbart rena besparingar på ett år. Räkna in skatteintäkter, 

människor som bidrar och växer, tar ansvar. Är med och täcker upp den 

arbetskraftbrist vi ser i dag och för en avsevärd tid framåt.  

Ett lägre ohälsotal som innebär mindre belastning inom psykiatrin samt ett minskat 

ohälsotal för kommunen. Lägre sjukvårdskostnader inklusive tandvård för kommunen. 

Fler som går vidare med sina studier till högskola/universitet. Siffrorna talar för sig 

själva. 

Oväntade resultat 
 

Projektet var beräknat till att ha 30 löpande platser. Redan efter några månader fanns 

ett behov att utöka med fler platser. Mer personal tillsattes för att behålla den 

personaltäthet som var ett av målen i projektbeskrivningen med hög tillgänglighet. Vi 

har i snitt haft mer än dubbelt så många deltagare än beräknat varje månad.  

 

Arbetsförmedlingen hade från början beslutat att de behövde 10 platser i projektet. 

Detta beslut fick ändras via styrgrupp redan under hösten 2015. Då beslutades det av 

chef för Arbetsförmedlingen tillsammans med styrgrupp att Arbetsförmedlingen hade 

fri tillgång på platser. Projektet inte ville ha en kö in, utan alla presumtiva deltagare 

som fattat ett beslut om att göra en förändring i sitt liv; inte skulle behöva vara 

hänvisade till väntan i kö, utan beredas plats inom en vecka.  

 

I dagsläget har Arbetsförmedlingen haft drygt en tredjedel av platserna i projektet. De 

har också varit drivande kring vissa deltagare att de ska erbjudas en plats i projektet 

men inte vara sändare, utan via Unga vuxna enheten. Då de såg att en person inte 

stod till arbetsmarknadens förfogande men behövde stöttning via en kommuninsats 

för att komma närmare arbete och studier. 
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Arbetsförmedlingen utsåg tidigt två kontaktpersoner till projektet där gemensamma 

träffar och uppföljningar kring samverkan och samsyn kring deltagarna skett  

regelbundet. Idag sker trepartssamtal och uppföljningar tillsammans med deltagare i 

mycket högre grad än innan projektet startade. Detta har resulterat i en större 

inkludering för deltagaren i sin planering, det är deltagaren som äger ett större ansvar 

för att driva sin planering framåt. 

 

Samarbetet och samverkan med Unga vuxna enheten kring deltagaren har utvecklats 

och har i högre grad nu än tidigare ett tydligare mål för de deltagare som är med i 

projektet. En gemensam samsyn kring behov och vad deltagaren behöver har ökat 

chanserna för deltagaren att närma sig arbete/studier.  

 

Försäkringskassan har haft fem bokade platser och dessa har utnyttjats framförallt för 

sysselsättningsplatser. Ett oväntat positivt resultat kring deltagare från dem är att med 

samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen kunde en person erbjudas sex 

månaders anställning efter en praktikperiod inom kommunen. En kommer att läsa på 

folkhögskola och två kommer att fortsätta inom Samspelets (FINSAM finansiell 

samordning) verksamhet. 

Allt detta samverkansarbete på handläggarnivå och lokal styrgrupp har gjort att vi nu 

idag har ett gott samverkansarbete med en gemensam samsyn med en inkluderad 

deltagare i fokus. Vi har tilltro till varandras kompetens och kan utnyttja detta på ett 

helt annat sätt än tidigare.  

Vi har även bjudit in till och haft handläggarforum tillsammans med Unga vuxna 

enheten, Arbetsförmedlingen, Värmlands framtid och Försäkringskassan som kommer 

att fortsätta över tid. I detta arbete ska vi försöka att få till ett lokalt samverkansavtal 

mellan parterna så att ett fortsatt arbete inte är personbundet utan verksamhetsstyrt. 

 

 

Vad är skillnaden som gjorde skillnad? 
”man bli accepterad som man är” 

Avgörande för det goda resultat som projektet haft är enkelt: tillgänglighet och 
bemötande. Att en ung vuxen kanske för första gången blir bemött i en vuxen vuxen-
dialog. Att snabbt kunna bli erbjuden en ny tid inom några dagar om en deltagare 
missat uppgjord tid, och inte behöva vänta i kanske upp till två veckor på en ny tid.  

Att bli sedd och bekräftad för den en är. Deltagaren pressades inte att prestera 
resultat på tid, det fick ta den tid det tog. Tiden i projektet var inte tidsbestämt, utan 
tiden i projektet bestämdes av deltagarens närmande mot arbete och studier eller av 
att den skulle vidare till annan planering/huvudman. 
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Vi erbjöd rutiner, fyra träffar per vecka; där utvecklade många en större social 
förmåga. Vi hade diskussioner både i storgrupp och smågrupper.  

Vi pratade om våra egenskaper genom att använda egenskapskort som vi även gav 
bort till andra för att ge bekräftelse på hur jag och andra uppfattar mig. 
Vardagsstärkande coachsamtal. Hur klarar jag av livet när jag mår som jag mår?  

Vi var här och nu, inte där och då. Allt handlade om att deltagaren skulle hitta sin väg 
mot arbete/studier i de fall det var målet.  

 

Vem är det som kör egentligen? 

Det som inte fungerade var när vi personal ville mer än våra deltagare När vår 
frustration sipprade ut och vi inte blev ok med situationen. Vi ville mer där och då, mer 
än deltagaren. Vi sänkte inte farten, utan satte oss i förarsätet utan deltagare. Vi 
glömde helt enkelt bort att det får ta tid. Att det fanns en anledning till att just den 
deltagaren var med i projektet. Vi fokuserade mer på prestation och resultat än ökad 
hälsa och livskvalité. Då brast vi också i vårt bemötande. 

 

Hur påverkar projektets resultat framtiden för unga vuxna i Karlstad? 
”jag har en kompis som går hos er, kan jag också få börja?” 

 

Vi kommer fortsätta hitta lösningar för den enskilde individen. Så otroligt roligt att vår 

nämnd har tagit oss och vår verksamhet på allvar och vågat satsa medel (1 miljon 

kronor) och vågar tro på vår verksamhet. Nu kan vi leva upp till de fem huvudrubriker 

som är kommunens utvalda värdegrunder: Vi är till för Karlstadborna, Vi når goda 

resultat, Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet, Vi genomför vårt uppdrag med 

engagemang, Vi är en kommun i gott skick. Där har Värmlands framtid bara börjat sitt 

arbete! 

Det är svårt att uppskatta hur många övriga ungdomar som indirekt har berörts av 
projektet och våra aktiviteter. Uppskattningsvis handlar 10 procent om människor som 
hört talas om vår verksamhet och som har valt att söka upp oss. Antingen själva, eller 
via någon kompis, samarbetspartner som inte har varit sändare eller via föräldrar. 
Vinsten med att ta emot unga vuxna som inte finns registrerade någonstans gör att vi 
kan få reda på att de finns och var. Plötsligt är de inte en grå massa, utan finns 
registrerade. Där kan vi börja få en uppfattning om hur många i målgruppen som 
faktiskt befinner sig i ett utanförskap. Vinsterna av detta är att den målgrupp som är 
dold och inte ingår i statistiken hos Arbetsförmedlingen, kommunen och SCB 
(Statistiska central byrån) kan hitta en verksamhet som passar för dem och därmed få 
delta i åtgärdsprogram och på papper. Det är då de ”finns på riktigt” och vi kan 
angripa de orättvisor som handlar om utanförskap. Vi kan påvisa att denna målgrupp 
finns och hur omfattande den är. 
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          Hur många deltagare har haft praktik under projekttiden? 
 

Totalt har 43 deltagare, 21 män och 22 kvinnor har gjort praktik. Det har varit både 

inom kommunen och inom den privata sektorn. En avsevärd del har fått arbete på den 

praktikplats de gjort praktik. Vi har haft täta uppföljningar på praktikplatsen för att 

utvärdera hur arbetet flyter på och utvecklas. 

Hur många deltagare har tagit del av en utbildningsinsats eller provat 
på studier under projekttiden? 

 

12 personer, sex män och sex kvinnor har testat på studier via Vuxenutbildningen 
under 10 veckor. Tre personer, två män och en kvinna har beviljats truckkort. Alla tre 
arbetar i dagsläget. Fyra personer har testat studier via Vuxenutbildningen på Not 
School. 
 

Styrgrupp 
 

I styrgruppen har det funnits representanter från Jobbcenter (projektägare) 

Arbetsförmedling, socialtjänst, Försäkringskassan, gymnasieförvaltningen och 

Avdelningen för Nyanlända. Arbetet har fungerat väl men under en period var det få 

som prioriterade styrgruppsmötena. Detta gjorde att beslut fick skjutas upp och att  

diskussioner kring arbetet urholkades. Något som också påverkade styrgruppen var att 

Försäkringskassans representant slutade och någon ny ersättare tillsattes inte. Överlag 

har projektet haft en engagerad styrgrupp som stöttat och gett feedback på arbetet 

som genomförts och fattat nödvändiga beslut kring regelverk som inte varit till gagn 

för deltagaren/deltagarna. 

 

Reflektioner från styrgruppen har varit att innan en styrgrupp tillsätts för ett projekt 

skall syftet med styrgruppen vara uttalad. Vilka led i organisationer/myndigheter som 

skall vara representerade samt hur arbetet skall läggas upp. En tydlighet i att arbetet i 

styrgruppen skall vara prioriterat och att det behövs en tydlig koppling/kanal till 

central styrgrupp. Att styrgruppsarbetet utvärderas över och under den tid som 

styrgruppen är tillsatt. 
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Projektkontoret 
 
Stöttningen från projektkontoret har varit fantastisk under hela perioden. 
Professionellt bemötande och hög tillgänglighet hos de som jobbar där. De har 
anordnat gemensamma utbildningar och projektledarträffar. Projektkontoret har 
bidragit till att Värmlands framtid blivit ett lyckat länsöverskridande projekt där över 
1100 värmländska unga människor närmat sig arbetsmarknaden via arbete eller studier. 

De har varit med och tagit fram en hälsoenkät tillsammans med Landstinget i 
Värmland där deltagare fått svara vid tre tillfällen på frågor om hälsa. Detta ligger nu 
till grund för att Landstinget vill vara med i större utsträckning för att påverka och 
medverka till att prata och hitta lösningar till ungas ohälsa i Värmland. Projektkontoret 
har även varit drivande i frågor på lokal nivå. De har även besökt styrgruppen vid ett 
flertal tillfällen.  
 
Styrgruppen i Karlstad har i efterhand önskat mer information kring hur det gått under 
tiden med de andra projekten kring arbetssätt och resultat.  
 
 

 
Hur projektets arbetssätt/metoder, utbildningar och aktiviteter 
främjat jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. 

 

Inskrivningstiden för en deltagare har varit i snitt 6–8 månader. Vårt arbetssätt och 

den struktur vi erbjudit har gjort att vi under denna tidsperiod kunnat märka av att 

många deltagare upplever en större trygghet i sig själva och en ökad känsla av att klara 

av fler sociala situationer. Detta har då resulterat i att de vågat vara med i smågrupper 

och diskussioner och säga sin åsikt. 

 De har fått vara med och prata om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. 

En del vi har sett är hur deltagarna efter dessa diskussioner behandlar varandra. Det 

dras färre skämt och kommentarer om etnicitet, kvinnor och män, könstillhörighet 

med mera på träff. Det blir en öppnare och mer tillåtande dialog och de kan också tala 

om för varandra i ett öppet klimat om vad som är ok och inte att säga och påstå. 

Förhoppningsvis har detta lett till en större kunskap och medvetenhet kring dessa 

områden. Att deltagaren efter avslutad tid i projektet också tar med sig de kunskaper 

den har anskaffat sig vidare i livet.   
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Uppföljning, utvärdering kontra resultat 

”jag tycker att allt är bra som vanligt, keep up the good work” 

Eftersom vi tidigt valde att göra utvärderingar varje vecka i form av att mäta våra 
aktiviteter med att deltagarna fick besvara en nytta nöjdhetsenkät om aktiviteten. De 
fick vid de enskilda avstämningarna berätta om vad de var nöjda med och vad som 
hade varit till nytta med just den specifika aktiviteten. Detta gjorde att vi kunde 
utvärdera den verksamhet och de aktiviteter vi genomförde. Dock blev detta ett 
arbete vi lade ner år två då vi till slut inte kunde analysera allas resultat, utan det blev 
en pappersprodukt som vi inte kunde ta hand om. Vi försökte få deltagarna att 
påverka vilka teman vi skulle ta upp och hur vi skulle göra det. De fick diskutera både i 
stor och lite grupp, skriftligt för dem som hade svårighet att uttrycka sig inför andra 
eller behövde mer betänketid. 

Det vi tar med oss framgent är att alla har olika sätt att fungera och vi behöver ge 
variera vårt tänkande kring utvärdering. En del vill ta det en och en, några vill svara 
skriftligt, en del behöver hjälp att komma igång tillsammans med andra och andra 
gillar att spåna; gärna i storgrupp. 

Inför varje uppehåll på våra träffar så som julledighet eller sommaruppehåll har vi 
ställt frågor om vad vi skall behålla i verksamheten, vad ska bort, vad ska vi behålla och 
vad behöver vi utveckla. Även där har vi diskuterat i storgrupp som i smågrupper, men 
även delat ut frågeformulär till de som vill det.  

Vi har under dessa tre år samlat in en stor bank av åsikter om vad som fungerar och 
vad som inte fungerar, vad som ger och vad som tar energi. Hur vi i personalen skall 
vara, bemötande, tillgänglighet hur det ska kännas att komma till Värmlands framtid 
med mera. 

Att vi har mätt våra horisontella kriterier i NDI har gjort att utifrån de svar vi fått har vi 
kunnat ställa om i det tänkta programmet och agerat utifrån det. Har vi fått svaret att 
det förekommer rasistiska och kränkande uttalanden i verksamheten har vi kunnat 
agera för att ta tag i frågan på träff. Att spegla hur vi uppför oss gentemot varandra, 
vad är ok och vad är inte ok. Att jobba aktivt med normer, jämställdhet och icke-
diskriminering har blivit en självklarhet. Vi kommer att fortsätta med NDI-enkäten för 
att kunna bibehålla en hög kvalité på det arbete som genomförs. Vi kommer också 
fortsätta med att ha ett deltagarinflytande som är levande. Att ställa frågor kring 
personal, bemötande och aktiviteter är numera en metod mera än ett måste. 
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Kommunikation, spridning och påverkansarbete  

”jag har hört talas om Värmlands framtid och jag vill också vara med” 

När projektet startade var det viktigt att information om projektet snabbt kom ut till 
berörd sändande personal så att de kunde börja skicka deltagare. Vi informerade 
handläggargrupp hos Unga vuxna enheten, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  

Representanterna i styrgruppen hade också i uppdrag att informera sin personal och 
hur uppdraget var tänkt. Vi har regelbundet varit ute och informerat våra sändare då 
det bytts personal för att säkerställa att informationen om projektet kom ut och kom 
från oss.  

Vi har också kunnat gett information löpande i projektet till Arbetsförmedlingen via de 
kontaktpersoner som utsågs, de träffarna har skett månatligen.  

Gällande övriga samverkanspartners har vi spridit information om projektet via NUBAS 
(Nätverk för unga i behov av stöd) där vi var ansvariga för lokala NUBAS-träffar. Vi har 
också informerat personal på Nobelgymnasiets IM-program, Tellus som är en 
verksamhet för ensamkommande mm.  

Lokal projektägare har informerat på lokal ledningsgrupp om projektets resultat och 
erfarenheter samt avdelningschef på central ledningsgrupp. 

Projektkontoret har informerat socialnämnden löpande då socialdirektören varit 
projektägare för hela projektet gällande Värmlands framtid. 

Projektets deltagare har varit en del i spridningen av projektets verksamhet via sina 
kontakter och sociala nätverk. Detta genererade att fler unga vuxna tog kontakt med 
oss och ville delta. 

Vi har också specifika deltagare som varit med på avdelningskonferens, 
avslutningskonferensen för projektet samt stabs-dag för Arbetsmarknads och-
socialförvaltningen. Där har de berättat om sin resa inom projektet och hur deras liv 
såg ut innan projektet och vad projektet inneburit för dem. 
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 Resultat och beslut 

”får inte jag vara med längre?” 

På grund av projektets goda resultat gällande både de ekonomiska och ökad upplevd 
hälsa hos våra deltagare gjordes ett äskande till socialnämnden om utökad ram för att 
bibehålla ökad personaltäthet med 500 tkr. Nämnden fattade då beslutet om att 
bevilja 1 miljon kronor till att vid implementering bibehålla personaltätheten.  

Beslut fattades kring att projektet skulle implementeras i sin helhet i ordinarie 
verksamhet. En implementeringsplan gjordes där det beskrevs i tydlighet hur och vad 
som skulle implementeras. Glädjande är att beslutet om att få studera 10 veckor via 
Vuxenutbildningen med bibehållen ersättning kvarstår.  

Spridning 

Det faktiska resultat kring arbete och studier och som ökad upplevd hälsa vid 
deltagande i projektet kommer att spridas via slutrapport, via Värmlands 
projektparaplys hemsida (varmlandsprojektparaply.se) och i en kortfattad 
populärversion i tryck. Projektledare har informerat styrgrupp samt socialnämnd om 
resultat, arbetssätt och metod. Vi kommer via handläggargruppen kunna fortsätta 
sprida information om verksamheten och dess utveckling. Information om Värmlands 
framtid kommer att ligga på kommunens hemsida. Informationen kommer också 
fortsättningsvis spridas genom att människor hör talas om verksamheten via andra 
deltagare och söker sig själva till oss. 

Vad kommer vi fortsatt att leverera? 

Då verksamheten kommer att implementeras i sin helhet kommer vi fortsatt att 
erbjuda och leverera: 

• Struktur och rutiner 

• Vuxen till vuxen-dialog 

• Ett gott bemötande 

• Möjlighet till studier under 10 veckor 

• Friskvård 

• Coachsamtal 

• Fokus på arbetsmarknadsfrågor 

• Lösningar för individen 
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              Att utveckla vidare! 

Det handläggarforum som startats med handläggare från Arbetsförmedlingen, Unga 
vuxna enheten, Försäkringskassan samt Värmlands framtid kommer förhoppningsvis 
utvecklas och finnas kvar och styrdokument skrivas kring bibehållen strukturerad 
samverkan. En tanke är att framgent genomföra gemensamma utbildningar och 
föreläsningar kring bland annat normkritik, horisontella kriterier, arbetsmarknads-
prognoser, psykisk ohälsa och NP-problematik för de handläggare som arbetar inom 
myndigheterna med den gemensamma målgruppen. Där kan kostnadseffektiva vinster 
ske. Samt att arbetet med en gemensam samsyn kring bemötande, tillgänglighet och 
icke-diskriminering; trots olika regelverk utvecklas och kan genomföras.  

För att detta skall kunna genomföras behöver chefer från de olika myndigheterna se 
dessa vinster med samverkan och gemensam utbildning och bevilja medel för att 
säkerställa en ekonomisk hållbarhet och få och bibehålla vidareutbildad och 
kvalificerad personal inom myndigheterna.  

Ett arbete som kommer att påbörjas är att ta kontakt med sjukvården. Att hitta 
kanaler in till vårdcentraler för att kunna hitta samverkansdelar kring målgruppen. Hur 
samverkar vi på bästa sätt? Hur kan vi hjälpa till i vårdkontakterna för att de unga 
vuxna skall få ta del av vården? Hur hjälps vi åt med de med psykisk ohälsa, 
sömnstörningar, depression med mera? Hur kan vi samverka så att människor klarar 
av att leva sina liv utan att hamna i utanförskap på grund av ohälsa? 

Vad behöver tas omhand och åtgärdas för att fler unga ska komma 
åter i utbildning eller arbete? 

Kontakten med vården är en svårighet för våra deltagare. Behovet av en 
samtalskontakt har visat sig varit avgörande för att en del deltagare skall kunna ta sig 
vidare mot en ökad upplevd hälsa och därefter lyckas med arbete/studier. Bristen på 
möjlighet till samtal via psykiatrin eller vårdcentral gör att unga vuxnas tid i ett 
utanförskap blir förlängd.  

Svårigheten att komma in till psykiatrin via en egenremiss är påtaglig. Allt för många 
blir avvisade och orkar då inte ta steget till att bli hänvisade till en vårdcentral som 
hänvisar dem åter till psykiatrin. Återigen känner de att de inte blir tagna på allvar 
kring deras mående.  

Vi kan vittna om att de som söker akut vård över deras mående känner att de blir 
bortskuffade om de söker hjälp vid ett flertal tillfällen och enda lösningen som 
levereras är medicinering; med uppföljning via vårdcentral.  
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Övergången från BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) till vuxenpsykiatrin är undermålig. 
Den dag en ungdom fyller 18 år och behöver fortsatt kontakt med psykiatrin fungerar 
inte kontakten emellan BUP och vuxenpsykiatrin, ingen tar över och allt ansvar vilar på 
den enskilde. Detta resulterar i att oftast tar kontakten med psykiatrin slut vid 18 år.  

Det blir en svårighet med att lägga ansvaret hos den enskilde unga vuxna att vara 
drivande i att få en kontakt med vuxenpsykiatrin eftersom de ofta mår så dåligt att de 
inte klarar av att själva driva denna process och därmed riskerar att stå utan 
behandling trots stora behov. 

Implementering och användande av resultat 

När vi valde att gå med och ansöka om medel till projektet hade vi en tydlig bild av 

vilken typ av verksamhet vi ville bedriva. En verksamhet i kommunal regi som inte låg 

ordinarie budget till last. Vi ville visa för politiker, ledningsgrupper och handläggare att 

det går att bedriva en verksamhet som är frivillig, långsiktig, inkluderande och 

individfokuserad som inte kostar mycket medel. Visst har verksamheten kostat medel, 

men tittar en på de besparingar verksamheten gjort gällande mindre försörjningsstöd 

och aktivitetsstöd är kostnaden för att bedriva den här sorten av verksamhet en ren 

samhällsekonomisk vinst. Att aktivt arbeta med den målgrupp som Värmlands framtid 

gjort har resulterat i att av de unga vuxna som har varit i ett långvarigt utanförskap har 

över 53 procent blivit skattebetalare och därmed självförsörjande. Hela Värmlands 

framtid, alla 16 kommuner och deras resultat till att få ut människor i arbete och 

studier har under dessa tre år genererat 18 miljarder till Värmland om en räknar 

socioekonomiskt. Har vi verkligen råd att inte jobba långsiktigt och inkluderande?  

Värmlands framtid Karlstad har haft tur. Vi har haft en engagerad styrgrupp, chefer 

och en socialnämnd som har tagit del av vårt arbete och dess resultat. De har i sin tur 

utifrån våra metoder, arbetssätt och resultat fattat beslut om att bevilja medel för att 

behålla en hög personaltäthet och därmed säkrat tillgängligheten i vår verksamhet för 

unga vuxna i Karlstad.  

Arbetssätt, metoder och förhållningssätt kommer att bibehållas. Arbetet med att 

synliggöra jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering i verksamheten är en 

viktig del att behålla då det påverkar våra värderingar och synsätt.   

Arbete och studier är alltid målet. Skulle det av någon anledning inte bli aktuellt är det 

vårt uppdrag tillsammans med sändare att lotsa deltagaren vidare till rätt huvudman 

med en stark samverkan i ryggen. Där alla tar sitt ansvar och bidrar till den enskildes 

bästa och nästa steg. 

Vi ska behålla och utveckla samverkan och samarbetspartners för att tillsammans med 

deltagaren kunna föra den mot sitt mål mot arbete och studier.  
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Vi behöver knyta fler företag som är villiga att ta emot människor i praktik, jobba med 

handledarstöd mot praktikplatser; både inom kommunala platser så som inom det 

privata näringslivet.  

Vi behöver hitta former för studiestöd till de som vill uppta sina studier igen så att de 

kan nå ett lyckat studieresultat. 

För att allt detta ska lyckas krävs samverkan, samarbete och att alla berörda 

förvaltningar, myndigheter, landsting, nämnder, chefer och handläggare sätter sig ner 

och gör en gemensam plan eller skriver strukturella samverkansavtal kring 

målgruppen. Att få ut människor som befinner sig i ett långvarigt utanförskap till 

arbete och studier kräver gemensam samsyn och gemensamma lösningar tillsammans 

med individen.  

 

Kommentarer och tips 

Tips till framtida projekt.  

• Bygg upp ett projektkontor med övergripande koordinatorer, controllers och 

administratörer som kan samordna gemensamma utbildningar, föreläsningar. Vara ett 

stöd för projektledare i arbetet och länk till ESF.  

• Tänk över vilka representanter ni vill ha i er lokala styrgrupp. Vilka organisationer, 

myndigheter, enheter kan vara till nytta? Vilken befattning behöver representanterna 

ha? Kan de fatta beslut vid sittande bord? Syftet med styrgruppen skall vara uttalad 

och arbetet prioriterat. En naturlig koppling till central styrgrupp skall finnas. 

• Knyt an samverkanspartners innan projektets start. Ge information om projektets 

syfte och mål samt hur det är tänkt att genomföras. 

• Låt deltagararbetet ta tid. Går det sakta, sänk farten. Låt deltagaren återta eller 

bibehålla ansvaret över sina val. Möt dem där de är i en vuxen vuxen-dialog där 

inkludering är huvudfokus.  

• Håll i över tid. Häng kvar, även om deltagaren skaffat arbete eller börjat studera. 

Stöttning kan behövas till en början för att sedan fasas ut. 

• Våga! Tänk lösning, inte låsning. 

• Vill inte mer än deltagaren, då kommer du att brista i ditt bemötande. Ha ingen egen 

agenda. Relatera till människors potential. Klarlägg och konstatera. Lägg ansvaret där 

det hör hemma och gilla läget! 

• Ha kul!  
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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 
 

 


