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Sammanfattning  
 

Värmland Tillsammans har finansierats av Europeiska Socialfonden och  

tio kommuner i Värmland (Kristinehamn, Karlstad, Grums, Hagfors,  

Säffle, Arvika, Eda, Forshaga, Årjäng och Torsby) har arbetat med att  

fler utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från arbete  

och, studier ska närma sig egen försörjning.  

 

Projektets utmaning: Utrikesfödda med kort eller ingen skolbakgrund 

Som står särskilt långt från arbete och studier som ofta haft  

försörjningsstöd under många år. 

Projektmål: Att utveckla en metod som fungerar för samtliga av 

Kommunens medborgare som har behov av insatsen fördjupat stöd  

och samordning kring insatser och aktiviteter. Hitta strukturer som 
fungerar för samverkan för kortare vägar inom den egna kommunen. 

 

Projektets syfte: Värmland Tillsammans startade 2018 med  

syftet att, på individnivå, förhindra långvarigt utanförskap, och att  

målgruppen utrikesfödda kvinnor och män som står särskilt långt från  

arbetsmarknaden ska komma närmare arbetsmarknaden, eller  

etablera sig i studier eller arbete, dvs stötta deltagare att komma ut i  

arbete, studier eller utredas mot ansökan om sjukersättning. 20 % av  

deltagarna skulle gå ut i arbete, 20 % ut i studier och 60 % skulle  

göra någon slags stegförflyttning. På organisationsnivå var syftet att hitta  

hållbara strukturer för samverkan utifrån funktion och inte relation. 

 

Projektets resultat: metoden Värmland Tillsammans implementeras till fullo. Metoden 

finns nertecknad och samtliga arbetsmarknadskonsulenter kan gå in i insatsen. Projektledaren 

är tillsvidareanställd på Arbetsmarknadsenheten och kommer fortsätta att arbete enligt 

metod och fortsätta utveckla den. Insatsen kommer att heta Fördjupat stöd och ligga hos 

Arbetsmarknadsenheten. De deltagarna som deltagit har nått resultaten, 22 % ut i arbete, 

studier 6 % och övriga har gjort stegförflyttningar närmare arbete, studier eller annan 

ersättning i form av sjukersättning. 

 

 

 

 

 

 

  

Mål Kristinehamns 

delprojekt: 

Att skapa förutsättningar 

för ökad språkutveckling 

Att skapa förutsättningar 

för ökade 

kunskaper/förståelse om 

arbetsmarknad/samhälle 

Att skapa förutsättningar 

för en hållbar 

struktur/samverkan utifrån 

funktion (inte relation) 

Insatser: 

Kartläggning, 

arbetsplatsförlagt lärande, 

vårdsamordning, svenska i 

vardagen, 

kompetensutveckling mm 

 

Framgångsfaktorer 

• Projektledaren arbetar i en arbetsgrupp med olika aktörer som SFI, AF, IFO 

och integrationsenheten 

• Den nära kopplingen mellan AME och projektet. Deltagare från AME kan 

vara med i projektets aktiviteter och vice versa  

• AME har ökat sin kompetens när det gäller att arbeta med målgruppen – 

bland annat genom en arbetsterapeut och studie- och yrkesvägledare.  

• Delprojektledaren har arbetat ur ett helhets perspektiv och stöttat 

deltagarna ur ett holistiskt perspektiv och samtidigt spridit det här 

arbetssättet samt förhållningssättet till andra medarbetare på AME.  
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Projektidé och förväntat resultat 
 

Bakgrund 

På nationell nivå i Sverige, såväl som lokalt i Värmland och Kristinehamn, har det visat sig att 

utrikesfödda med ingen eller kort skolbakgrund har svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden och nå egen försörjning. I projektet Värmland Tillsammans gavs 

möjligheten att samverka med andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Region Värmland, 

kommunen m fl. för att utveckla metoder, insatser och aktiviteter för målgruppen 

utrikesfödda kvinnor och män i åldern 16-64 år som står särskilt långt från arbetsmarknaden 

och som vid aktuell tidpunkt inte kunde tillgodose sig de insatser som fanns tillgängliga i 

kommunerna. 

 

Orsakerna till varför en person inte närmar sig arbetsmarknaden och egenförsörjning kan 

vara flera. I Kristinehamn har det uppmärksammats att personer i målgruppen inte 

tillgodosett sig tillräckligt med svenska för att vara anställningsbara. En avsaknad av 

progression i det svenska språket kan leda till svårigheter att ta till sig utbildning och 

nödvändig information om t ex det svenska samhället, hur arbetsmarknaden fungerar men 

det kan också leda till bristande motivation och utanförskap både socialt och ekonomiskt. 

Flera orsaker kan även vara en outredd ohälsa och nedsatt arbetsförmåga.  

 

På organisationsnivå har det uppmärksammats att det funnits många aktörer kring en individ. 
Det har varit splittrade planeringar, olika förväntningar samt ställda krav, varierande 

kompetens och arbetssätt som ej individanpassade insatser, t.ex. traditionell skolgång. Hur 

möter vi dessa utmaningar på bästa sätt? Hur kan man arbeta för att ha en samsyn och en 

fungerande samverkan kring dessa individer? 

 

 

 

Genom projektet ville vi utveckla arbetssätt och metoder som tar hänsyn till och utgår från 

individens behov och önskemål samt stärka individen att gå vidare mot självständighet och 

egenförsörjning där individen känner sig motiverad till att utvecklas och se möjligheter 

istället för hinder.  

Projektets syfte var att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen 

skulle komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller 

arbete. 

Genom ökad samordning hoppades projektet kunna bidra till att klargöra 

deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, arbetslivsinriktad 

rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov. 
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I delprojektet Värmland Tillsammans Kristinehamn har vi avgränsat målgruppen till kvinnor 

och män mellan 20 och 64 år, men främst individer i åldern 29-64 år. Det var ett medvetet 

val då kommunens Arbetsmarknadsenhet hade väl fungerande verksamheter för personer 

upp till 29 år. Ungdomar i åldern 16-20 år arbetade kommunen redan med i det 

implementerade projektet Värmlands framtid, där ansvaret delades av skolförvaltning 

(kommunala aktivitetsansvaret) och socialförvaltning. Deltagarna i delprojektet Kristinehamn 

skulle ha varit utrikesfödda och inte ha gjort någon större progression mot vidare studier 

eller arbete samt haft långvarigt försörjningsstöd i 6 månader eller mer. Socialsekreterare på 

enheten ekonomiskt bistånd tog fram ett deltagarunderlag och därefter genomförde 

projektledare och projektmedarbetare i Värmland Tillsammans Kristinehamn en kartläggning.  

 

Mål 

Att skapa förutsättningar för ökad språkutveckling 

Att skapa förutsättningar för ökade kunskaper/förståelse om arbetsmarknad/samhälle 

Att skapa förutsättningar för en hållbar struktur/samverkan utifrån funktion (inte relation) 
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I projektet lokalt har 38 personer deltagit varav 22 st. kvinnor och 16 st. män. Målet från 

början var att ha 30 deltagare under projekttiden varav 20 % skulle ut i arbete, 20 % vidare i 

studier och 60 % skulle ha gjort någon form av stegförflyttning närmre arbete eller studier. 

Projekttiden har sträckt sig över 3 år och i Kristinehamns kommun har man haft 1,5 tjänst 

avsatt för att arbeta i projektet. 

 

 

 
 

Horisontella principerna, en förutsättning för ett bra arbetssätt 
 

Jämställdhet 

Projektledaren i Värmland Tillsammans Kristinehamn har genomgått en 

JGL (Jämställdhet Genus Ledarskaps) utbildning och gjort 

jämställdhetsanalys av deltagarna som varit inskrivna i projektet under 

2020 (se bilaga 1). Vi har aktivt verkat för att få individen att göra 

medvetna yrkes- och studieval utifrån personliga egenskaper, intressen, 

förutsättningar och inte utifrån norm.  

Projektledaren har haft samtliga deltagare med kodat nummer uppsatt på tavla, enligt LEAN-

metoden; för att ha en översikt på hur många kvinnor respektive män som varit inskrivna i 

projektet samt vilka insatser och behov av stöd deltagarna haft. 

Projektet lokalt har arbetat utifrån ett intersektionellt perspektiv, där bland annat en hög 

förståelse och kunskap om kulturella skillnader är av vikt. Styrgrupp, personal och deltagare 

har under projekttiden fått ökade kunskaper om interkultur, jämställdhet, tillgänglighet och 

icke-diskriminering genom föreläsningar, workshops och skriftligt material. Vi har arbetat för 

att alla deltagare ska delta i projektet på lika villkor, genom att alltid använda oss av de 

horisontella principerna. 
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Icke-diskriminering 

Information och ett normmedvetet förhållningssätt har genomsyrat projektet. Projektet har 

arbetat utifrån ett intersektionellt perspektiv, där bland annat en hög förståelse och 

kunskaper för kulturella skillnader är av vikt. Styrgrupp, personal och deltagare har fått 

ökade kunskaper om interkultur, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genom 

att delta i workshops. Projektet har aktivt arbetat för att motverka diskriminering, främjat 
och säkerhetsställt rättigheter samt getts möjligheter för att delta i projektet på lika villkor. 

Detta har gjorts genom kontinuerliga diskussioner om attityder och normer i olika forum 

och verksamheter. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet har varit viktigt i delprojektet där man arbetat för att information ska finnas 

tillgänglig för alla deltagare. Tolk eller språkstöd har använts vid behov. Projektledaren har 

inte haft telefontider utan varit tillgänglig under arbetstid. Inom projektet har man fokuserat 

på varje individ för att se dennes behov och förutsättningar och anpassat insatser och 

aktiviteter efter det. Det har funnits lokaler som alla kunnat vistas i och möjligheten till olika 

insatser och aktiviteter har funnits i samma eller angränsande lokal.  

Hållbar utveckling 

Projektet har bedrivits i samverkan med redan befintliga verksamheter och lokaler som finns 

för ändamålet, samt ute hos arbetsgivare. Aktiviteterna bör alltid testas och vara rimliga för 

att kunna utföras i befintlig verksamhet och inom budget. Inom delprojektet i Kristinehamn 

så har man haft kostnadseffektivt förhållningsätt genom att samordna redan befintliga 

resurser.   

 

Förändrade förutsättningar  
 

Under projektets tid har förutsättningarna att nå målen förändrats av olika anledningar. 

Organisationsförändringen hos arbetsförmedlingen påverkade deltagarna negativt genom att 

myndighetens delaktighet minskade i individers planering, efter att det lokala kontoret 

stängde.  Deltagarna fick även byta handläggare ofta i och med organisationsförändringen. 

Tanken från början var att arbetsförmedlingen skulle medverka med sitt AR-team 

(arbetsterapeut, arbetspsykolog och socialkonsulent). Utifrån detta fick 

arbetsmarknadsenheten använda sig av arbetsterapeut anställd inom kommunen och 

finansierad genom FINSAM. 
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Corona 

Coronapandemin som bröt ut under 2020 har påverkat projektet genom att deltagarna inte 

har kunnat tillgodogöra sig aktiviteter, insatser och arbetsplatsförlagt lärande då 

möjligheterna begränsats. Inom det lokala projektet har det visats att deltagarnas hälsa varit 

mer nedsatt. Denna har förvärrats av pandemin, vilket har lett till en högre frånvaro och 

därmed minskad progression.  

 

 

Implementeringsplanen från start 
 

Efter genomfört projekt 2021 kommer metoder och arbetssätt som visat sig vara 

framgångsrika att implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Då projektets fokus 

handlat om att hitta nya arbetssätt och arbetsformer tror vi att en implementering inte 

kommer att bli så kostsam utan att införandet av nya arbetsmodeller snarare kan leda till 

effektivisering av kommunens användande av resurser. Implementeringsplanen kommer 

fortsättningsvis vara en stående punkt på dagordningen på lokala styrgruppsmöten minst två 

gånger om året. Det finns en personlig och samhällsekonomisk vinst om projektet kan bidra 

till inkludering av utrikesfödda, på vägen ut i arbete och studier, istället för utanförskap.  
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Arbetssätt/Metod 
 

I oktober 2018 skrevs deltagare in i projektet efter att det skett en kartläggning av 

målgruppen. Deltagarna erbjöds att delta i projektet och därefter skedde en mer omfattande 

kartläggning tillsammans med projektledare i delprojektet i Kristinehamn. Utifrån deltagarens 

individuella behov skedde sedan en samordning av aktiviteter. 

 

Nedan visar en processkarta över metoden Värmland Tillsammans Kristinehamn 

 

 

 

Samverkan 
 

I Värmland Tillsammans har samverkan skett med andra aktörer som Arbetsförmedlingen, 

Region Värmland, socialtjänsten, vuxenutbildningen och integrationsenheten i Kristinehamns 

kommun samt civilsamhället. Genom en väl fungerande samverkan och en samsyn ökar 

individens förutsättningar att nå målet. 

SFI 

Samarbetet mellan SFI har stärkts under projektets gång. En dialog har upprättats mellan 

pedagog och projektledare för att tillsammans upprätta planering för deltagaren, men även 

inom projektet få stöd i att ta fram pedagogiskt material. 

Primärvården 

Inom delprojektet i Kristinehamn så har projektledaren och arbetsmarknadskonsulent 

fördelat arbetsuppgifterna där projektledaren haft fokus på deltagare med behov av 

vårdkontakt medan arbetsmarknadskonsulent haft ett tydligare arbetsfokus. Det har 

resulterat i en kontinuitet i kontakten med sjukvården som lett till ett upprättande av 

samverkansträffar, där man diskuterar individers fortsatta planering av vård.  
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I all kontakt med vården gällande individärenden har det funnits ett samtycke mellan 

deltagaren, projektledaren och vården.  

Till en början utvecklades ett samarbete med primärvården där projektledaren och kurator 

skapade en fungerande samverkan kring deltagaren där kuratorn blev ”en väg in” och hjälpte 

till att boka tider, skriva remisser, boka funktionsbedömningar samt gemensamt planera för 

ansökningar av sjukersättning. Det goda samarbetet har resulterat i att säkerställa att 

individen fått en tid till vården hos rätt funktion. Kuratorn har även fungerat som en 

handledare för projektledaren i individärenden som har en befintlig vårdkontakt inom 

primärvården. 

Region Värmland 

De rutiner som enligt ovan arbetats fram inom primärvården, gäller nu även Region 

Värmlands vårdcentral i Kristinehamn. Här kommer kontakten ske med en särskild utsedd 

sjuksköterska för en ”väg in”.  

Ett samarbete med Kristinehamns Praktiska skola (Regionens folkhögskola) har resulterat i 

en kurs som heter Svenska i vardagen och är på halvtid. Detta utifrån att det funnits ett 

behov av en annan skolform, än den befintliga traditionella. Här har deltagare från Värmland 

Tillsammans Kristinehamn haft möjlighet att delta. 

Integrationsenheten 

Inom integrationsenheten har det funnits en projektmedarbetare på 25 %. Genom denne har 

det förts samtal med deltagare enligt MI-metoden för att skapa ett förändringsarbete mot 

individens självständighet. Projektmedarbetaren har också funnits som ett stöd för 

projektledaren i frågor gällande individuella ärenden. 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten har varit tillgänglig i form av att en socialsekreterare från ekonomiskt bistånd 

har varit projektmedarbetare på 25 %. Handläggare från enheten har remitterat deltagare via 

ett mottagningsteam till delprojektet i Kristinehamn. Projektmedarbetare har varit behjälplig 

i processen att ta fram ett arbetssätt för att ansöka om sjukersättning samt varit en smidig 

kommunikationsväg vid frågor eller överlämning av avslutade ärenden. 

Arbetsförmedlingen 

Som tidigare nämnts i denna rapport har arbetsförmedlingens omorganisation påverkat deras 

roll i projektet. En samverkan med Arbetsförmedlingen har funnits när en person ska få en 

anställning med lönestöd. 

Civilsamhället 

Under projektets gång har ett samarbete funnits med Pingstkyrkans second hand, Röda 

korset och föreningslivet. Genom detta samarbete så har deltagare haft möjlighet att i grupp 

med handledare träna sin svenska samt få ökade kunskaper i arbetlivet med de skyldigheter 

och förväntningar som finns. Deltagare har även fått möjligheten att utbilda sig i Första 

Hjälpen. Samtliga samarbeten med civilsamhället avstannade i samband med 

Coronapandemin.  
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Aktiviteter, individuellt och i grupp 
 

Alla aktiviteter och Insatser har varit utifrån individens behov och inte utifrån det utbud som 

finns tillgängligt. Inom delprojektet har man arbetat för att skapa nya aktiviteter och insatser 

utifrån behov och det har därför varit viktigt att tänka utifrån individ och inte grupp och våga 

tänka ”utanför boxen”. 

 
Motiverande och coachande förhållningssätt  

Individuella samtal har hållits kontinuerligt för att motivera deltagaren att aktivt delta i sin 

egen process och planering. Personalen på AME har blivit utbildade i Supported 

Employement, supported Education och Supported Training, samt arbetat lösningsfokuserat 

med individen. En samverkan med andra verksamheter har också skett för ta vara på samlad 

kompetens och säkerställa att alla har samma mål och förväntningar på deltagare. Vid tillfällen 

har handläggare på Integrationsenheten haft Motiverande samtal, MI, med deltagare.  

 
Kartläggning  

Handläggare på socialtjänsten gjorde till en början ett urval av tilltänkta deltagare som kunde 

vara aktuella för projektet. Dom gjorde urvalet utifrån individer som varit 

försörjningsstödstagare i 6 månader eller längre, var utrikesfödda och inte gjorde någon 

större progression inom de verksamheter och insatser som kommunen hade vid tidpunkten. 

Efter det fick individen information om projektet Värmland Tillsammans och en möjlighet att 

delta. Deltagandet har varit frivilligt. 

Projektledaren i Kristinehamn använde sig sedan av ett kartläggningsmaterial (se bilaga 2) 
som projektkontoret tagit fram. Kartläggningen delades upp i flera tillfällen för att skapa 

relation och förtroende med deltagaren. I den här processen samlade projektledaren in 

information för att kunna göra en relevant fortsatt planering för varje individ. Det har varit 

viktigt under att som projektledare våga ställa obekväma frågor som t ex kan handla om 

hälsa och relationer men även kartlägga dom mest grundläggande saker som om individen 

kan klockan. 

 
Utvecklande svenskinsatser 

Inom projektet har det funnits verksamhet där deltagare får träna det svenska språket med 

arbetshandledare som utbildats i tidigare utvecklat material. En del språkträning har varit 

teoretiskt traditionellt men även praktiskt mot arbete. Praktik har döpts om till 

arbetsplatsförlagt lärande för att få ett tydligare fokus på att det är ett lärande i att vara på en 

arbetsplats. Det har även funnits möjlighet för vissa deltagare att delta i som heter Svenska i 

vardagen via Kristinehamns Folkhögskola (KPS). Mer information finns under 

Samverkan/Region Värmland. 
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Samordning av insatser  

Projektledaren har ansvarat för att samordna insatser kring t ex vård, svenskträning, 

föräldrastöd, budget och skuldrådgivning mm. medan en arbetsmarknadskonsulent jobbat 

parallellt mot arbete och studier. Fördelningen har gjorts för att effektivisera arbetssättet 

och inte missa grundorsaker hos individer som påverkar individens möjligheter att nå egen 

försörjning.  

Arbetet med deltagarna i projektet blir inte sårbart på samma sätt när man arbetar parallellt. 

Det arbetssättet kan också lede till att deltagaren får en tydligare bild av processen då det 

blir tydligt vilket fokus som gäller beroende på vem deltagaren träffar. 

 
Hälsoinsatser 

Deltagarens hälsa har följts upp kontinuerligt under projektet. För att öka deltagarens hälsa 

så har det erbjudits funktionell träning för att öka den fysiska statusen samt hälsosamtal med 

Friskvården i Värmland. Deltagare har även haft möjlighet att simma vilket har kunnat 

bekostas av projektet om det bedömts öka deltagarens förutsättningar för att kunna närma 

sig ett arbete. Det har anordnats hälsokurer för att öka 

deltagarnas kunskaper om sin egen kropp där föreläsare bjudits 

in från t ex Primärvården. I kommunens dagliga verksamhet har 

det funnits ett solrum som deltagarna haft möjlighet att nyttja. 

Deltagare har även haft möjlighet att gå på yoga. Syftet har hela 

tiden varit att deltagarna ska få en förståelse för att kroppen är 

ett verktyg vilket är en viktig insikt för att kunna arbeta och ha 

en egen försörjning.  

 

Arbetsmarknadsfokus 

Under projektet har insatser som arbetsplatsförlagt lärande, 

arbetsträning, arbetsförmågebedömning med arbetsterapeut, 

studiebesök, arbetslivsutbildning och föreläsningar genomförts utifrån bedömningar av 

individens egna behov.  

 

Kompetensutveckling 

Deltagare har erbjudits kompetensutveckling i form av föreläsningar, kurser och tematräffar. 

Deltagandet har skett utifrån behov. Vid flera tillfällen har det varit möjligt för deltagare från 

andra verksamheter att ta del av kompetensutvecklingen genom att samordna befintliga 

resurser och tänka kostnadseffektivt. Nedan följer några exempel på kompetensutveckling 

som erbjudits inom delprojektet 
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Föreläsningar 

Jämställdhet; hölls av kommunens egen jämställdhetstrateg. Föreläsningen hölls vid två 

tillfällen med platstolkar på flera språk.  

Ergonomi; hölls av fysioterapeut från företagshälsovården. Många deltagare har haft fysiska 

arbetsträningar och det har funnits ett behov av ökad kunskap om den egna kroppen och hur 

den fungerar. 

Sopsortering; hölls av renhållningspersonal kom till verksamheten och berättade om hur och 

varför det är så viktigt att sortera sina sopor.  

Första hjälpen; hölls av asylsköterska i projektet. Här gavs även information om egenvård och 

hur det fungerar när en person behöver söka vård. 

Tandvård; hölls av tandsköterska från Regionen. Här fick deltagarna grundläggande 

information om tandvård på. 

Kvinnohälsa; hölls av gynekolog från kommunens egen verksamhet angående kvinnohälsa. 

 

Kurser och tematräffar 

I delprojektet i Kristinehamn har det erbjudits en kurs i Arbetsmarknadskunskap som hölls 

av pedagoger i projektet vid tio tillfällen. Det har även förekommit en kurs som handlat om 

bl. a. hälsa. Vid fem tillfällen handlade kursen om friskvård och vid ytterligare fem tillfällen 

handlade kursen om psykisk hälsa. Kursen hölls av Friskvården i Värmland och en kurator 

från Primärvården. 

En kurs har handlat om digitalisering. Den hölls av, och var finansierad av Länsstyrelsen. Här 

hade man fokus på att öka deltagarnas kunskap om e-legitimation, 1177, 112 och 

Arbetsförmedlingens hemsida 
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Metoderna som använts i delprojektet 

 
Supported Employment 

Grundmetodiken har en tydlig målsättning och definition: Att ge ett individuellt stöd till 

människor som vill finna, få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Supported Training 

Målsättning är att stödja deltagare som behöver strukturerad och målinriktad träning eller 

stöd i att hitta sina mål och kompetenser samt uppnå arbetsmarknadens krav. Syftar till att 

skapa trygga övergångar till när deltagaren är redo för målet anställning eller studier. 

Supported Education 

Fokus för denna metod är att skapa och tillämpa ett stödprogram för deltagare vars 

målsättning är studier. 

 

FACT  

FACT (Focus Accept Choose Take Action) är en samtalsmetod som utgår från att de flesta 

människor med rätt färdigheter har förmågan att hantera de svårigheter som livet innebär. 

Målet i behandlingen är därför inte att klienten nödvändigtvis ska bli av med sina oönskade 

och plågsamma upplevelser och obehag. Istället försöker man i samtalen, med hjälp av 

acceptansstrategier och medveten närvaro, förändra klientens förhållningssätt till dessa 

upplevelser så att klienten bättre kan ta kontroll över sitt liv och skapa ett innehållsrikt och 

meningsfullt liv. 

 

MI 

(MI, Motivational interviewing, motiverande samtal på sv.) Det här är en specifik 

samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till 

beteendeförändring. 
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Lean 

 

Lean är en metod för att utveckla verksamheten. Genom att använda de resurser som finns 

till att skapa ett kontinuerligt större kundvärde. Genom att förenkla verksamhetens flöden 

och anpassa dem till att bli säkrare och stabilare, höjs kvalitetsnivån. 

I Värmland tillsammans i Kristinehamn har projektledaren använt sig av denna modell genom 

att samtliga deltagare avidentifierats och kodats med nummer som skrivits upp på en 

whiteboard-tavla. Kvinnor och män har fördelats på var sin sida och insatserna har 

färgmarkerats. Det har gett en bra överblick över deltagarna, vilka insatser dom erbjudits 

och var de är i processen. Det här arbetssättet ger även ett jämställdshetsperspektiv på 

arbetet i delprojektet. Bilden nedan visar projektledarens arbetssätt utifrån modellen. 
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Material som tagits fram 
 

Ett mer djupgående kartläggningsmaterial (se bilaga 2) har tagits fram av projektledaren, för 

att få med fler parametrar som kan ha betydelse för hur fortsatt arbete kring individen bör 

ske. En urvalsnyckel (bilaga 3) har tagits fram som stöd för handläggare när de remitterar 

deltagare till insatsen. Den ska definiera vilka orsaker som gör att just den här personen är 

aktuell för den här insatsen.  Även en slutdokumentation (se bilaga 4) av varje deltagare har 

tagits fram för en smidig överlämning för t ex ansökan om sjukersättning eller återinskrivning 

på Arbetsförmedlingen.  

 

Aktiviteter som inte rört deltagare 
 

Projektledare och medarbetare 

Projektledaren har deltagit i DUA-arbetsgrupp varannan vecka för att hålla sig uppdaterad 

med insatser för utrikesfödda som söker arbete eller studier, men har också uppdaterat 

andra enheter om insatsen Värmland Tillsammans och vilket stöd personer kan få som har 

behov av insatsen. DUA står för: Delegationen Unga och nyanlända till Arbete, med syfte att 

föra unga och nyanlända till arbete och främja statlig och kommunal samverkan och 

utveckling av nya samverkansformer. Delegationens främsta verktyg för samverkan är lokala 

överenskommelser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Detta för att tillsammans 

arbeta med att försöka minska ungdomsarbetslösheten. 

En värdefull insats för projektledare har varit handledning varje månad, utförd av Region 

Värmland. Då det varit en komplex problematik kring deltagarna så har handledning varit av 

stor vikt. 

Medarbetare inom delprojektet har deltagit i föreläsningar om suggestopedi, interkulturell 

kompetens, machokultur och mansnorm, psykisk ohälsa, arbetsmarknad mm. De flesta 

utbildningar och föreläsningar har erbjudits samtliga personer som haft behov av respektive 

aktivitet. 

Projektledare och projektmedarbetare har deltagit i FACT-utbildning, se förklaring under 

metod att använda. 

Det har anordnats workshops där fiktiva ”case” har diskuterats i grupper tillsammans med 

arbetsmarknadskonsulenter, SFI-lärare, handläggare vid ekonomiskt bistånd och 

integrationsenhet. Det här har varit värdefullt för att uppmärksamma olika infallsvinklarna 

och vilka olika lagar och förutsättningar som påverkar arbetet med deltagare, klienter och 

elever. Workshopsen ordnades av arbetsgruppen i delprojektet som hade skrivit samtliga 

”case” utifrån avpersonifierade, verkliga ärenden. Samtliga handläggare, konsulenter och 

lärare inom de fyra områdena hade bjudits in. 
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Värmland Tillsammans grundprinciper 
 

Inte tidsbegränsat  

Deltagaren deltog i projektet så länge behovet av stöd och samordning fanns kvar. Att delta i 

projektet var frivilligt och utskrivning kunde ske om deltagare så önskade.    

Fokus på individens behov och livssituation  

Det var individens mål och behov av insatser som styrde. Utifrån kartläggning gjordes en 

bedömning av vilka insatser som kunde vara aktuella utifrån ett arbetsmarknads- men också 

holistiskt perspektiv. 

Individen är delaktig i sin egen planering  

All planering skedde tillsammans med deltagare och det egna ansvaret var alltid tydligt. 

Fokus på arbetsmarknaden  

Jobb eller studier mot arbete var alltid målet. Arbetsmarknadskonsulenterna är utbildade i 

Supported Employment och följde deltagaren genom hela processen. 

Arbetsmarknadskunskap har varit en del av planeringen om det funnits behov av det. Kursen 
i arbetsmarknadskunskap implementerades hos arbetsmarknadsenheten och hade ett 

löpande intag för samtliga med behov, inskrivna hos dem. 

Förhållningssätt 

Inom projektet har det varit viktigt att ha ett coachande förhållningssätt istället för att ha ett 

omhändertagande förhållningssätt. Deltagaren ska ha kunna känna att de äger sin egen 

process och att de blivit stärkta av att våga prova nytt. 

Vård 

Samarbete med vården har varit viktigt för att få en helhetsbild av deltagaren och förstå vad 

som varit vad för att kunna stötta på bästa sätt. 

Samverkan/samarbete 

Teamsammansättning (handläggare från försörjningsstöd, vuxengruppen, integration och 

lärare från SFI) har samarbetat för att få ett holistiskt perspektiv av en person; 

språkutveckling, arbetsmarknadskunskap, fysiska och psykiska förutsättningar mm. Och en 

gemensam plan mot egen försörjning har kunnat upprättas. 

Alla medborgare med behov av särskilda insatser ska ha fått rätt stöd och har därmed varit 

hela kommunens angelägenhet, oavsett etnisk bakgrund. 

Arbetsterapeut 

En arbetsterapeut som är anställd i kommunen har träffat deltagare och gjort olika 

arbetsförmågebedömningar. Arbetsmaterial i form av förenklade skalor har framtagits just 

för att kunna möta målgruppen utrikesfödda med kort eller ingen skolbakgrund, på ett bättre 

sätt. Detta i samarbete med SFI. 
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Att få göra ett avslut 

När en deltagare utretts och vården gjort sin bedömning kan individen klassas som 

stadigvarande försörjningsstödstagare. Vilket innebär att samtliga insatser gjorts för att 

deltagaren ska bli självförsörjande genom arbete, studier eller annan ersättning.  

Kompetenser  

Arbetsmarknadskonsulent utbildad i Supported Employment, MI, lösningsfokus, som 

samordnar insatser som behövs. 

Teamsammansättning, samverkan tvärprofessionellt med ekonomiskt bistånd, SFI, 

Integrationsenhet är nödvändig för samsyn och att spara tid. 

Kontakt med vårdcentral/kontaktperson för återkoppling och rätt insats och kunskap om 

deltagarens hälsa för att så effektivt som möjligt komma framåt. 

”Vem-gör-vad” 

Tydliga roller och arbetsfördelning. Tydlighet för deltagare och medarbetare vem i kedjan av 

processen som bär ansvar för vilket område. Egna ansvaret bör poängteras, likaså att varje 

yrkesgrupp gör det den är anställd för att göra. Lita på varandras kompetenser. En 

handläggare har ansvar för att samordna, inte utföra samtliga insatser. 

 

Samverkan 

På deltagarnivå bör samtliga som är en del i deltagarens process ska vara aktiv och vara med i 

samverkan. Detta för att deltagarens plan ska följas och fungera ur alla aspekter. En 

gemensam planering bör upprättas för att följa en röd tråd hela vägen till egen försörjning. 

På organisationsnivå ska ha ett prestigelöst kollegialt samarbete vara grunden för samsyn och 

samarbete. 

Coachande förhållningssätt 

Samtliga medarbetare ska ha ett coachande förhållningssätt till deltagare. Det är viktigt att 

hålla det högt då det är lätt att få ett omhändertagande förhållningssätt när vi arbetar med 

människor i utsatthet. Tro på deltagarens egna förmågor. 

Fortbildning 

Organisationsnivå: Interkulturell kompetens för samtlig personal som arbetar med 

målgruppen. Kontinuerlig fortbildning inom området. Möjlighet att externa föreläsare men 

även använda interna kompetenser för utbildning och workshops.  

Tid för reflektion och kollegialt lärande är en viktig framgångsfaktor. 

Individnivå: arbetsmarknadskurs med löpande intag för ökad kunskap om svensk 

arbetsmarknad och dess krav och förväntningar. Föreläsningar i ämnen som handläggare 

bedömer relevanta. 

Jämställdhet 

Handläggare ska alltid ha ett jämställdhetsperspektiv med i sitt arbete. Fortbildning och 

uppföljning ska ske för verksamhetens bästa resultats skull. 
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Projektets resultat, mål och indikatorer 
 

Individnivå: Deltagare i projektet har närmat sig arbetsmarknaden eller har blivit etablerade i 

arbete eller studier, har fått ökad delaktighet och inkludering i samhället, har fått ökad hälsa 

och motivation, gör individuellt medvetna val avseende studier och arbete utifrån kunskaper 

om arbetsmarknad, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Ökade 

språkkunskaper.  

Organisationsnivå: Personal hos deltagande aktörer har fått ökat erfarenhetsutbyte och 

kunskap om målgruppen, samtalsmetodik utifrån ACT har utarbetats, tillämpats och 

implementerats i ordinarie verksamhet, effektiva verktyg och metoder för arbete med 

målgruppen har utvecklats och implementerats, nya arbetssätt och arbetsmetoder har 

arbetats fram och prövats i projektets avseende vuxenutbildning för målgruppen, varaktiga 

samverkans- och samordningsmodeller mellan aktörer på loka och regional nivå har 

utvecklats och implementerats. 

Genom uppföljningar kan vi se att deltagarens hälsa förbättrats, att rätt hjälp erhållits av vård 

och tandvård både fysiskt och psykiskt. Samtliga deltagare erbjuds och motiveras till 

samtalsstöd hos kurator på båda resp. vårdcentraler. Projektledare har tät kontakt med 

kontaktperson på vårdcentralen Capio och asylsköterska i Regionen.  

Projektledare sitter numera med i DUA-arbetsgrupp där ärenden kan lyftas. Om det inte 

fungerar för en elev i SFI kanske det kan bero på ohälsa och att hen behöver hjälp och stöd i 

kontakt med vården. Detta för att hen ska kunna behålla sin studieplats och fortsatta studier 

mot arbete. 

Det ”enklaste” sättet att mäta är givetvis när en deltagare går ut i arbete, yrkesstudier eller 

beviljas sjukersättning av Försäkringskassan. Likaså när deltagare skrivs in på 

Arbetsförmedlingen igen för fortsatt stöd och insatser därifrån. Det kan också vara en 

stegförflyttning när deltagarens samordningsbehov upphört och går vidare till annan 

arbetsmarknadskonsulent på arbetsmarknadsenheten för skarpare läge mot arbete. 

 

Deltagarna 1/1 2021

Återinskriven AF Stadvarande försörjningsstöd/sjukersättning

Studier Jobb

Praktik Annat (misskötsel,flytt)
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Exempel tagna ur projektet 

 

 

 

Ali har nu en tillsvidareanställning på som markanläggare. Arbetsgivaren har beviljats nystartsbidrag 

från Arbetsförmedlingen. 

 

Azahr 

Kvinna i 35-årsåldern. Flytt från Kurdistan, ensamstående med två barn i skolålder. 

Panikångest, ont i magen, skulder hos kronofogden då frånvarande maken tagit lån i hennes 

namn, kort skolbakgrund. 

Insatser: Motiverande samtal med projektledare, samtalsstöd hos kurator på vårdcentral, 

föräldrastöd hos förebyggarenheten, socialförvaltningen, skuldsanering med hjälp av budgets- 

och skuldrådgivare i socialförvaltningen, studiemotivering av studievägledare på Vux, utredd 
magkatarr av läkare på vårdcentral, stöd i att ta medicin i rätt ordning av projektledare, 

studier på Kristinehamns Praktiska skola. Fått svensk medborgarskap efter att ha hotats med 

utvisning, hjälp av handläggare från Integrationsenheten. Läst in svenska 3 och engelska på 

Komvux. Startar utbildning på Kristinehamns Praktiska skola hösten 2020. 

John 

22 årig man från Kongo. Inskriven i projektet i samarbete med integrationshandläggare och 

handläggare på Arbetsförmedlingen. Kartläggning och praktik på förskola, särskilt vald då 

projektledare har arbetat med just de pedagogerna tidigare. Syfte: språkutveckling. Fick 

extratjänst. Fungerade mindre bra då John var ”för snäll” och lät sig köras med av barnen. 

Byte av arbetsplats till äldreboende där han fick vara resurs i kök. Fungerade mycket bra. 

Utredd av arbetsterapeut på Arbetsförmedlingens AR och kodades. Projektledare och 

personal på äldreboendet gjorde en skattning och handläggare från Integration var med på 

utredningen i Karlstad. Projektledare kontaktade Samhall och John har nu en anställning där. 

Överlämning skedde på plats. 

Insatser: Motiverande samtal av integrationshandläggare, anställning och uppföljning 

projektledare, handledning på arbetsplats av samordnare och undersköterskor på 

äldreboende, utredning av arbetsterapeut, anställning handläggare Arbetsförmedlare. 

”Utan hjälpen med 

min hälsa hade jag 

aldrig kunnat få ett 

jobb” 



 
 

21 
 

Amina 

Kvinna, snart 50 år från Irak. Har haft svåra blödningar och sökt akut sjukvård gång efter 

gång med kortsiktiga lösningar. Inte orkat med praktiker och därför fått avsluta insatser hos 

arbetsmarknadsenheten pga. av hög sjukfrånvaro/misskötsel/ingen progression. Kvinnan har 

hela tiden väntat på att få en tid. Det visade sig, när projektledaren fick svar av Regionen, att 

kvinnan själv skulle höra av sig för att boka operation. Kvinnan har väntat på den i sju år! Nu 

opererad och utreds av gynekologiska avdelningen på centralsjukhuset i Karlstad. Kvinnan 

har även fått kontakt och går hos kurator hos regionen då hon är deprimerad. 

Insatser: Motiverande samtal av projektledare, samordning av vårdinsatser, uppföljande samtal 

med projektledare för att ytterligare förklara de instruktioner hon getts av vården, 

kuratorsamtal på Regionen, anpassade svenskstudier på folkhögskolan ”Svenska i vardagen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det här 

projektet bygger 

människor” 

”Jag har lärt mig 

mer idag än på 

hela tiden i 

Sverige” 

”Jag vill jobba 

på tåg” ”Förut var Maria-

Therese min 

ambulans, jag ringde 

varje dag. Nu bara 

ibland” 

”Här kan jag 

jobba” 

”Tack, Sverige 

är mitt land nu” 
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Uppföljning och utvärdering 

 
Kristinehamn har haft stor nytta av folkhälsostrategerna på Regionen. Då horisontella 

principer hela tiden varit en stor del av arbetet och implementeringen, har det varit av stor 

vikt för projektledaren att få återkoppling på sitt arbete samt få bolla tankar kring arbetssätt 

och individuella ärenden ur genussynpunkt. Även om personal gått JGL-utbildning är det av 

största vikt att hålla sig á jour med jämställdhet och jämlikhet för att inte falla tillbaka i gamla 

tankemönster. Strategernas redovisning om folkhälsan generellt i Sverige kontra målgruppen 
utrikesfödda som står särskilt långt från arbete och studier bekräftar det vi också upptäckt i 

vårt arbete med deltagarnas outredda hälsa.  

 

Redovisningarna från VETA har varit av stor vikt för att se resultat av det arbete som 

utförts. De intervjuerna som gjorts med deltagare och personal i projektet har varit nyttiga 

att ta del av. Där framgick också behovet av samordning, sås om vi också upplevt. Det visade 

att vi var på rätt väg, redan tidigt i projektet. All utvärdering har redovisats kontinuerligt för 

styrgrupp men även för socialnämnden vid ett par tillfällen.  

Då det är just samordning som visats sig vara den stora skillnaden är det också det vi tar 

vara på och implementerar.  

Projektet har följts upp och utvärderats både externt, av företaget VETA Advisors, men även 

internt av den lokala styrgruppen. 

Internt 

Projektledaren har kontinuerligt redovisat hur projektet fortgått och redovisat 

framgångsfaktorer och hinder inför styrgrupp.  Utifrån den konsultationen har förändringar 

och förbättringar gjort efter hand. Styrgruppen har sammanträtt ca en gång i månaden och 

har bestått av chef för arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd, integrationsenhet, SFI 

samt representant för den privata vårdcentralen. Socialförvaltningens chef har också deltagit i 

de flesta styrgruppsmöten och initierat bl.a. urvalsnyckeln. 

Externt 

Företaget VETA Advisors har kontinuerligt gjort uppföljningar genom att mäta deltagarnas 

processer mot bättre hälsa och egen försörjning. Det gjordes var fjärde månad i ett särskilt 

system som projektledaren fyllde i. Resultatet presenterades fortlöpande. 

Regionens folkhälsostrateger har stöttat projektledaren i sitt arbete kring deltagarnas 

generella hälsa och projektets jämställdhetsarbete.  
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Användande av resultat/implementering 
 

Metoden Värmland tillsammans i Kristinehamn är nu implementerad i form av en ny insats 

som kallas Fördjupat stöd. Den ligger fortsatt organisatoriskt hos Arbetsmarknadsenheten i 

samverkan med Ekonomiskt bistånd.  

Socialnämnden har kontinuerligt informerats om projektets resultat. 

Folkhögskolan kommer fortsatt att genomföra kursen Svenska i vardagen som ordinarie 

utbildning. Det kommer att ske i fortsatt samarbete med arbetsmarknadskonsulent.  

Samverkansträffar med vårdcentralen Capio och Regionens vårdcentral har initierats av 

projektet och kommer att fortlöpa. Detta för att diskutera gemensamma ärenden och på så 

vis få en gemensam planering mot rehabilitering eller annan ersättning. T ex sjukersättning. 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
 

Dragning för socialnämnden i Kristinehamn om målgruppen och dess behov av insatser och 

resultat kommer att ske. Arbetet kommer fortgå i den lokala styrgruppen. Kunskap från 

projektet kommer spridas till andra enheter i kommunen. Projektledarträffar med 

erfarenhetsutbyte med de andra kommunerna i Värmland Tillsammans. Folkhögskolan 

Kristinehamns Praktiska Skola kommer fortsättningsvis ha kursen ”svenska i vardagen” i nära 

samarbete med kommunen. 

Slutrapporten kommer att publiceras på kommunens hemsida och vara tillgänglig. 

Handläggare försörjningsstöd kommer att utbildas i insats och användandet av urvalsnyckel. 

 

Kommentarer och tips  
 

Samverka med redan befintliga verksamheter! Det finns massor av bra saker i vår egen 

kommun. Använd dig av det som finns. Utveckla det tillsammans med befintlig personal som 
är experter på sin verksamhet. Våga släppa prestige och lär dig nya saker! Uppfinn inte hjulet 

på nytt, låna någon annans hjul och anpassa det till din verksamhet och förutsättningar för att 

lyckas med det.  

Låt alltid de horisontella principerna genomsyra ditt arbete, först när det blir en naturlig del 

blir ditt arbete, insats, syfte tillgängligt för våra medborgare på ett jämställt och jämlikt sätt.



 
 

 


