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Sammanfattning 

Projektet ”Värmland tillsammans” sågs av kommunen framför allt som en möjlighet 

till inkludering i samhället för de deltagare som skulle komma att ingå i projektet då 

man bedömt att det fanns ett antal utrikesfödda män och kvinnor som stod särskilt 

långt från arbetsmarknaden och som riskerade ett utanförskap och en bristande 

inkludering i samhället.  

Målet var att deltagarna skulle förbättra sina språk- och kunskapsnivåer och samtidigt 

förbättra sin hälsa och genom detta närma sig arbetsmarknaden och snabbare kunna 

integrera sig i det svenska samhället. Man ville även förbättra samverkan och rutiner 

på organisationsnivå för att på det sättet snabbare och effektivare kunna fånga upp 

deltagarna och på så sätt även korta vägen till arbete. På det sättet skulle man även 

kunna minska risken för utanförskap samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd 

skulle minska. 

Projektets grundprincip byggde på att ha individen i fokus och alla aktiviteter utgick 

från individens önskemål, behov och förmåga. Viktiga ledord som genomsyrade 

projektet och som också blev projektets framgångsfaktorer var; fokus på individen, tid, 

delaktighet i sin egen planering, relationsbyggande, tro på individen, fokus på 

arbetsmarknaden. 

De aktiviteter som genomfördes under projektets gång innebar allt från samtal till 

utflykter; uppföljningssamtal, motiverande samtal utifrån metoderna MI och FACT, 

stödsamtal, psykologsamtal, myndighetskontakter, hälsoinsatser, språkinsatser, 

arbetsmarknadsinsatser, språkpraktik, praktik, utflykter och pyssel. På 

organisationsnivå hölls tät kontakt för att följa upp projektets resultat. 

Slutresultaten i siffror blev att 23 unika individer har gått igenom projektet under 

projekttiden, varav 16 kvinnor och 7 män. 

När det gäller målen som fanns så kan man, beroende på hur man tolkar siffrorna, säga 

att de uppnåtts framförallt gällande målen om arbete, förbättrad hälsa och ökade 

språk- och kunskapsnivåer, vilket också leder till ett närmande av arbetsmarknaden. 

Samverkansformerna har under projekttiden både byggts upp och förbättrats genom 

kontinuerliga möten och uppföljningar. Snabba kontaktvägar och ett nära samarbete 

har under projekttiden byggts upp mellan olika instanser.  

Någon fullständig implementering av projektet kommer tyvärr inte att ske då 

målgruppen i dagsläget är för liten och de ekonomiska förutsättningarna inte finns. 

Samverkansformerna som byggts upp under projekttiden finns dock kvar och kommer 

att fortsätta, liksom en mindre och målgruppsanpassad verksamhet i Språkcentrum 

Duvans lokaler. Samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap kommer att vara 

huvudspåren men även individstöd i olika former kommer att erbjudas. 
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Projektidé och förväntade resultat 

Värmland tillsammans var ett ESF-projekt som vände sig till utrikesfödda män och 

kvinnor i åldern 16 - 65 år och som bedömdes stå särskilt långt från arbetsmarknaden.  

Anledningarna till kommunens deltagande i projektet var många och projektets 

övergripande syfte och mål var att utrikes kvinnor och män som stod särskilt långt 

från arbetsmarknaden skulle komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i 

studier eller arbete. 

Vid projektets starttillfälle 2018-04-01 bedömdes det att det i Torsby kommun fanns 

cirka 100 utrikesfödda män och kvinnor som stod särskilt långt från arbetsmarknaden. 

Man såg en rad möjliga problem och brister både på individ – och organisationsnivå 

som orsaker till att personerna befann sig särskilt långt från arbetsmarknaden. Låg 

eller obefintlig utbildning och/eller yrkeserfarenhet samt outredd hälsa var orsaker 

som nämndes. Den största anledningen trodde man dock troligtvis var brister i det 

svenska språket. Man såg även ett utanförskap och en bristande inkludering i 

samhället och att ett bättre samarbete mellan olika verksamheter/myndigheter skulle 

kunna underlätta för målgruppen i det avseendet.  

Låg språk – och kunskapsnivå 

Utan att kunna tala eller förstå svenska är det svårt att komma in på arbetsmarknaden 

eller studier. Utan svenska språket är det också svårare att inkluderas i samhället. 

Språket är en förutsättning för egen försörjning och för att komma in i samhället. 

Många av de som ingick i målgruppen hade skött SFI studierna sporadiskt eller så 

hade de av olika anledningar inte haft förmågan att ta till sig undervisningen. 

Huruvida det berodde på att undervisningsmetoden inte är lämplig för målgruppens 

förmåga eller brist i motivation och ohälsa från individen sida var och är oklar. Det 

tydliga är att många går ur etableringen utan att ha fått med sig det svenska språket. 

Rektor och lärare på SFI anser att de har rätt undervisningsmetod och tillräckliga 

resurser. Man har även försökt att förlägga undervisningen på kvällstid för att vara 

mer flexibla, men intresset för detta var lågt. SFI lärarna tror att motivation och ohälsa 

är bakomliggande orsaker till att målgruppen inte tar till sig det svenska språket.  

Ohälsa 

Tidigare utredningar hos arbetsförmedlingen visar att många utrikesfödda har en 

outredd hälsa och att endast ett fåtal erkänner och utreder ohälsa då många tror att de 

får sämre förutsättningar om man påvisar brister i hälsan. Mörkertalet är stort men det 

är uppenbart att en del i målgruppen på grund av ohälsa inte kan arbeta eller studera. 

Fenomenet med att dölja sin ohälsa är något som asylsjuksköterskorna i kommunen 

inte känner igen utan tror det beror mer på i vilken inrättning individen befinner sig. 

Generellt anser de att hälsan hos utrikesfödda är god. Många drabbas av psykisk 

ohälsa under asyltiden, men när besked om uppehållstillstånd fastslagits minskas 

också den psykiska ohälsan. Däremot tror de att individerna inom den målgrupp 

projektet riktade sig mot har något sämre hälsa än övriga. De såg och ser också ett 

behov av att ha övergripande samtal om hälsa, lagar och regler, smittskydd, motion 

och kost och så vidare för utrikesfödda som varit i Sverige en tid.  
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Brister i samverkan 

I samtal med både arbetsförmedlingen (AF) och socialförvaltningen framkom det att 

det vore önskvärt med ett bättre samarbete när det gäller målgruppen. När 

målgruppen skrivs ut ur etableringen hamnar många hos socialförvaltningen och det 

tar ofta många månader innan en individuell handlingsplan hinner upprättas. Om 

man från början har svårt med språket så kan månader av avsaknad av aktivitet få 

förödande konsekvenser med försämrad språkkunskap, ohälsa och icke inkludering. 

En vanlig företeelse är att målgruppen endast umgås i sina egna kretsar med personer 

från sin egen kultur och även det innebär en försämrad språkutveckling och 

inkludering. SFI lärarna och rektorn såg också brister i samverkan. Framförallt gällde 

det samverkan när en ny elev ska börja på SFI. Skolan fick då bara meddelande om att 

en person skulle börja och vilken dag. Här saknades det någon form av överlämning 

där det efterfrågades bakgrundsinformation om individen. De såg även 

samverkansbrister i samband med att en elev får praktikplats för då uteblev eleven helt 

plötsligt från undervisningen utan något meddelande till skolan.  

En förändring om ovan nämnda antaganden kring huvudproblemen har skett under 

projektets gång. Genom att projektet tagit del av insatser och kunskaper samt kommit 

deltagarna mycket nära kan man se att vissa antagande varit felaktiga samt att nya 

problem/hinder har framkommit.  

Kommentarer till analysen: 

• Det fanns från början inte 100 utrikesfödda personer som stod särskilt långt 

från arbetsmarknaden i Torsby kommun. En inventering har gjorts hos 

socialförvaltningen och SFI för att se hur många som nu finns i målgruppen 

och uppskattningsvis finns en handfull förutom de deltagare som varit 

inskrivna i projektet.  

• Att deltagarna inte kunnat ta till sig det svenska språket på grund av bristande 

motivation eller brister i SFI undervisningen tros också ha varit felaktigt. 

Deltagarna har påvisat en mycket god motivation och vilja till att lära sig 

språket. Man kan heller inte se att det finns regelrätta brister i SFI 

undervisningen. Snarare verkar det som om SFI lärarna har ett stort 

engagemang och vilja till att deltagarna ska lyckas. Det mest troliga är att 

orsaken ligger i att ramarna för SFI undervisningen inte är lämplig för 

deltagarna. De behöver en annan metod för inlärning vilket SFI, utifrån 

ramverket, inte kan ombesörja. 

• Att många i målgruppen lider av någon form av ohälsa stämmer. Det stämmer 

dock inte att målgruppen inte vill erkänna sin ohälsa på grund av sämre 

förutsättningar till arbete. Målgruppen upplevs vara väldigt öppen med sin 

hälsa, sina problem och vill gärna ha hjälp i sjukvårdskontakter.    

De lokala projektmålen var att: 

 

• förbättra språk och kunskapsnivån – för att deltagarna skulle kunna göra en 

stegförflyttning mot arbetsmarknaden och integreras i det svenska samhället 
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behövde man kunna behärska det svenska språket och ha kunskaper om det 

svenska samhället   

• förbättra hälsan – god hälsa eller utredd ohälsa är en förutsättning för att 

deltagarna skulle kunna närma sig arbete eller studier utifrån sina egna 

förutsättningar 

• förbättra samverkan och rutiner på organisationsnivå – genom bra samverkan 

mellan verksamheter och myndigheter, till exempel mellan 

arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen 

skulle man snabbare och effektivare kunna fånga upp deltagarna. Vägen till 

arbete skulle kunna kortas, kostnaderna för försörjningsstöd skulle kunna 

minska och risken för utanförskap skulle kunna minskas 

 

Efter avslutat projekt var målet att deltagarna skulle behärska det svenska språket 

bättre och ha bättre kunskap om det svenska samhället. Deltagarens hälsa skulle 

upplevas bättre. På organisationsnivå skulle det finnas ett utarbetat och dokumenterat 

samarbete.   

 

Målet var: 

• 20 % i arbete 

• 20 % i studier 

• 60 % närmare arbete eller studier  

 

Ovanstående mål kom till en viss del att förändras under projekttiden. Det visade sig 

att för de äldre deltagare som skrevs in i projektet, vilket var flertalet, blev det 

huvudsakliga målet att nå en sådan nivå i det svenska språket att de själva kunde klara 

sig i samhället. Deras väg till studier eller arbete var för lång i förhållande till deras 

ålder och då måste tyngdpunkten läggas på att de ska skulle kunna klara vardagen i 

vårt samhälle. 

Många utrikesfödda personer integreras snabbt och smidigt i samhället. De klarar SFI 

på kort tid och söker sig vidare mot jobb eller studier. Många har redan ett yrke vid 

ankomsten till Sverige, får sina kunskaper validerade och kommer snabbt ut på 

svenska arbetsmarknaden. Tyvärr är det dock alltför många som inte kan vandra den 

utstakade vägen mot jobb då många är outbildade och har aldrig arbetat eller fått 

möjligheten att gå i skolan. Många lider av psykisk funktionsnedsättning eller har på 

andra sätt svårt att etablera si i samhället. Det är dessa personer som ”Värmland 

tillsammans” kom att arbeta med. 

Många av de kvinnliga deltagarna har sina barn kvar i hemlandet, vilket gjorde att de 

hade svårt att fokusera på något annat än hur barnen hade det och mer resurser 

behövde läggas på den personliga hälsan. 

Vi fick under projekttiden höra saker som deltagarna själva berättade om till exempel 

detta samtal en kvinna fick från sina barn; 

- ”Mamma kom och hämta oss. Släktingen slår oss. Lillasyster är inlåst” 

Efter detta bröts samtalet och flera veckor senare kom nästa samtal; 
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- ”Hjälp oss mamma. Vi har flytt och det är oroligt här. Vi är ensamma” 

HUR ska en traumatiserad mamma som aldrig arbetat eller gått i skolan kunna sätta 

sig in i hur det fungerar i det svenska samhället, lära sig ett nytt språk, följa 

arbetsförmedlingens regler, veta vad hon vill jobba med och så vidare under sådana 

omständigheter och då allt hon kan tänka på är sina barn? 

Vad har vårt samhälle att erbjuda dessa människor? Ingenting kan det kännas som… 

Att det finns fantastiska medmänniskor som kan stötta och hjälpa är fantastiskt, men 

det räcker oftast inte och de är inte alltid många. Var finns den samhälleliga insatsen 

som ser hela människan förutsättningslöst och som hjälper människan där hen 

befinner sig både fysiskt och psykiskt? Vem håller i hela människan och kan lotsa rätt i 

samhället?  

En deltagare fick en vecka många brev; kallelse till mammografi, kallelse till 

samtalsmottagning, samt varning från arbetsförmedlingen på grund av sen 

aktivitetsrapportering – alla brev på svenska! Vem förklarar vad som står i breven? 

När allt, precis allt är tungt, nytt och svårt och man bär med sig ett bagage som riskerar 

att rämna då behöver man hjälp. Ett andrum att få hjälp med ansvaret. Det handlar 

inte om att curla utan det handlar om att finnas tillgänglig och successivt bygga en 

stark människa steg för steg och att börja i rätt ordning och det är det vi har försökt att 

göra i projektet ”Värmland tillsammans” i Torsby. 

I dagens samhälle, där fler och fler myndigheter och instanser blir digitaliserade så 

faller den här målgruppen än mer mellan stolarna och ut ur systemet.  

Någon behöver ha det övergripande ”ansvaret” tills individen själv klarar att ta det 

ansvaret! En kontaktperson, en och samma människa som hjälper individen hela 

vägen. 

Risken med att inte ge dessa individer rätt stöd och hjälp är självklart ökade kostnader 

för kommunerna i form av försörjningsstöd, men även ökade kostnader för Region 

Värmland då både det fysiska och det psykiska måendet snabbt försämras utan en 

meningsfull vardag och ett ökat utanförskap. I vår lilla kommun har vi också sett att de 

yngre flyttar till större städer medan de äldre oftast blir kvar. 

Det finns trots allt även positiva sekundära effekter att ta i beaktande även om inte 

projektets arbete lett till jobb för alla deltagare; deltagarnas barn har ändå sett sin 

förälder/sina föräldrar gå till en aktivitet varje dag, de har lämnat hemmet och 

”jobbat”. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Arbetssätt/Metod 

Värmland tillsammans grundprincip byggde på att individen hela tiden skulle vara i 

fokus. Detta innebar: 

Fokus på individen 

Det skulle vara deltagarens behov och livssituation som stod i fokus och utgjorde 

ramarna för arbetet i projektet; deltagarens planering. Det skulle även innebära att man 

i vissa fall även jobbade med deltagarens familjesituation. Om inte familjesituationen 

är tillfredsställande så har en deltagare sämre möjligheter att närma sig 

arbetsmarknaden. Vi jobbade alltså med hela deltagaren och alla dennes frågor.  

Tid 

Som deltagare i projektet hade du inte någon tidspress. Man kunde vara inskriven 

under hela projekttiden. Förhoppningen var en implementering av vissa moment för 

att möjliggöra att deltagaren även efter projektet slut skulle kunna fortsätta enligt 

planering.  

Delaktig i sin egen planering 

Hela projektet byggde på frivillighet. Det var därför viktigt att deltagaren var med och 

kände att hen ägde sin egen process. Det var också viktigt att ha i beaktande att 

deltagaren kunde var skör och att det krävdes av projektpersonalen att ta det varsamt.  

Fokus på arbetsmarknaden 

Målet med projektet var att deltagarna skulle närma sig arbete eller studier. Allt som 

gjordes i projektet hade en direkt eller indirekt koppling till arbetsmarknaden. Det 

kunde till exempel handla om praktik där man såg kopplingen till arbetsmarknaden 

direkt. Men det kunde även vara till exempel handarbete. Då deltagaren tillsammans 

med andra fick möjlighet att syssla med något de gillade kände de både 

tillfredsställelse och gemenskap vilket ökade glädjen och motivationen.  

Relation  

En viktig grund i projektet var tilliten som byggdes upp mellan projektpersonal och 

deltagaren. För att kunna hjälpa, lotsa och stötta deltagaren på bästa sätt krävdes att 

relationen var god. Tid och engagemang i deltagaren var viktiga byggstenar i 

relationsskapandet.  

Tro på individen 

Det var inte helt ovanligt att nya deltagare inte trodde på sig själva. Många år av 

ohälsa eller upplevda misslyckanden på den svenska arbetsmarknaden kan få vem 

som helst att tvivla. I projektet försökte vi avdramatisera hinder och fokusera på vad 

individen kunde. De hinder som ändå låg i vägen för arbetsmarknaden jobbade vi 

med, ofta samtidigt som man jobbade framåt. Vi anser att små steg framåt hjälper till i 

processen att jobba med det svåra.  

Alla aktiviteter har varit individuellt anpassade och utgått från vad deltagaren kunde 

och ville delta i oavsett kön, etnicitet och funktionsnedsättning. Alla aktiviteter har 

byggt på målet att vara till gagn för den enskildes väg mot arbetsmarknaden. Detta har 

inneburit allt från den lilla glädjestunden som skapat tillhörighet till det stora klivet till 
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en praktik och första kontakten med en svensk arbetsplats. Det har även handlat om 

hälsofrågor som i längden bidragit till en frisk och potentiell arbetstagare.  

Redan från projektstart var syftet att ha ett horisontellt förhållningssätt. Våra deltagare 

skulle ges samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 

sexuell läggning. 

De mötesplatser som funnits under projekttiden har vänt sig till alla medborgare 

oavsett kön, ålder eller etnicitet. I de fall där gruppverksamhet funnits för endast ett 

kön (kvinnor) har syftet varit för specifika hälsotillstånd för att kunna ge deltagarna 

den hjälp de behövde för att må bättre.  

Vid föreläsningstillfällen där deltagarna varit mer traditionellt genusstyrda deltagare 

har föreläsaren använt sig av en annan metod för att nå både kvinnor och män och 

suttit med vid bordet för att få en bättre diskussion med samtliga deltagare. 

Samtliga platser där projektet har haft verksamhet har säkerställts så att de har varit 

tillgängliga för alla. Det har funnits hiss eller ramp där detta har behövts, mikrofon har 

använts där behov har funnits, språkstöd eller tolkar har använts och material har 

delats ut på enkel svenska. 

Projektets medarbetare har haft god interkulturell kompetens, har gått JGL-utbildning 

och har haft ett holistiskt förhållningssätt. Med det för ögonen jobbade vi aktivt med 

inkludering även för den målgrupp som stod längst från arbetsmarknaden. 

Med hjälp av genusanalys och samarbete med Marika på Region Värmland samt 

kommunens jämställdhetsstrateg har arbetet/metoderna ständigt genomlysts för att 

samtliga aktiviteter och insatser skulle erbjudas alla oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Ingångar 

Att komma i kontakt med Värmland tillsammans har gått till på olika sätt. Det 

vanligaste sättet har varit att socialtjänsten upplyst deltagaren om projektet. Andra sätt 

har varit genom SFI där lärarna sett att en elev inte mått bra, behövt extra stöttning 

eller att SFI undervisningen inte varit lämplig för eleven. Man kunde även se att det 

fanns deltagare i andra verksamheter inom Arbetsmarknadsavdelningen som passade 

bättre eller borde komplettera med projektet Värmland tillsammans. Projektets goda 

rykte har även gjort att deltagare självmant uppsökt verksamheten med en vilja att 

delta.  

Inskrivning/kartläggning/målbild 

Vid de tillfällen då det fanns en myndighet eller annan verksamhet som 

rekommenderat projektet träffades oftast projektledare, deltagaren och den andra 

aktören tillsammans första gången. Detta för att alla inblandade skulle få samma 

information samt för att deltagaren skulle känna sig trygg i situationen.  
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Om deltagaren tackade ja skedde nästa träff ensam med deltagaren. Vid den andra 

träffen påbörjades kartläggningen och målbildsarbetet. Vid detta möte samtyckte även 

deltagaren till projektets olika samtyckesblanketter.  

Språkstöd eller tolk användes alltid vid behov.  

Kartläggning/målbild 

Kartläggningsmaterialet som användes i projektet berörde flera olika områden som till 

exempel tidigare yrkeserfarenhet, skolbakgrund, familjeliv, social tillvaro, hälsofrågor, 

drömmar och visioner. Detta var frågor som i ett tidigt skede kunde vara svårt för 

deltagaren att svara på. Dels så kanske deltagaren inte visste vad hen skulle ta 

ställning till och vad som fanns och dels så kunde det vara känsligt i ett tidigt skede att 

tala om familjesituation och hälsa med en främmande person. Kartläggningen fanns 

med under hela projekttiden och fylldes på allt eftersom förtroendet växte och 

kunskapen ökade.  

Målbildsdokumentet var en enkel bild som fanns med i alla individuella samtal. 

Deltagaren visste oftast vad hen ville jobba med. Ibland vet man dock inte vad man 

behöver för att kunna nå sitt mål. Allt eftersom detta utkristalliserades så byggdes 

målbilden på. Målbilden var även en viktig barometer för deltagaren för att hen skulle 

kunna se sina framsteg och även få ner på pränt vad vi skulle jobba efter.  

Utifrån kartläggningen och arbetet med målbilden sattes en plan upp tillsammans med 

deltagaren. Det kunde handla om individuella samtal, träning, språkundervisning med 

mera. Man kan dela in aktiviteterna i individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. 

Utgångspunkten var att deltagaren ägde sin egen situation och process, vilket var en 

viktig byggsten. Utifrån hälsoperspektivet kunde det dock ibland vara så deltagaren 

inte hade förmågan att äga hela sin process.  

Man kan likna projektarbetet och deltagarens liv med en påse med byggklossar där 

klossarna hälldes ut i en hög. Varje kloss representerade händelser, aktiviteter, känslor 

och så vidare i deltagarens liv. Det kunde handla om arbetsförmedlingen, 

migrationsverket, sjukdom, sorg, familj, pengar med mera. Vissa deltagare hade inte 

förmågan att kunna överblicka alla saker de skulle göra, alla samtal och möten de 

borde delta i, veta vilken instans man skulle vända sig till i olika frågor, hur 

sjukvården fungerar och så vidare. Hur ska man kunna gå in helhjärtat för att lära sig 

svenska när livet i övrigt är kaos. I denna stund kan det vara bra att få lite hjälp med 

att lägga rätt klossarna, att få stöttning och hjälp i olika frågor. Genom att få hjälp med 

vissa saker kunde deltagaren få mer energi, motivation, koncentration och förmåga att 

lägga på ett fåtal saker och sakta men säkert byggde vi klossarna tillsammans.   

Individuella aktiviteter  

Vissa deltagare valde att bara delta i individuella aktiviteter. Det kunde bero både på 

att de vid tillfället inte hade orken/modet/förmågan att delta i grupp eller att det bara 

var aktuellt med individuella insatser.  
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Samtal  

Samtalen kunde se lite olika ut utifrån individens behov men samtliga deltagare hade 

någon form av samtal.  

- Uppföljningssamtal var samtal mellan deltagaren, projektledaren samt 

pedagogen på språkcentret Duvan om deltagaren ingått i vår 

språkundervisning. I dessa samtal följde vi upp hur planen fungerat och vad 

som skulle läggas till och vad som skulle tas bort. Det kunde handla om 

språkutveckling, hälsa med mera. 

- Motiverande samtal var samtal med projektets personal som utgick från 

metoderna MI och FACT. Dessa samtal handlade om att möta deltagaren där 

hen befann sig och ta ett steg i taget mot målet.  

Deltagare som uppvisat en lätt grad av psykisk ohälsa erbjöds stödsamtal hos 

asylteamets samtalsterapeuter. Sedan mars -20 har asylteamet bara mottagning 

i Karlstad vilket försvårade för våra deltagare. Någon ny lämplig lösning kom 

inte till stånd då situationen kring Covid-19 försämrades och kommunen fick 

hårdare restriktioner. 

Deltagare med uppvisad psykisk ohälsa erbjöds även psykologisk hjälp.  

Myndighetskontakter  

De allra flesta deltagare hade ett stort behov av stöttning i myndighetskontakter. Detta 

kunde bero på olika saker. Brister i svenska språket var en stor anledning till att 

deltagarnas myndighetskontakter brast. Myndigheter skickar ut brev på svenska som 

deltagarna inte kunde läsa. Det blev då lätt missförstånd och missade tider. Det var 

även svårt att veta vilka instanser som ansvarar för vilka frågor.  

Hälsoinsatser 

Projektet jobbade mycket med hälsa på olika sätt. Förutom ovan nämnda stödsamtal 

arbetade vi med: 

- Deltagande i sjukvårdskontakter då sjukvården inte alltid fungerar för 

målgruppen. Under asyltiden upplevs vården fungera bra, men då man har 

fått ett uppehållstillstånd ska man plötsligt behandlas som ”svensk” och detta 

är en utopi främst för de som är väldigt språksvaga. Deltagarna uppskattade 

att projektledaren deltog i kontakter och möten med sjukvården. Dels så kunde 

man vara med och bevaka deras rättigheter och skyldigheter dels så kände de 

sig mindre utsatta i denna situation och projektledarens närvaro gjorde att de 

kände sig tryggare. En viktig aspekt i detta var även de samtal mellan 

projektledaren och deltagaren som skedde efter sjukhusbesöken. Deltagaren 

hade ibland svårt att få med sig all information från mötet och då var det bra 

att kunna tala om detta vid flera upprepade tillfällen.  

- Olika informationskanaler. Det var inte helt ovanligt att deltagare hade svårt 

att ta till sig viktig information trots att informationen lämnades på ett bra sätt 

av professionen. Då gällde det att hitta andra lösningar.  
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Ett exempel på detta; ett fåtal deltagare såg inte alltid faran med sin 

sjukdomsbild som till exempel diabetes. Trots flera år av förmaningar, 

information, stöd och hjälp hade det varit svårt att ta till sig 

diabetessjukdomens allvar. När man har med sig andra preferenser som 

handlar om krig och lidande så kan det vara svårt att se allvaret i andra saker. 

Genom att flytta ut informationen från sjukhusets väggar till en neutral och 

trygg plats för deltagaren, bjuda in familjen och informera om sjukdomen och 

dess faror, så kunde detta ge en annan effekt.  

- Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är bra och viktigt för alla och därför erbjöd 

projektet olika möjligheter till träning. Veckoträning och föreläsningar beskrivs 

närmare under avsnittet Gruppaktiviteter.  

Utifrån deltagarens behov togs en plan fram för fysik aktivitet. Det kunde 

handla om träning på gym, hos fysioterapeut, promenader, träning med 

personlig tränare med mera.  

Arbetsmarknadsinsatser  

Förutom den arbetsmarknadskunskap som deltagarna fick kontinuerligt på 

språkcentret Duvan så påbörjade pedagogen i projektet Anna-Maria sin kurs i ämnet. 

Tyvärr kunde detta dock inte fullföljas på grund av restriktionerna kring Covid-19.  

Språkpraktik 

När deltagaren var redo språk – och hälsomässigt fanns möjlighet till någon form av 

språkpraktik. De deltagare som var språksvaga, men ändå bedömdes kunna ta emot 

enklare arbetsinstruktioner gavs möjlighet till att komma ut till en arbetsplats. 

Arbetsplatsen valdes ut utifrån deltagarens mål men det var även viktigt att 

möjliggöra att deltagaren fick kunskap om vilka olika arbeten som finns. En 

språkpraktik kunde även fungera som en annan form eller ett komplement till 

svenskundervisningen. Vissa deltagare hade kört fast och kom inte längre i 

språkundervisningen. Då kunde det vara bra att ta en paus från språkcentret eller SFI 

för att lära språket på ett annat sätt. Det visade sig att det var lyckosamt att kombinera 

språkcentrets undervisning med en språkpraktik.  

Praktik 

De deltagare som hade kommit längre i det svenska språket och som var redo för ett 

jobbspår gavs möjlighet att komma ut till en arbetsplats. Syftet var att deltagaren skulle 

få möjlighet att prova ett visst yrke, men även att se hur en arbetsplats fungerar. Innan 

en deltagare skulle inrikta sig på en viss utbildning var det vanligt att deltagaren först 

kom ut i en praktik.  

Detta var några vanliga exempel på hur vi jobbade. Men som nämnts tidigare så var 

det individens behov som avgjorde vårt arbetssätt.  

Vikten av att uppmuntra till praktikplatser, både språkpraktik och ”vanlig” praktik 

måste också betonas. Första kontakten med arbetsmarknaden var för många i 

målgruppen en praktikplats och mycket av inställning och moral kunde påverkas där. 
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Genom att ha en tät dialog och feedback med arbetsplatsen kunde man skapa bättre 

förutsättningar för deltagaren. 

Gruppaktiviteter 

För vissa deltagare betydde det oerhört mycket att få träffa andra och känna sig 

delaktiga i ett sammanhang. Vissa aktiviteter lämpade sig även att utföras i grupp. 

Nedan följer några exempel på gruppaktiviteter.  

Språkinsatser  

Projektmedarbetaren som är SVA-lärare bedrev svenskundervisning på ett icke 

traditionellt sätt och utgick inte från skolverkets regler. Prioriteringen var att tala och 

förstå, mindre vikt lades vid grammatik. Undervisningen var individanpassad utifrån 

var deltagaren befann sig. Undervisningen skedde i små grupper om cirka 3 - 5 

personer per lärare.   

Projektet erbjöd olika former av språkinsatser. På förmiddagarna erbjöds språkinsatser 

för de mest språksvaga som inte kunde tillgodogöra sig SFI-undervisningen. Tanken 

var att deltagarna skulle lyckas att knäcka koden för det nya språket och sedan återgå 

till SFI-studierna, alltså en form av förberedande utbildning innan SFI. 

På eftermiddagarna gick de deltagare som kommit lite längre, men som behövde extra 

stöttning för att klara SFI. Stor vikt lades här på samhällsorientering och 

arbetsmarknadskunskap. Detta var en bra kombination och ett samarbete mellan SFI 

och vårt språkcenter. 

Utöver detta erbjöd vi deltagare läxläsning, yrkessvenska och extra stöttning om en 

deltagare kommit in på till exempel Yrkesvux.  

Hälsa 

- Fysisk aktivitet. I samarbete med Friskvården i Värmland kom en av deras 

hälsokonsulenter varje vecka och tränade tillsammans med våra deltagare. 

Trots att det skedde i grupp så utformade hon passen efter den enskildes 

behov. Det var inte ovanligt att många hade ont i rygg, nacke och axlar. Efter 3 

månader kände de flesta stora förändringar och efter 6 månader kände vissa 

deltagare inte längre av sin åkomma.   

- Hälsoskola. I samarbete med Folktandvården, Regionens asylteam, 

Friskvården i Värmland hölls en hälsoskola. Tanken var att denna skulle 

återkomma en gång per år, men även här blev det stopp på grund av Covid-19. 

Hälsoskolan innebar 12 träffar på olika språk där man informerade och 

praktiserade det mesta som har att göra med god hälsa. Det kunde handla om 

mat och matlagning, hygien, träning, tänder, värk, sjukdomar och om hur 

vården fungerar.  

- Kvinno – och mansgrupper. Många av deltagarna hade frågor om hur både en 

kvinnokropp och en manskropp fungerar och är utformad. För att få bästa 

resultat och gensvar valde vi att dela in kvinnor och män i olika grupper.  

Då flertalet var språksvaga hade de tidigare haft svårt att tillgodogöra sig den 

informationen. Så i samarbete med Mödravårdscentralen (MVC) planerades 
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det även för en kvinnogrupp med 4 möten på olika språk. MVC var mycket 

angelägen om att målgruppen skulle få denna information då de sade sig veta 

att frågorna är många och att många inte vet hur det är i Sverige och så vidare. 

De ville att detta skulle implementeras på SFI då man tror att det kan få störst 

genomslag där.   

Utifrån ”Känn dig själv” som är en metod och ett material som handlar om att 

ha en inkluderande sex- och samlevnadsundervisning där teman som 

porrkonsumtion, sugardating, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och 

förtryck, könsstympning, prostitution med mera ingår likväl som ”traditionell” 

undervisning i ämnet som är kopplad mer till biologi skulle även männen få 

motsvarande information. Här fanns det dock inte än en naturlig 

implementeringsplan. Även här kom Covid-19 i vägen för uppstarten, men 

förhoppningsvis finns detta redo att startas upp då pandemin är över och 

restriktionerna försvinner. 

Utflykter/pyssel med mera 

Många olika aktiviteter som vi genomförde var inte är direkt kopplade till jobb och 

arbetsmarknaden. Det handlade om aktiviteter som gav deltagaren glädje, var 

motivationshöjande och gav meningsfullhet och sammanhang och så vidare. Dessa 

aktiviteter var viktiga inslag och påverkade deltagarens resa mot arbetsmarknaden på 

ett positivt sätt.  

Exempel på sådana aktiviteter är utflykter i närområdet, handarbete och pyssel.   

Kompetenser 

I projektet fanns tillgång till en rad olika kompetenser som möjliggjorde att man kunde 

prova olika strategier för att nå resultat. Det var kompetenser som inte på samma sätt 

fanns tillgängliga för målgruppen annars.  

Projektmedarbetare 

Projektmedarbetaren har haft en stor roll för projektets goda effekter. Medarbetaren 

som är utbildad SVA-lärare har drivit språkcentret Duvan. Lite förenklat kan man säga 

att Duvan var en förberedande eller kompletterande undervisning till SFI. Flertalet i 

målgruppen hade inte kunnat tillgodogöra sig SFI-undervisningen på ett 

tillfredsställande sätt. På Duvan bedrevs svenskundervisning på ett otraditionellt sätt 

och inte efter skolverkets reglementen. Undervisningen var helt individanpassad 

utifrån var varje enskild individ befann sig. Metodiken var riktad för målgruppen. 

Fokus låg på att kunna tala och förstå det svenska språket och mindre på grammatik. 

Allt i ett arbetsmarknadsperspektiv. Miljön på Duvan liknade inte en traditionell 

undervisningssal utan var mer som ett stort vardagsrum som inbjöd till trygghet, 

samtal och skratt.  

Hälsokonsulent 

Projektet köpte under en lång tid en friskvårdstjänst av hälsokonsulent. Varje vecka 

tränade hälsokonsulten med deltagarna. Träningen var individanpassad trots att det 
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var gruppträning. Flera deltagare hade problem med smärta i rygg och nacke. 

Hälsokonsulenten byggde upp olika träningsmoment som reducerade smärtorna. Efter 

3 månaders träning märkte deltagarna att de inte hade lika ont längre och efter 6 

månader var smärtan i princip borta. Träningen innebar att deltagarna fick bättre 

hälsa.  

Asylsjuksköterska 

Asylsjuksköterskans roll i projektet har varit värdefull. Under hösten -19 deltog hon 

även på våra gruppmöten varannan vecka. Där fick deltagarna möjlighet att ställa 

frågor och få information om hälsa. Mötena hade en lugnande effekt på deltagarna. 

Genom dessa möten kunde flera krämpor hos deltagarna avfärdas med naturliga 

förklaringar och de behövde inte belasta sjukvården. I de ärenden som krävde 

sjukvård var asylsjuksköterskans roll värdefull då hon möjliggjorde att deltagaren kom 

till rätt instans inom regionen direkt. Hon följde upp deltagarnas besök för att 

säkerställa oss om att de hade förstått och fått rätt hjälp.  

Sjukdomsfrågor och okunskap om den svenska sjukvården var ett stort problem för 

målgruppen. Målgruppen kostar även regionen mycket pengar. Anledningen tros vara 

att de är språksvaga, inte kan ta in korrekt information och uteblir till läkarbesök då de 

inte förstår kallelsen eller förstår hur man går tillväga när man anländer till 

sjukhuset/vårdcentralen.  

Språkstöd 

På arbetsmarknadsavdelningen har vi haft tillgång till ett språkstöd som varit till stor 

hjälp. Att inte kunna förstå eller bli förstådd är en oerhörd påfrestning för deltagarna. 

Det hände inte sällan att vi träffade uppjagade deltagare som inte kunde göra sig 

förstådda. Genom språkstödets insats kunde vi snabbt och smidigt reda ut orsakerna. 

Då språkstödet funnits med under nästan hela projekttiden har ett förtroende även 

byggts upp mellan språkstöd och deltagare. Hennes roll har även kommit att innefatta 

rådgivare och stöd i samhället.   

Koordinator 

Projektledarens roll kan liknas som en koordinator. En roll som har visat sig ha stor 

betydelse för målgruppen ur en rad olika perspektiv.  

Genom att kunna sortera och organisera i deltagarnas liv har vägen mot 

arbetsmarknaden underlättats.   

Det finns en rad olika anledningar till att målgruppen bedömdes stå särskilt långt från 

arbetsmarknaden. En orsak var att det fanns så många frågor, känslor, okunskap, 

ohälsa och språkbrister som gjorde det omöjligt att stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Merparten av deltagarna hade svårt att själva ta tag i sin situation. Var ska 

man börja? Hur gör man? Vart vänder man sig och så vidare? De kände sig 

desorienterade. Projektledarens roll var att tillsammans med deltagaren reda ut, 

planera och strukturera. Huvudregeln var att deltagaren ägde och själv ansvarade för 

sin egen planering. Det var dock långt ifrån alltid som fallet var så. Ibland var 

projektledaren tvungen att ta över ansvaret i vissa frågor för att möjliggöra deltagarens 

förmåga att ta tag i något annat. När det var många frågor, tvivel, rädsla och ohälsa så 
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kunde det verka övermäktigt för deltagaren att påbörja sin resa mot arbete eller 

studier. Då projektledaren kunde gå in och ansvara för vissa saker innebar det ofta en 

för deltagaren stor lättnad. Lättnaden gjorde att deltagaren inte längre kände sig 

ensam i sin situation och hen fick då motivation och energi att till exempel påbörja 

svenskstudier. Allt eftersom deltagaren blev starkare lades ansvaret över från 

projektledaren till deltagaren.  

Relationen och tilliten mellan projektledaren och deltagaren var en mycket viktig 

faktor för att nå framgång.  

Teamsammansättning  

Den största teamstyrkan fanns internt inom arbetsmarknadsavdelningen. På 

avdelningen finns en samlad och gedigen kompetens om målgruppen. Genom att vi är 

en relativt liten arbetsplats är det lätt till diskussion och lätt att ha överblick över 

avdelningens olika verksamheter. Detta innebär att kollegor kan sitta med en deltagare 

som egentligen passar bättre i en annan verksamhet och då diskutera detta och vägen 

till rätt verksamhet är då kort för de individer vi jobbar för. Vi jobbar tillsammans för 

individens bästa oavsett tillhörighet.  

En annan styrka i teamet är att handläggarna på försörjningsstöd numer finns i samma 

lokaler. Detta gör att vägen kortas väsentligt för individer som ska ut i någon 

sysselsättning eller behöver stöd av arbetsmarknadsavdelningen.  För deltagarna i 

”Värmland tillsammans” var det också en fördel då flertalet gick på försörjningsstöd. 

Vi kunde ofta ha möten tillsammans vilket stärkte deltagaren.   

Samverkan 

Från och med december -18 påbörjades en ny form av samverkan. Till en början 

träffades projektledaren, SFI och Arbetsförmedlingen för att diskutera deltagare och 

elever. Vi insåg att vi hade många gemensamma individer och såg styrkan i våra 

möten. Efter tid såg vi att effekten kunde bli större om fler representanter från andra 

verksamheter deltog. Den sista tiden innan alla restriktioner kom med Covid-19 deltog 

projektledaren, språkcentret Duvan, flyktingsamordnare, andra projektledare inom 

arbetsmarknadsavdelningen, SFI, rektor för vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, 

handläggare på försörjningsstöd och asylsjuksköterska. Denna konstellation hade god 

effekt för de individer vi jobbade för. Vägen till arbete eller jobb kunde kortas när rätt 

insats kunde sättas in i ett tidigt skede.  

Här upptäcktes även vikten av dessa möten och informationsutbyten så att alla parter 

sitter med rätt information om var individen befinner sig och man gemensamt kunde 

planera vad nästa steg skulle bli. 

Sedan våren -20 har Arbetsförmedlingen tyvärr inte haft möjlighet att närvara vid våra 

möten på grund av deras nuvarande organisationsform. Förhoppningen finns att hitta 

andra lösningar för framtiden då Arbetsförmedlingens delaktighet har stor betydelse 

och då det är mycket viktigt att arbetsförmedlingen signalerar innan en person skrivs 

ut från deras sida. Detta för att ge möjligheten att kunna träffa individen innan 

utskrivning för att se om det kan finnas åtgärder som kommunen (under projekttiden, 

projektet) kan bistå med för att deltagaren ska kunna stå kvar som inskriven på 
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arbetsförmedlingen eller få igång en annan process och inte riskera att hamna på 

försörjningsstöd under en lägre tid. 

Asylsjuksköterskan kom endast de gånger hon blev kallad av gruppen.  

Styrgruppen har också haft betydelse för projektets goda effekter. I styrgruppen satt 

arbetsmarknadschef, chef från arbetsförmedlingen, IFO-chef, rektor för 

vuxenutbildningen och facklig representant. Det är chefer vars verksamheter var 

direkt är kopplade till Värmland tillsammans men även till andra projekt. Detta har 

möjliggjort att beslut och återkoppling har fungerat bra.  

Roller och ansvarsområden 

Arbetet i projektet har utförts av en rad olika personer. Nedan följer de personer som 

mest varit inblandade i projektarbetet: 

Projektledaren – ansvarade för projektet som helhet. 

Projektmedarbetare – SVA-lärare. Ansvarade för svenskundervisningen och var 

delaktig i projektplaneringen.  

Praktiksamordnare – Samordnade deltagare med arbetsgivare för praktikplatser. 

Skötte uppföljning och utvärdering.  

Flyktingsamordnare – Kunskapskällan. Stor kunskap och erfarenhet om målgruppen. 

Asylsjuksköterska – Informerade och lotsade inom sjukvård och hälsa. 

Hälsokonsulent – Friskvården i Värmland ansvarade för den fysiska träningen.  

Tid för reflektion och lärande 

En viktig aspekt för att lyckas med ett projekt är att de som jobbar med projektet ges 

tid för reflektion och nätverkande.  

Även om det i perioder har varit stressigt och mycket jobb som skulle utföras så har 

det på det stora hela funnits tid utsatt för reflektion och utvärdering i olika 

konstellationer. 

• Varannan vecka har projektteamet haft möte där man gått igenom alla 

deltagare. På detta sätt blev det dels en återkoppling på föregående möte samt 

en ny planering och diskussion. Detta arbetssätt minskade risken för att något 

kring en individ skulle glömmas bort eller inte följas upp på ett 

tillfredsställande sätt.  

• Ett antal gånger per år fick projektledaren möjlighet att gå på handledning. Ett 

mycket bra forum att dels själv tala om ärenden som påverkat en på ett eller 

annat sätt dels få man höra vad andra projektledare hade gått igenom. Man 

både fick och gav tips och råd i olika situationer samt verktyg för att hantera 

ärenden som påverkat en negativt.  
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• Veta, utvärderarna av projektet, har haft en stor och viktig roll både gällande 

utvärdering och kvalitetssäkring. Ett antal gånger under projekttiden gjordes 

utvärderingar av olika slag.  

• Projektledarträffarna och det nätverk som byggts upp där har skapat ett bra 

forum för kunskapsspridning. 

• Projektkontoret har möjliggjort att alla deltagande kommuner getts möjlighet 

till reflektion och kollegialt lärande.  

• Projektkontoret har även anordnat en rad utbildningar inom områdena kultur, 

integration, mångfald och jämställdhet.  
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Projektets resultat, mål och indikatorer 

Då projektets lokala mål med tid kommit att förändras så är ändå känslan att projektet 

har haft ett lyckat resultat med framför allt en uppnådd bättre hälsa hos deltagarna och 

en större möjlighet för dem att klara sina liv i det svenska samhället, vilket ju även 

naturligt flyttat dem närmare arbetsmarknaden.  

Procentuellt sett så har fler nått målet om arbete/extratjänst, färre har dock kommit ut i 

studier, men alla som deltagit har på ett eller annat sätt närmat sig arbetsmarknaden 

genom en förbättring av både det svenska språket, kunskapsnivån och hälsan. 

För att nå goda resultat krävs ett bra samarbete och förståelse mellan berörda 

parter/myndigheter, som i första hand var Torsby kommuns 

arbetsmarknadsavdelning, socialtjänst, vuxenskolans SFI-undervisning, 

Arbetsförmedlingen och Region Värmland. 

Samverkansformerna har under projekttiden både byggts upp och förbättrats genom 

kontinuerliga möten och uppföljningar. Projektets styrgrupp har varit till stor hjälp då 

medlemmarna i styrgruppen bestått av olika chefer med beslutsmandat. Snabba 

kontaktvägar och ett nära samarbete har under projekttiden byggts upp mellan olika 

instanser. Detta gör att en individs särskilda behov lätt kan kopplas till rätt instans på 

ett snabbt och smidigt sätt så att individen får den hjälp den behöver.  

Slutresultaten i siffror blev att 23 unika individer har gått igenom projektet under 

projekttiden, 16 kvinnor och 7 män. 

Generellt kan man se att det är fler kvinnor än män som deltagit i projektet och under 

projektets sista tid var det enbart kvinnor som deltog.  

Man kan även se att det är fler kvinnor än män som deltagit i undervisning i svenska 

för invandrare (SFI) och även fler kvinnor som fått betyg i SFI. 

Detsamma gäller aktivt deltagande i språkutveckling, yrkessvenska, 

samhällsorientering, studievägledning, föreläsningar, utflykter och fysiska aktiviteter, 

även här är det fler kvinnor än män som deltagit. 

Fler kvinnor än män har också påbörjat utbildning. 

Fler kvinnor än män har försörjningsstöd och har då även längre tid i försörjningsstöd. 

Fler kvinnor än män har även själva uppgett att de själva bedömer att de mår dåligt 

och samtidigt har hälsoutvecklingen enligt statistiken varit bäst hos kvinnorna. 

När det gäller männen så har de i högre grad valt att inte delta i SFI och samtidigt är 

det fler män än kvinnor som är inskrivna på arbetsförmedlingen (AF), har fått 

validering och som genom körkortsteori närmat sig arbetsmarknaden. 

Männen har också i högre utsträckning aktivitetsstöd och inte försörjningsstöd. 

En analys av ovanstående kan vara att dessa människor till stor del kommer från 

länder där är vanligt att det är mannen som försörjer familjen genom arbete utanför 

hemmet medan kvinnornas roll är att sköta hemmet och barnen. Kvinnorna har därför 
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ofta en låg eller ingen utbildning alls och heller ingen erfarenhet från yrkeslivet och 

från början ofta heller inte målet att arbeta när de kommer till Sverige.  

Både män och kvinnor saknar ofta en grundförståelse för hur samhället i Sverige är 

uppbyggt med att både män och kvinnor arbetar. Männen känner ofta ett ansvar för att 

hitta snabbaste vägen till ett arbete som kan försörja familjen och har inte ”tid” till 

studier och skriver därför snabbare in sig på AF och får då aktivitetsstöd.  

Då vi i Sverige från alla instanser kräver sysselsättning oavsett kön tror jag att det blir 

mer naturligt för kvinnorna att studera än att försöka hitta ett arbete och många 

kvinnor använder sin tid till studier och andra typer av aktiviteter. 

Det är svårt att se hur vi skulle ha kunnat påverka antalet män respektive kvinnor som 

kommer in i projektet. Dock tror jag att man med återkommande information om hur 

samhället i Sverige ser ut, vilka krav som ändå ställs på oss som individer från olika 

instanser och hur arbetsmarknaden ser ut med krav på utbildning och så vidare 

kanske så småningom kan påverka utvecklingen i den riktningen att fler män också 

väljer att aktivt delta i språkträning, utbildningar och andra aktiviteter och att kvinnor 

ser möjligheten och fördelen med att komma ut i ett arbete. 

Det skulle då troligtvis också påverka måendet hos männen så att även deras 

hälsoutveckling skulle se bättre ut med kunskapen och förståelsen från båda parter om 

att man delar på det ekonomiska ansvaret och då även delar ansvaret för att ta hand 

om hem och barn. 

Detta har vi därför låtit genomlysa hela projektet. 

Här finns ett ansvar hos oss ALLA som kommer i kontakt med våra nyanlända – 

informera, utbilda, stötta, agera i de situationer som uppkommer, visa vad som är rätt 

och fel utifrån våra regler och lagar, skrivna som oskrivna, visa på både rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. 

Det slutliga resultatet av projektet blev att: 

- 2 deltagare har gått vidare i studier 8,6 

- 2 deltagare har flyttat från kommunen 8 

- 2 deltagare har slutat på egen begäran 8 

- 1 deltagare har fått tillsvidareanställning 4’3 

- 7 deltagare har fått extratjänster 30,4 

- 2 deltagare är inskrivna som öppet arbetssökande på arbetsförmedlingen 8 

- 7 deltagare går på SFI 30 

När det gäller de mål som fanns uppsatta i procent så kan man, lite beroende på hur 

man tolkar siffrorna, säga att målet om att 20% av deltagarna skulle komma ut i arbete 

uppfyllts då totalt cirka 35 % har någon form av arbete i dagsläget. Vad gäller studier 

så är inte målen uppfyllda vad gäller vidarestudier dit cirka 8,5 % nått, men samtidigt 

så fortsätter cirka 30% på SFI med bättre förutsättningar än innan och allt sammantaget 
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så har samtliga av de deltagare som genomgått projektet på ett eller annat sätt närmat 

sig arbetsmarknaden. 

Ett exempel på hur projektet arbetat är följande solskenshistoria; 

 

 

Sirwan kom till Sverige 2015 från Iran. Han bor i Torsby med sin fru och sina två barn. 

När han kom 2015 uppfyllde han inte kraven för arbetsförmedlingens 

etableringsprogram. Han skrevs in på arbetsförmedlingen som arbetssökande. I 

Sirwans handlingsplan framkom att han skulle söka arbete vilket han gjorde men utan 

resultat.  

 

Han kom i kontakt med Värmland tillsammans oktober 2018. Han var rastlös, hade 

svårt att sitta still, han var orolig, kände sig misslyckad och så vidare. Han led av 

psykisk ohälsa på grund av sin situation. Han kände att han bara drev runt hela 

dagarna.  

 

Sirwan är duktig på att laga mat och ville gärna jobba inom restaurang vilket han hade 

en viss erfarenhet av sedan tidigare. Han skrevs in i projektet och började studera 

svenska på Duvan för att påbörja sin resa mot en utbildning inom kök. Ganska snart 

stod det klart att han var analfabet så hans väg mot utbildning skulle bli mycket lång. 

Han har aldrig gått i skola tidigare. Han kämpade på men det blev för svårt för honom. 

 

Vi tog kontakt med Arbetsförmedlingen för att försöka få in Sirwan på en 

arbetsmarknadsutbildning inom kök som var lämplig för målgruppen. 

Arbetsförmedlingen skrev in honom på utbildningen. Värmland tillsammans var med 
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och stöttade Sirwan i hans studier. Två dagar i veckan fick han hjälp av projektledaren 

och projektmedarbetaren för att klara studierna. Han kämpade på några månader, men 

så gav han upp. Arbetsförmedlingen hotade med att skriva ut honom och 

försörjningsstöd var inte glada heller.  

 

Värmland tillsammans gav inte upp hoppet. Han kunde ju ändå laga mat. Efter viss 

övertalning gick Arbetsförmedlingen med på att han kunde få prova en praktik några 

dagar i veckan. Projektledaren ordnade en praktikplats. De dagar han inte var på 

praktik pluggade han svenska i projektet och tränade på gym.  

 

Äntligen började det ge resultat och Sirwan kände att han bidrog med något. Hans 

psykiska hälsa blev bättre. Vi hade täta uppföljningar, varje vecka. Det fungerade 

jättebra både för arbetsgivaren och Sirwan. Efter några månader fick han 

heltidsanställning. Tack vare projektet och Sirwans inställning har familjen nu egen 

försörjning.  

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 

Kommunens arbetsmarknadschef har spridit information om projektet via 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och andra samverkansmöten som bland 

annat träffar med arbetsmarknadschefer i länet. IFO chef har spridit informationen via 

arbetsplatsträffar och övriga möten med de grupper som jobbar inom socialtjänsten. 

Arbetsförmedlingschef har spridit informationen via APT och olika grupper (även 

Sverigenivå).  Projektledaren har spridit information om projektet via de 

samverkansmöten som ägt rum. Detta har resulterat i att projektet blivit känt hos 

berörda parter samt att ej direktanvisade deltagare har fått information om att 

projektet funnits och kunnat söka sig till projektet på egen hand.   

Uppföljning och utvärdering 

Deltagarna som stod särskilt långt från arbetsmarknaden hade en mycket lång resa 

framför sig för att närma sig arbete eller studier. Det handlar om många år. För att inte 

tappa bort deltagaren eller att deltagarna själva inte skulle tappa bort sig så var det av 

yttersta vikt att det kontinuerligt skedde uppföljningar.  

I Värmland tillsammans i Torsby skedde olika former av uppföljningar.  

• Kartläggning och målbild – ungefär 4 gånger per år har projektledaren och 

projektmedarbetaren haft uppföljningssamtal med deltagarna. Vid dessa 

möten följde vi upp kartläggningsmaterialet samt målbildarbetet. I 

målbildsarbetet gavs deltagaren möjlighet att uttrycka vad, stort som smått, 

hen ville lära sig, vad hen behövde lära sig. Allt med syftet att nå målet att 

närma sig arbetsmarknaden och ett arbete. Vanliga delmål var att deltagaren 

ville lära sig svenska, komma i praktik, utbilda sig. Målbilden handlade även 

om fritidsintressen, till exempel handarbete. Den glädje, gemenskap och 

sammanhang som en kurs i handarbete gav var av stor betydelse för 

deltagarens totala motivation. Vid dessa uppföljningar så kunde deltagaren 

själv se vad som hänt sedan föregående gång, om de till exempel hade gått på 
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en kurs i handarbete eller varit ute på en praktik. Att de själva kunde se att de 

hade gjort framsteg var mycket viktigt.  

Projektmedarbetaren hade även vid dessa samtal uppföljning i språkutvecklingen och 

återkopplade och planerade tillsammans med deltagaren.  

Kartläggningsmaterialet följde deltagaren under hela projekttiden. Det kunde 

framkomma uppgifter som behövde följas upp, till exempel gällande hälsan eller 

familjesituationen. Det var heller inte ovanligt att deltagaren i början inte kände tilltro 

till projektledaren och då heller inte ville berätta allt.  

• Uppföljning av praktik – alla deltagare som gick ut i en praktik hade en tät 

uppföljning, under den första tiden varje vecka. Att ha så täta uppföljningar 

har visat sig vara mycket bra både för arbetsgivaren och deltagaren. Ofta hade 

både arbetsgivaren och deltagaren frågor och funderingar vid dessa möten. Det 

har inneburit att olika problem kunnat lösas snabbt samt att positiv feedback 

kunnat ges för att stärka deltagaren.  

• Organisationsuppföljning – Vid både uppföljning med arbetsmarknadsteamet 

och samverkansmötena skedde uppföljning av varje enskild deltagare. Dessa 

uppföljningar var viktiga ur ett individ- och organisatoriskt perspektiv.  

För de olika verksamheterna var det bra att kunna se att alla verksamheter 

hade rätt uppdaterad information och att återkoppling och planer stämde 

överens. Det kunde även handla om beslut som skulle tas, vilket kunde korta 

tiden då samtliga verksamheter fanns närvarande.  

För individen fanns tryggheten att hen inte hamnade mellan några stolar samt 

att handläggningen följde ett snabbt och smidigt mönster.  

 

Användande av resultat/implementering 

Någon fullständig implementering av Värmland Tillsamman kommer tyvärr inte att 

ske. I dagsläget är målgruppen för liten och de ekonomiska förutsättningarna finns inte 

för att kunna driva Språkcentrum Duvan som var navet i Värmland Tillsammans. 

Samverkansformerna som byggts upp under projekttiden finns dock kvar och kommer 

att fortsätta, liksom en mindre och målgruppsanpassad verksamhet i Språkcentrum 

Duvans lokaler. Detta i kommunens arbetsmarknadsavdelnings regi. 

Samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap kommer att vara huvudspåren men 

även individstöd i olika former kommer att erbjudas. 

Om målgruppen skulle förändras och ett nytt behov av en verksamhet som 

Språkcentrum Duvan skulle uppstå så finns verksamheten redan planerad och prövad 

för att på ett enkelt sätt kunna startas upp på nytt. 

Kommentarer och tips 

De framgångsfaktorer som uppmärksammats under projekttiden är många; vi anser att 

vi har satsat på rätt framgångsfaktorer för individen, speciell svenskundervisning, 

fysisk träning, hälsa, motiverande samtal, stimulans och gemenskap, 
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språkpraktik/praktik, stöd och hjälp i livets frågor och så vidare. Vi ser att hela 

målgruppen gått framåt även om projekttiden har varit för kort för att kunna visa ett 

resultat i studier eller arbete för samtliga deltagare. 

Projektet har ordnat så att Region Värmlands diabetesmottagning har tagit fram 

information om diabetes på andra språk samt ordnat träffar för hela familjer i berörda 

fall för information om diabetes.  

Projektet prövade här en ny metod vad gäller information till en diabetespatient som 

visade sig fungera mycket bra; 

En deltagare med diabetes hade fått kroppsliga skador av sjukdomen med mycket 

högt långtidssocker under en lång tid. Deltagaren hade fått mycket information av 

diabetesteamet och genomgått regelbundna tester, men tog ändå inte till sig allvaret 

trots problem med både ben och syn. Genom att delta vid många möten med 

diabetessjuksköterskan såg projektledaren att informationen inte hjälpte deltagaren. 

Projektledaren bjöd då in hela familjen, fru och två tonårsdöttrar samt 

diabetessköterskan till sitt kontor. Tanken var att testa och se om det kunde ske en 

förändring om hela familjen fick ta del av samma information och fick förklarat för sig 

vikten av kost och motion samt faran med högt blodsocker. Information gavs om att de 

skador som uppstått berodde på misskött diabetes samt även vilka skador som 

troligtvis skulle komma härnäst samt att man till slut faktiskt kan avlida av 

sjukdomen. Familjen ställdes inför frågor som; 

- Ville de att mannen, pappan skulle dö? Amputera ett ben?  

Och så vidare… hotiverande samtal. Familjen blev förskräckt. Vi talade om familjens 

matvanor med mera. Detta gav resultat. Projektledaren har sedan under 1 års tid 

fortsatt att följa med på kontrollerna och sett att det blivit en permanent förändring.  

Projektet har även fått till stånd träffar med samtalsterapeut utanför sjukhuset på en 

för deltagaren känd plats. Genom att deltagaren känner sig trygg är det lättare att gå 

med på samtal, vilket i vissa fall kan vara den enda chansen att få en deltagare att gå 

med på samtal. 

Ett hinder som uppdagade i projektet och där det bör arbetas för en förändring:  

Bakgrund: I ett tidigt skede i projektet när det var oklart huruvida vissa inskrivna hos 

arbetsförmedlingen kunde delta i projektet eller inte påbörjades ett planeringsarbete 

med en deltagare som trots att han var inskriven på arbetsförmedlingen stod långt 

ifrån arbetsmarknaden. Detta är inte ovanligt och vi har under projekttiden haft tre 

deltagare som vi fått avsluta på grund av att de har blivit inskrivna i 

arbetsförmedlingens jobbgaranti och då inte längre fått vara med i projektet. Visst är 

det en vinst att de blivit inskrivna där, men om vi har haft möjlighet att fortsätta jobba 

med dem parallellt så hade chanserna till jobb ökat markant.  

Ett exempel på en situation för en deltagare:  

Deltagarens dröm var att jobba som busschaufför i Sverige. Deltagaren befann sig vid 

inskrivning i projektet på SFI-nivå C och med extra hjälp och specialundervisning 

klarade han nivå C och även så småningom nivå D. Han blev då inskriven i 
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arbetsförmedlingens Jobbgaranti (JOB:en). Hans och vår plan var att han skulle skrivas 

in på Af och därmed placera sig inom kategorin som med hjälp av Af kunde delta i ett 

bussbolags utbildning där bolaget anställde deltagaren från dag 1 och garanterade 

minst 1 års anställning. Bussförarutbildningen skulle han klara av genom att projektet i 

samarbete med vuxenutbildningen i kommunen skulle ge en introduktionskurs och 

förberedande utbildning innan bussbolagets utbildning samt ge extra stöd och hjälp 

under bolagets utbildning. Detta skulle ha inneburit totalt 1 termins utbildning och 

deltagaren hade sedan fått en anställning. På grund av att Af inte är en del av projektet 

fick deltagaren avslutas och hänvisades till Af:s upphandlande aktör. Aktiviteten där 

bestod av jobbsökande, CV-skrivande och svenskundervisning under minst 1 års tid. 

Vad händer efter detta år? Ytterligare ett år hos den upphandlande aktören? Om 

deltagaren fått vara kvar i projektet hade möjligheten varit betydligt större att 

deltagaren hade kommit ut i egen försörjning.  
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