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Sammanfattning 
 
Torsby kommun har, och har under några år tillbaka, haft en förhållandevis låg 
ungdomsarbetslöshet. Trots detta visade det sig i en rapport som gjordes inför det då kommande 
avtalet med Delegationen Unga till Arbete (DUA), att det då fanns 239 ungdomar i kommunen som 
stod utan sysselsättning. 
 
Projektet i Torsby har under projekttiden haft totalt 95 deltagare som deltagit i projektet. Av dessa 
har 64 avslutats och 31 kommer fortsätta i den permanenta verksamheten. Majoritetet av deltagare 
har avslutats mot studier eller arbete. Ett fåtal har flyttat från kommunen eller remitterats till aktuell 
lämplig myndighet eller instans. Projektet har lett till en ökad egen försörjning och ett bättre mående 
hos de ungdomar som gått vidare ur projektet. Totalt har projektet inneburit att 64 % har nått målet 
om egen försörjning och 19 % har lotsats till rätt instans/myndighet!   

Vi visste att det fanns en grupp ungdomar ”som inte studerade eller jobbade” eftersom vi redan 
samarbetade med socialtjänsten, det vi inte visste var hur det såg ut hos andra aktörer. I och med att 
vi redan hade en grupp ungdomar så kom vi igång snabbt med projektstarten och då gruppen 
anvisare utökades fick vi fler vägar in för de ungdomar som inte uppbar försörjningsstöd, alltså de 
som ”bara satt hemma” eller rättare sagt vi fick fler vägar att hitta ungdomen på, för att kunna 
erbjuda hjälp, stöd och aktiviteter. 

Projektet har huvudsakligen arbetat med individuell coachning och fokus på individens behov. Några 
ledord för projektet har varit, individcentrerat arbetssätt, bemötande, alliansskapande, inte ge upp – 
stå kvar oavsett, flexibilitet, samverkan och uppföljning. 
Ett av många exempel: 
 

En av de ungdomar vi jobbat med var hemmasittare när hen kom till oss och dessutom 
bedömd som ett ”omöjligt fall” med social fobi. Hen har nu tagit sin examen och arbetar 
heltid.  
 

Projektet har gett en ökad kunskap om kommunens organisationsstruktur och skapat ett nätverk 
med kontaktpersoner från olika instanser/myndigheter. Projektet är nu känt i kommunen för olika 
instanser/myndigheter och kunskap och kännedom om hur en ungdom kan lotsas vidare för att få 
hjälp på rätt ställe har införskaffats. Nätverket av nyckelpersoner har utökats i takt med att projektet 
växt och möjlighet att hitta rätt mottagare för den enskilde ungdomen har blivit lättare, vilket 
resulterat i en snabbare process för ungdomen. 
 
Projektledarna har fått en ökad kunskap genom föreläsningar och utbildningar om olika 
problematiker som kan föreligga. 
 
Arbetsgrupper har skapats av samverkande instanser/myndigheter, bland annat för DUA men också 
en grupp där representanter från grund – och gymnasieskola, polis, Alkohol, Narkotika, Doping och 
Tobak (ANDT)-samordnare samt projektpersonal från Värmlands framtid och Värmlands unga ingått. 
Den främsta framgångsfaktorn som vi inom projektet sett är att processen fått tagit tid och att vi 
kunnat fokusera på vad individen behöver för att ta sig framåt mot målet egen försörjning. Detta är 
viktigt då alla steg måste tas i den individuelle ungdomens takt så att inga förhastade beslut stressas 
fram. Vi har sett att det ofta ligger saker kvar i bagaget som behöver lyftas ur för att ungdomen ska 
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kunna ta nästa steg. Men vi har också sett att ibland måste beslut tas snabbt, för att ungdomen ska 
hålla motivationen uppe och för att ungdomen ska se att det lönar sig att göra saker som hen kanske 
tycker är jobbigt, tråkigt eller vad det nu kan vara. 
De grundläggande behoven som tryggheten i att ha någonstans att bo, pengar till det nödvändigaste 
såsom mat, tandkräm, mediciner och kläder är självklarheter kan man tycka. Det här är tyvärr inte så 
självklart för alla våra ungdomar då många saknar förmågan för att själva kunna ta tag i sin situation. 
Många behöver hjälp med att först få insikt i sin egen problematik och vilka behoven är och sedan 
lotsas till rätt instans för att få den rätta hjälpen. Uppfylls inte de grundläggande behoven så kan man 
oftast inte heller gå vidare i sin stegförflyttning och riskerar att hela tiden falla tillbaka i gamla 
mönster och till det som känns tryggt och invant. 

Personaltäthet har också varit en framgångsfaktor och möjligheten att arbeta i ett team av två 
projektledare med delat ansvar har gjort detta möjligt. Projektledarna har haft möjlighet att följa 
med ungdomen samt kunnat delta, om deltagaren velat, i exempelvis olika möten eller kontakter 
som ungdomen behövt ta. Projektledarna har haft möjlighet att hela tiden finnas kvar och att vara 
den samverkande faktorn mellan de olika aktörerna kring ungdomen.  
Några ord från samverkande parter: 

Försäkringskassan: ”Vi har haft några kunder i samverkan de här åren och det som varit 
värdefullt, ur mitt perspektiv, är att det funnits någon som tagit sig tiden att träffa 
kunderna och hjälpt dem komma vidare när de inte riktigt vet vad de vill göra eller vem 
de ska ta kontakt med.” 

 
De hinder som vi stött på är att det ibland tagit tid att få beslut/återkoppling från en del instanser 
och att detta förmodligen berott på hög arbetsbelastning och personalbrist.  
Ett annat hinder i arbetet med en del unga är de långa väntetiderna inom vården. Den 
genomsnittliga väntetiden för att starta en neuropsykiatrisk utredning ligger för närvarande på minst 
2 år. För en ungdom med psykisk ohälsa kan mycket negativt hända under den långa väntetiden. 
Projektet kommer att implementeras inom Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning som ligger 
under kommunstyrelsen. Antalet deltagare planeras till cirka 15-20 inskrivna samtidigt med samma 
målgrupp som under projekttiden. Ungdomarna kommer fortsättningsvis erbjudas deltagande 
oavsett anvisare eller tillhörighet.  
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Hur det började 
 
Då projektet kom på tal kändes det som en naturlig fortsättning/utveckling av det tidigare projektet 
”Ung i Torsby” som var ett samarbete mellan arbetsmarknadsavdelningen och socialtjänsten i 
kommunen.  
 
Projektet ”Ung i Torsby” riktade sig till ungdomar i åldern 19-24 år som under en längre tid uppburit 
försörjningsstöd.  
 
I och med projektet ”Värmlands framtid” kunde en utökning/utveckling av tidigare projekt ske så att 
målgruppen nu kunde utvidgas till att gälla ungdomar i åldersgruppen 16-24 år och även senare upp 
till 29 år. Projektet ändrades till att inte längre gälla enbart socialtjänsten som anvisare utan nu även 
kommunala aktivitetsansvaret/skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan samt på egen begäran 
av ungdomar. 
 
Förväntningarna var att öka ungdomarnas anställningsbarhet och möjlighet till egen försörjning. I 
första hand för att minska den konstaterade fysiska och framförallt den psykiska ohälsa som finns 
bland ungdomar i denna målgrupp i Värmland. Förväntningarna var även att minska kostnader i form 
av försörjningsstöd och andra kostnader för samhället samt att öka kompetensförsörjningen i länet. 
Förväntningar var också att nå fram till hemmasittarna och att så småningom kunna få ut dem i 
någon form av sysselsättning. 
 
Några ord från samverkande parter: 
 

Arbetsförmedlingen: ”Bra för de ungdomar som saknar gymnasiebehörighet samt de 
som står långt från arbetsmarknaden, som inte är redo för Arbetsförmedlingen i 
nuläget.  
Förväntningar var att öka antalet ungdomar som genomför sin gymnasieutbildning och 
att hjälpa ungdomar att komma närmare arbetsmarknaden”. 
 
Socialtjänsten: ”Samarbetet har varit ett bra redskap för socialtjänsten som jobbar 
intensivt med att minska gruppen som uppbär försörjningsstöd” 

 

Syfte, mål och målgrupp 

Projektets syfte var att minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i 
åldern 16-24 år i Värmland med målgruppen ungdomar som varken studerar eller arbetar och med 
prioritet på de ungdomar i målgruppen som saknar gymnasiebetyg. 
Dock utökades senare målgruppen till att gälla åldern 16-29 år.  
Projektet har fokuserat mycket på individnivå oavsett problematik och tidigare skolgång. 
 
Under projekttiden har gruppen varit varierad, några stod längre bort från arbetsmarkandens krav 
och förväntningar medan andra var närmre. Vi anpassade arbetssättet för att möta deltagarnas 
behov av trygghet, relations- och tillitsbyggande, stöd i det personliga och sociala växandet, samt 
stöd och lotsning mot andra aktörer, arbetsprövning, sysselsättning och praktik 
Att vara flexibel och kunna anpassa arbetssätt och metoder har varit och är en viktig 
framgångsfaktor. Vi måste möta ungdomarna där de är! 
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Hur kom deltagarna till projektet? 

Vilka anvisar deltagare: 

Anvisare av ungdomar till projektet har varit arbetsförmedlingen, socialtjänsten, kommunens 
gymnasieskola, försäkringskassan samt KAA – Kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomarna har i vissa 
fall även kommit på egen begäran. 

Merparten av de ungdomar som skrivits in i projektet har anvisats från arbetsförmedlingen och via 
kommunens samarbete med arbetsförmedlingen vad gäller sökandekategori 15 i DUA – 
Delegationen Unga till Arbete. 

 

Några ord från samverkande parter: 

 
Arbetsförmedlingen, Handläggare 1: ”Vi har haft ett mycket nära samarbete mellan 
ungdomshandläggare på Torsby kommun och Arbetsförmedlingen. Upplever styrkan att vi 
kan prioritera för att ställa ungdomen i fokus när vi behöver träffas för att gemensamt få 
ungdomen framåt i processen mot studier/arbete. Uppföljning tillsammans med 
ekonomihandläggare har inte varit lika kontinuerligt, träffas i dagsläget var 6:e vecka 1 
timma vilket kan kännas för lite”. 

 

       Arbetsförmedlingen, handläggare 2:” Jag tycker att samarbetet med er fungerar klockrent. Vi 
har en prestigelös dialog med ungdomarnas bästa som utgångspunkt – hur hjälper vi dem på 
bästa sätt? Vi har en samsyn kring ansvar och krav, vem som ska göra vad och när – det tror 
jag är viktigt. Vi skulle säkert kunna arbeta ännu mer systematiskt med detta; för att inte 
behöva dubbeljobba, eller falla i onödiga gropar på grund av okunskap om vad som har hänt. 
Där är väl tidsbristen ett bekymmer, det beror ju inte på ovilja.”  

 

Samverkan 

Samverkan har skett med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin, skolan, 
folkhögskola även om egentligen ingen av dessa har varit med och genomfört projektet.  

Utöver styrgruppsmöten har ett möte i månaden skett med arbetsförmedlingen och socialtjänsten i 
samverkan kring DUA.  

I övrigt har projektet haft täta kontakter med arbetsförmedlingen kring de deltagare som anvisats 
från dem. Projektet har haft kontakt med socialtjänsten, även om de mötena inte var lika 
kontinuerliga. Möten med studie- och yrkesvägledare har skett i de fall då ungdomen varit 
intresserad av studier.  

Upplevelsen har varit att det varit olika lätt/svårt att etablera kontakter inom de olika instanserna, 
kanske främst beroende på tillgång/brist på tid, men också till viss del på personliga egenskaper 
såsom engagemang och viljan att ungdomarna ska få lyckas. Att hitta rätt personer har tagit tid och 
att den ”rätta” grunden finns är oerhört viktigt i arbetet för att kunna agera snabbt och ta snabba 
beslut när situationen så kräver. De ungdomar som vi arbetat med behöver få snabba svar och 
snabbt komma vidare när de väl kommit så långt och har inte kraft och tålamod att vänta in beslut 
som tar flera månader. När något inte fungerar, gör något annat. Hitta något som fungerar. Ring den 
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eventuella praktikplatsen på en gång. Köp in det som behövs (skor, kläder, busskort) för praktiken.  
 

 

 

Några ord från samverkande parter: 

Arbetsförmedlingen, handläggare 1: ”Förutom tidigare nämnt socialen har vi även haft 
samarbete med AF Rehab i klargörande processer samt anpassningar till arbete.” 

 

Arbetsförmedlingen handläggare 2: ”… Tror egentligen att känslan av att vara en grupp 
som arbetar intensivt med den här målgruppen är viktig… ” 
 
 
Försäkringskassan: ”Vi har haft några kunder i samverkan de här åren och det som varit 
värdefullt, ur mitt perspektiv, är att det funnits någon som tagit sig tiden att träffa 
kunderna och hjälpt dem komma vidare när de inte riktigt vet vad de vill göra eller vem 
de ska ta kontakt med.” 

 

Samverkan med ovan nämnda myndigheter/instanser har varit oerhört viktig för att ungdomen 
skulle kunna göra en stegförflyttning. Projektet har varit dels en länk mellan ungdomarna och aktuell 
myndighet/instans, dels har projektledarna kunnat hjälpa ungdomarna till rätt myndighet/instans.  

 

En vinterdag för cirka 3 år sedan kommer en ungdom, vi kan kalla honom Nils, tillsammans med 
handläggare för ekonomiskt bistånd för en information/inskrivning i projektet. Nils problematik är att 
han har svårigheter i att utföra saker som ligger utanför hans intressesfär, Nils har även problem 
med att träffa nya människor. Nils skrivs in i projektet och nytt möte inbokas redan följande vecka för 
att påbörja planeringen, men Nils kommer inte. Nils svarar inte i telefon eller på sms när 
projektledaren ringer och sms:ar. Projektledaren ringer och skickar sms flera dagar i veckan med 
förslag på ny mötestid. Ibland kommer ett svar tillbaka att tiden passar men Nils kommer ändå inte 
på mötena. Veckorna och månaderna går.  

Cirka 6 månader efter första mötet kommer Nils återigen till ett möte tillsammans med sin 
handläggare för ekonomiskt bistånd och det bestäms återigen att Nils ska vara med i projektet och 
Nils får information om att det är viktigt att han kommer på de möten som bokas in. Det fungerar 
sådär. Nils tycker ju inte att det är så roligt att passa tider och sitta på möten. Ibland kan det vara 
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bra, om han får prata om det som intresserar honom. Han vill ju helst inte prata om jobb eller praktik 
eller skola eller att man som vuxen behöver ta ansvar över hem, ekonomi, hygien och andra saker.  

Efter några månader av möten en eller några gånger i veckan så bestäms det att Nils ska påbörja en 
praktik. Till att börja med ska Nils vara där 2 halvdagar/vecka, det funkar sådär. Nils har få 
närvarodagar. Ny planering görs med andra tider och andra justeringar, det funkar sådär. Ny 
planering görs där Nils är mer delaktig än tidigare i hur tiderna och upplägget ska se ut. Nu börjar det 
fungera bättre, närvaron ökar.  

Nils får under tiden kontakt med psykiatrin och genomgår en neuropsykiatrisk utredning. När 
utredningen är klar hjälper projektledaren Nils med en ansökan till Vuxenhabiliteringen för att Nils 
ska kunna få hjälp och stöttning i sin diagnos. Möte inbokas men Nils kommer inte, nya tider inbokas 
men Nils kommer inte för Nils tycker ju inte att det är så roligt att sitta i möte med nya människor, 
eller att behöva sitta och prata om vad han behöver för hjälp. För Nils har levt sitt liv på sitt sätt i 
över 20 år, och det har ju fungerat ganska bra. Dessutom vet ju inte Nils vad han kan be om för hjälp 
eller hjälpmedel för ingen har berättat för honom om vilken hjälp han kan efterfråga. Nils lever ju sitt 
liv med sina rutiner.  

Många diskussioner har pågått om de normer som finns i samhället, både på individnivå, det som 
gäller Nils personligen men också hur samhället ser på saker. Vi som projektledare har curlat, tjatat, 
visat oro, ilska, struntat i och skrattat i mängder i alla diskussioner där vi tycker och tänker och menar 
väl utifrån vårt ”normala” synsätt  

Nils har fortfarande samma praktikplats kvar, det har ändrats en del i upplägget kring 
arbetstider och arbetsdagar för att det ska passa Nils med hänsyn taget till olika skeende i livet och 
successivt har närvaron ökat. Ibland har timmar och dagar ökat och ibland har det dragits ner. 
Arbetet har fortsatt med att traggla om tider, pengar, vad som är normalt och inte, att ta den hjälp 
som finns och mycket annat. Allt detta tragglande har lett till att Nils nu har en kontakt med 
Vuxenhabiliteringen, Nils har skrivits in på arbetsförmedlingen och Nils har fått en anställning på den 
praktikplats han varit på under flera år. Nils har sedan tidigare fått hjälp med körkort men ska nu få 
extra stöttning, att någon trycker på ”kom igång knappen” så att han får ta sitt körkort.  

Detta är ett bevis på att man inte ska ge upp, att saker ibland måste få ta tid samt vikten av god 
samverkan. 

 

Hur har det gått till när ungdomen kommit till oss 

När en ungdom kommit till projektet så brukade första mötet, som då kunde vara tillsammans med 
anvisande myndighet/instans eller enbart med ungdomen, innebära att ungdomen fick information 
om projektet, vad det skulle innebära att delta och vilka ”krav” som skulle komma att ställas. De krav 
som projektet har haft har varit att ungdomen skulle meddela om hen inte kunde komma på avtalad 
tid samt att ungdomen skulle vara delaktig i planeringen. Syftet med att ungdomen skulle meddela 
frånvaro var att ungdomen skulle ”lära” sig, redan från början, vikten av att, inför kommande 
arbetsplats, meddela om frånvaro. Ungdomen uppmanades att fundera på om hen ville bli inskriven 
och därmed inbokades möte nummer två inom en vecka för att ungdomen skulle få betänketid.  

Om ungdomen valde att skrivas in i projektet så gjordes en kartläggning om hur det såg ut för 
ungdomen, en kartläggningsmall togs fram av en kommun som övriga kommuner fick ta del av och 
som projektet i Torsby anpassat och använt. Denna innehåller kontaktuppgifter, ekonomi, 
livssituation, studier, arbetslivserfarenhet/praktikplatser samt nutid och framtid vad gäller yrke. För 
övrigt så har vi använt oss av de olika instansernas egna informationsmaterial.   
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Vi har hela tiden arbetat utifrån individen i fokus – vad behövde ungdomen för att nå egen 
försörjning? var målet att komma ut i praktik? återgå till studier? behövde ungdomen kontakt med 
psykiatrin eller annan sjukvård? hade ungdomen skulder och behövde hjälp av skuldrådgivare? 
Kunde ungdomen behöva en kortare utbildning för att öka möjligheter till praktik och/eller 
anställning?  

 

Projektledarna har jobbat för att ungdomen skulle förstå att det var hen som hade ”huvudrollen” 
under inskrivningstiden och att det var för dem vi fanns och vi började alltid kartläggningen med  
enskilda samtal, som kunde vara kartläggande, planläggande, uppföljande, rådgivande eller bara 
”vanliga” pratstunder i syfte att skapa kontakt och trygghet.   
Grunden i alla coachande sammanhang är att man börjar där deltagaren befinner sig. 
Man kan bara möta en människa där hen är, inte där hen ”borde” vara. 
Alla samtal och möten i syfte att stärka, stötta och främja växande bygger på detta enkla faktum. 

Vi har försökt att lägga täta möten, framförallt i början av inskrivningstiden för lära känna varandra 
och på så sätt snabbare komma fram till vad målet för den enskilde ungdomen var. Sedan har vi 
jobbat mot målet i ungdomens takt. Ibland har det testats på en praktikplats men fått avbrytas då 
det inte fungerat för ungdomen. Då har vi antingen ändrat i den befintliga planeringen eller avbrutit 
helt. 

Har intresse för studier funnits så har möte bokats med studie- och yrkesvägledare för information 
om möjlighet till vidare studier.  

Att bygga upp tillit och skapa allians har varit den viktigaste faktorn, att ungdomen sett att det vi 
gjort har varit för ungdomens skull och inte för projektets. Det viktigaste för att vi skulle kunna 
komma någonstans är att det har funnits förtroende från ungdomen. Efterhand har tilliten byggts 
upp mellan projektledare och ungdomen och ungdomen har öppnat upp. Detta kan ha medfört att 
ungdomen har behövt komma i kontakt med andra myndigheter eller instanser och att 
projektledarna då kunnat vara behjälpliga i att ta kontakt eller följa med på möten.    

Att saker och ting har fått ta tid och att vi grävt där vi stått har också varit en viktig framgångsfaktor. 
Ofta har det funnits saker i bagaget som först måste tömmas ur ryggsäcken för att ungdomen skulle 
kunna ta kliven framåt och att ha fått vara med och hjälpt till att ösa ur ryggsäcken har varit en ära 
för oss projektledare.  

Att våga fortsätta tro på ungdomen trots flera misslyckanden är viktigt, kanske är det fjärde eller 
kanske elfte gången som ungdomen kommer rätt och lyckas med det hen gör. På andra ställen 
kanske ungdomen har en eller två chanser sedan har broarna bränts.   

Studier  

Merparten av de ungdomar som skrivits in i projektet hade inte fullständiga gymnasiebetyg och 
några hade inte heller betyg från grundskolan.  

Den grupp som saknade gymnasiebetyg har haft svårigheter i skolan sedan lång tid tillbaka då de inte 
”passat in” och inte fått den hjälp de behövt. 

Hos många av våra ungdomar har skoltiden satt sina spår, vilket gjort att de inte vill studera igen 
medan andra har påbörjat studier, men avbrutit då studierna inte fungerat, en del har läst 
distansstudier och några har läst i klass.  

Upplägget med distansstudier via Hermods är svårt att förstå och det är lätt att man hamnar på 
efterkälken redan från start. Vi har även stött på att responsen med de lärare som håller i kurserna 
har varit långsam vilket även det gör att det kan ta tid att ta sig vidare om man fastnar. 
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Distansstudier har oftast varit enda alternativet på grund av svårigheter att studera i kommunen då 
det finns få KomVux utbildningar att välja bland. 

Några av våra ungdomar har ändå fullföljt en utbildning på kommunens gymnasieskola och därefter 
fått jobb.  

 

Praktik 

När det kommer till praktik så har vi utgått utifrån ungdomens intresse, detta för att öka 
motivationen hos ungdomen så att de får börja på en plats de själva valt och tycker är intressant. 
Chansen att praktiken fullföljs är större om ungdomen själv väljer än om vi som projektledare väljer 
en plats åt ungdomen. 

Praktikplatserna har varit i både kommunal och privat regi. Praktiken har sett olika ut för varje 
enskild ungdom, en del har haft heltidspraktik medan andra kanske gjort två timmar/dag någon eller 
några dagar i veckan. Vi har arbetat utifrån ungdomens förutsättningar, men jobbat mot att 
ungdomen ska sikta mot heltidspraktik. Att gå sakta framåt ser vi som en framgångsfaktor för 
ungdomen, många ville börja praktik i större omfattning, men då var vi projektledare med och 
bromsade om vi trodde att det kunde bli ett för stort steg för ungdomen. Viljan kan ibland vara 
större än förmågan då det kan bli en stor utmaning att påbörja en praktik om man varit 
hemmasittare under lång tid. 

Under praktiken gjordes regelbundna uppföljningar med ansvarig på praktikplatsen, antingen genom 
möten på plats eller via telefon. 

Praktiken kunde närsomhelst avbrytas från båda håll om behovet uppstod. Ungdomen var försäkrad 
genom kommunen.  

Syftet med praktik var att ungdomen skulle skapa rutiner och struktur och att ha något meningsfullt 
att sysselsätta sig med under dagarna.  

För de som stod närmare arbetsmarknaden men som saknade betyg var syftet att ungdomen skulle 
komma ut och visa upp sina färdigheter och i bästa fall få en anställning framöver. Ungdomen fick 
även referenser att lägga till i sitt CV. 

 

Under projekttiden hade vi en ungdom inskriven som enligt en samverkande myndighet 
var en hemmasittare, ungdomen kommer till projektet på möten och efter några 
månader gavs eget förslag på praktikplats. Efter cirka 6 månaders praktik fick 
ungdomen en anställning med lönestöd som ungdomen senare avbryter för att påbörja 
en yrkesutbildning på annan ort och som då innebar flytt från kommunen. Ungdomen 
genomförde utbildningen och fick jobb efter examen.  

Körkort: 

Vi har även haft förmånen att genom kommunens omsorg kunna erbjuda våra ungdomar 
körkortspaket, detta paket har innefattat teoripaket, 10 körlektioner, riskettan, risktvåan och bil vid 
uppkörning. Under projekttiden har 2 ungdomar klarat sitt körkort med den ekonomiska stöttning de 
fått via projektet och flertalet fortsätter med sin körkortsutbildning.  

Anledningen till att detta körkortspaket har erbjudits är för att de kommunala 
kommunikationssätten är mycket begränsade i kommunen och det är av stor vikt att kunna förflytta 
sig om man ska kunna arbeta. Bor ungdomen på landsbygden så är risken stor att det bara går en 
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buss på morgonen och en på eftermiddagen, vilket då kan innebära stora bekymmer för ungdomen 
att ta sig till och från praktik/jobb.  

 

Detta har vi praktiskt fått erfara då en ungdom påbörjat studier i grannkommunen, 
men på grund av dålig kommunikation inte kunnat fortsätta eftersom det inte 
fungerade med buss- och tågtider kontra tider i skolan. För att denna ungdom ska 
kunna fortsätta sina studier mot sitt drömyrke krävs en flytt av ungdomen, men då det 
finns ekonomiska begränsningar och bristen av lägenheter är stor så fungerar det inte. 

 

Enskilda aktiviteter: 

Enskilda aktiviteter har till exempel varit studiebesök på tänkbara praktikplatser med enskilda 
ungdomar, hjälp med ekonomisk planering, praktik, utbildning, aktiviteter i syfte att stimulera 
ungdomarnas intressen, stöd, hjälp och lotsning vid myndighetskontakter och vid vårdbehov.  
 

Friskvård  
Projektet har anordnat 2 olika kurser gällande friskvård med externa parter; en friskvårdskurs i 
samarbete med Hälsolänken med diskussioner kring kost, motion, sömn, vila och avslappning samt 
prova-på-aktiviteter inom olika träningsformer och även en hälsokurs i samarbete med kommunens 
hälsokonsulent med fokus på kost, motion och motivation. 
 
Meningen med dessa aktiviteter var att göra ungdomarna medvetna om värdet av en god hälsa och 
hur man själv påverkar detta samt hur måendet påverkas av kost, motion och sömn samt få ta del av 
de möjligheter Torsby kommun erbjuder i form av olika träningsmöjligheter. 
 

Arbetsmarknadskunskap  
I syfte att visa våra ungdomar vilka yrken och arbetsplatser som finns så har vi besökt olika företag 
där vi gjort studiebesök, detta kommer vi fortsätta med framöver. Utöver detta har vi även gjort 
enskilda studiebesök med ungdomarna inför deras praktik.  
 

Utbildningar 

Våra ungdomar har haft möjlighet att genomföra röjsågsutbildning, terrängfordonskörkort, 
skoterkörkort, simlärarutbildning och Lernias utbildningar i omsorg och äldrevård samt 
arbetsmarknadskunskap. Utöver detta har möjligheten funnits att få ekonomiskt stöd i form av ett 
specialanpassat körkortspaket.  
 
Lernias utbildning inom arbetsmarknadskunskap är i grunden en två veckors kurs, men med 
möjlighet att plocka delar av kursen, vilket vi gjorde.  
 
Det diskuterades kring:  
 

• Arbetsliv- varför man ska arbeta, betala skatt och deklarera 

• Arbetsmarknaden – olika yrken och utbildningar, vilka yrken män/kvinnor väljer 

• Arbetets villkor – fack, kollektivavtal, a-kassa, frånvaro med mera 

• Arbetsplatskultur – trivsel, regler och så vidare. Det pratades även om olika yrkesbranscher 
och vad som krävs för utbildning och hur arbetsmarknaden ser ut 
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Gruppen träffades vid 5 tillfällen och det var teori blandat med praktiska övningar. 
 
I utbildningen inom omsorg och äldrevård diskuterades det om grundläggande begrepp inom vård 
och omsorg, åldrandet, stöd och hjälp i vardagen, grundläggande omvårdnad samt kommunikation 
och möte med människor. Även i denna utbildning var det teori och till viss del praktiska övningar. 
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De horisontella principerna 
 
I inledningen av projektet upprättades gemensamma mål för samtliga projekt i hela Värmland 
beträffande lika möjligheter, icke diskriminering, tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning samt jämställdhet. Målen var att projektet skulle arbeta med: 
 

• Få kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering  
• Identifiera och undanröja hinder för att alla ungdomar oavsett diskrimineringsgrund skulle 

kunna vara delaktiga i projektets insatser  
 
För att nå dessa mål planerades följande aktiviteter:  
Utbildningsinsatser, workshops, upprättande av rutiner och metoder samt tillämpning av rutiner och 
metoder i det dagliga arbetet. 
 
Personalen i projekten i de olika kommunerna i Värmland hade vid projektstart olika kunskapsbas 
inom området. Många var väl förtrogna med, och förankrade i de horisontella principerna – genom 
jobb och erfarenhet. Trots detta var det få som i starten hade konkreta planer för hur arbetet med 
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering skulle införlivas i projektet. Det var därför viktigt 
att börja med att skapa en gemensam kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram planer 
och modeller. 

Medvetet arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering 

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

Då det diskuterats kring yrken/utbildningar och praktikplatser så har ungdomarna fått tips om och 
gjort studiebesök på olika ”typisk mans/kvinnodominerande” yrken/arbetsplatser, och vi har försökt 
”sälja” in män till kvinnodominerande yrken och kvinnor till mansdominerande yrken. Denna 
diskussion har skett i syfte att medvetandegöra ungdomarna om de konkurrensfördelar som finns 
om man tillhör en underrepresenterad grupp, för att medvetandegöra ungdomarna om hur 
arbetsmarknaden ser ut så att de själva utifrån detta kan göra egna medvetna val. 

En arbetsmarknadsutbildning har köpts in via Lernia där ungdomarna fått information om en del av 
de olika yrken som finns och vilka yrken som räknas som bristyrken och hur det ser ut rent 
konkurrensmässigt inom de yrkena för män, respektive kvinnor. Projektet har även köpt in en Vård- 
och omsorgsutbildning från Lernia där slutresultatet blev att samtliga ungdomar var män som vill 
utbilda sig inom vården. 
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   Källa: PPT Agneta Tynander, Landstinget i Värmland 

 

Arbetet med jämställdhet 

Projektet har genom olika fortbildningsinsatser arbetat med att: 

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

Detta har gjorts bland annat genom kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar och 
workshops.  

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

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

Insatser, verktyg och tillämpning 

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

”Det är viktigt att erbjudande om aktiviteter ställs till alla ungdomar och att inte utgå 
ifrån att det till exempel bara är killar som vill delta i innebandy och att tjejer gillar 
yoga.” 
 

I vad och hur ungdomarna sedan valt att delta var upp till var och en. Projektet har arbetat för att ge 
varje enskild ungdom förutsättningar att göra individuellt medvetna val! 

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

Checklista med stödfrågor – jämställdhet 

Bemötande 

• Är mitt bemötande individuellt och könsneutralt? 

• Ger jag alla ungdomar oavsett kön lika mycket tid och utrymme? 
 

Kommunikation 

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

Aktivitet 

• Tänker jag jämställt vid aktiviteter? 

• Fördelar jag resurserna lika mellan könen? 
 

 
 
Erbjudande 

• Ger jag alla ungdomar samma erbjudande oavsett kön? 

• Tänker jag jämställt kring vad jag erbjuder? 
Utvärdering 

• Hur vet jag att jag arbetar med jämställdhet? 

• NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Aktivitet) 
 

Arbetet med tillgänglighet 

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

Insatser, verktyg och tillämpning 

• Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning utifrån 
tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande. 

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

Projektet har satsat på fortbildning till personal för att öka kunskapen om svårigheter som kan finnas 
utifrån olika tillgänglighetsaspekter, till exempel neuropsykiatriska funktionsvariationer. Även här 
ville projektet skapa en gemensam kunskapsgrund för att utifrån det arbeta fram planer och 
modeller. 

Psykisk ohälsa har också varit ett område som införlivats kring tillgänglighet, då även psykisk ohälsa 
kan göra att personer får svårigheter inom förmågor som till exempel planering eller automatisering. 
Färdigheter som människor normalt sett har kan 
sättas ur balans om den psykiska ohälsan är stor. Att 
personal har goda kunskaper om sådana svårigheter 
och hur de kan bemötas kan vara avgörande för om en 
deltagare ska känna sig väl bemött och skapa 
förutsättningar för att de når så långt som möjligt 
utifrån sina förutsättningar. 

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

Personal har fått fortbildningsinsatser med konkreta tips och verktyg för att öka tillgängligheten, ge 
lika möjligheter och öka delaktigheten.  
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Källa: PPT Maria Unenge Hallerbäck, Maria Marinopoulou, Landstinget i 
Värmland.  
Föreläsning om tillgänglighet 2015-11-05 

 

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

Checklista med stödfrågor - tillgänglighet 

Kommunikation  
–Tänker jag tydlighet och tillgänglighet gällande: 

• Tal, skrift, bild, materiel 

• Öppettider, telefontider 

• Kroppsspråk 
 
Aktivitet  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

• Delaktighet 

• Rutiner, tider 

• Lockande, intresse 

• Alternativ 
 
Personal  
- Tänker jag tillgänglighet utifrån behov gällande: 

• Flexibilitet 

• Lyhördhet 

• Mångfald 

• Jämlikhet 
 
Lokaler  
- Tänker jag tillgänglighet gällande: 

• Utformning 

• Presentation 
 



17 

 
 

Utvärdering 

• Hur vet jag att jag arbetar med tillgänglighet? 

• NÖHRAE (Nuläge, Önskat läge, Hinder; Resurser, Aktivitet/Agera, Effekt) 
 
Exempel på tillgänglighetsanpassningar som gjorts i projektet är till exempel att personal vid 
friskvårdsinsatser i grupp tydliggjort att detta inte förutsätter gemensamt ombyte, utan att det finns 
andra alternativ för ombyte, då sådana situationer kan göra att ungdomen väljer bort aktiviteten på 
grund av oro för detta moment. Inledningsvis i kontakten med ungdomar har personal frågat om hur 
de vill bli kontaktade, vilka kommunikationssätt de föredrar och diskuterat kring hur arbetet behöver 
läggas upp för att det ska fungera för dem. Ungdomarna har själva fått sätta ord på det stöd och de 
förutsättningar som de har behov av. Denna information kring hur det fungerar bäst har varit viktig 
att ha med sig genom hela arbetet, till exempel vid förberedande av friskvård, studier, praktik eller 
arbete. Detta arbetssätt har gjort att ungdomen känt sig bekräftad, lyssnad till och att behoven som 
hen uttryckt tagits på allvar. 

Till största del har alla aktiviteter som anordnats varit på frivillig basis, vi har tagit hänsyn till om 
personer haft svårigheter att vara i grupp med för många andra ungdomar, vi har efterfrågat 
ungdomarnas önskemål och intresse för aktiviteter. Lokaler har funnits att tillgå som är 
handikappanpassade om behov funnits. Möjlighet har funnits att ha möten där ungdomarna önskat 
som till exempel i hemmet hos ungdomen.  

För att mäta ungdomarnas upplevelse av projektet har en Nöjd deltagarutvärdering (NDI) gjorts 
regelbundet och personal har fått utbildning och föreläsningar i horisontella principer där 
tillgänglighet, jämställdhet och icke diskriminering ingått. Resultatet av NDI har visat att ungdomarna 
har varit nöjda med projektet i sin helhet. 

Ord från våra ungdomar: 

”Det jag har sett och upplevt är felfritt. Bemötandet var det bästa!” 

”Mycket bra personal som är trevliga och väldigt hjälpsamma. Går alltid att få kontakt 
med.” 

”Lätta att prata med och känns som dom bryr sig och det blir en bra komfort i det hela.” 

Arbetet med icke-diskriminering 

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

• Identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska kunna 
vara delaktiga i projektets insatser.  
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Insatser, verktyg och tillämpning 

Personal har genom fortbildningsinsatser fått ökad kunskap och konkreta tips/verktyg i det dagliga 
arbetet för att skapa medvetenhet kring utestängande mekanismer utifrån 
diskrimineringsgrunderna. Genom medvetet arbete har personalen kunnat se till att ungdomarna 
getts lika möjligheter och ökat delaktigheten. 
 
Projektets verksamhet har varit öppen för alla i åldersgruppen och ungdomarna har inte behövt en 
särskild myndighetstillhörighet eller remiss för att kunna delta.  
Personalen har arbetat med att vara tydlig med att alla är välkomna och att den enskilde väljer själv 
om hen vill dela med sig av sin bakgrund/mående/situation både vad gäller enskild personal eller i 
gruppverksamhet. Personalen har mött ungdomarna där de har varit och utifrån det de valt att 
berätta om sig själva. 
Projektet har arbetat med att sprida kunskap om heterogeniteten i målgruppen (unga som varken 
arbetar eller studerar, UVAS) till personal i olika organisationer. En nyanserad bild av målgruppen 
behöver spridas så att inte personal missar att ge information eller att uppmärksamma behov hos 
ungdomarna.  
 
Genom NDI har projektet följt upp hur ungdomarna upplever verksamheten, bland annat utifrån 
förekomst av diskriminering och kunnat ta diskussioner med bakgrund i detta. Om signaler 
framkommit på att det inte är helt okej, har det varit viktigt att ta tag i detta direkt för att visa att det 
är viktigt att alla trivs i verksamheten. Personal beskriver hur de dämpat jargong genom att till 
exempel tydliggjort att i gruppaktiviteterna är vi tillsammans och det är viktigt för att alla ska kunna 
delta att vi visar varandra respekt. Det har också varit viktigt att lyfta fram och ge beröm för schysst 
uppträdande, när personal hört och sett att ungdomarna varit inkluderande.  
Arbetet med att skapa en inkluderande verksamhet har också bestått i granskning av 
kommunikation, informationsmaterial (text och bild) och lokaler (tillgänglighet och utformning). 
 
Genom insamlande av data kring ungdomarnas tid i projektet har personal bland annat kunnat följa 
hur resurser fördelats och lagt vikt vid att dessa skulle fördelas jämlikt till projektungdomarna, 
utifrån deras individuella behov (inte utifrån diskrimineringsgrund, till exempel kön). 
Resursfördelning har följts gällande individuell tid, tid i grupp, praktik, studier och friskvård.  
 
Exempel på praktiska övningar/insatser som genomförts i arbete med ungdomarna för att öka 
kunskap och medvetenhet om och arbeta för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har 
varit: 

- Spel, till exempel kortlekar som ställer frågorna på sin spets, som skapar medvetenhet och 
gjort att varje ungdom fått fundera, värdera och ta ställning 

- Pratat om normer och roller i samhället, i skolan, i arbetslivet och på fritiden och hur de kan 
fungera utestängande  

- Föreläsningar för deltagare för att höja kunskapsnivån om bland annat: sexuell läggning, 
normer och värderingar, vikten av att våga tro på sin förmåga, ADHD med mera   

- Personalen har varit förebilder och visat att alla är lika värda, har rätt att vara olika och att 
det är normer som begränsar oss.  

- Åkt och hämtat ungdomar som varit i behov av det. Varit med som personal under olika 
aktiviteter som stöd. 

- Ensamstående mammor har i vissa fall kunnat ta med sig sina barn för att kunna delta. 
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- Haft individuella aktiviteter för de som haft behov av det. Gjort hembesök, enskilda samtal, 
enskilda studiebesök på skolor eller praktik/arbetsplatser, haft friskvård 

- Haft gruppaktiviteter i mindre grupper 
- Socialträning – följt med som personal och vistats i miljöer som är svåra för individen. 

Till största del har alla aktiviteter som anordnats varit på frivillig basis, vi har sett att det vid de få 
gruppaktiviteter projektet genomfört har varit grupperingar men inte på grund av diskriminering 
utan snarare utifrån tidigare kompisrelationer. Projektet har vid flertalet gånger försökt att få till 
gruppträffar men ungdomarna kom inte, därav fokuserades det istället på individuella möten med 
ungdomarna. Vi har under hela projekttiden arbetat med individen i fokus och utgått utifrån 
individens önskemål. Vi har även arbetat utifrån att alla människor har lika värde och den 
värdegrund som är fastlagd och som genomsyrar all verksamhet i kommunen.  

Vi har varit öppna och lyhörda för att ta diskussioner och genom att 
vara vuxna, goda förebilder med ord och handling försökt visa vad 
som är rätt och fel. 

Ord från våra ungdomar: 

”Personalen är väldigt tillmötesgående och mycket 
trevliga! De aktiviteterna jag varit med på än så länge 
har varit roliga och lärorika. Mycket bra!!  
”Väldigt trevlig personal, helt underbart bemötande. Tillmötesgående och anpassar 
aktiviteterna för mig bra” 
 

Projektets arbete har resulterat i att personal och ungdomar ökat sin kunskap och medvetenhet om 
jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering samt om vinsterna med ett bättre utfall och ökad 
delaktighet som följd av detta arbete. Att ungdomen själv varit med och formulerat sin 
handlingsplan, till exempel bestämt hur de vill hålla kontakten och vilka aktiviteter de behövt och 
kunna delta i har ökat graden av deltagande, motivationen och känslan av egenmakt. Arbetet har 
ökat delaktighet och inkludering. 
Genom att ha ställt frågan: ”Vad fungerar för dig?” fick alla ungdomar möjlighet att berätta vilket 
stöd de behövde. Det handlade inte om rättvisa, utan om att skapa lika möjligheter och 
förutsättningar för alla att delta. Projektet har arbetat med ett flexibelt och icke-värderande 
arbetssätt, där den enskilde ungdomen fått det stöd hen behövt. Jämlikhet handlar inte om att ge 
alla samma sak, utan om att ge alla förutsättningar att delta på så likvärdigt sätt som möjligt. 
Under projektet har löpande uppföljning gjorts av ungdomarnas nöjdhet med verksamheten via en 
enkät (Nöjd Deltagarindex). Detta har också fungerat som ett verktyg för inflytande över 
verksamheten där ungdomarna förutom att tycka till om verksamheten också kommit med förslag på 
förändringar. Enkäten hade också öppna svar för att ge ungdomarna möjlighet att lyfta det de tyckte 
var viktigt att förmedla. En av frågorna i enkäten berörde icke-diskriminering och frågan om det 
förekom rasistiska, kränkande eller nedvärderande kommentarer eller skämt. Att ställa konkreta 
frågor har varit ett viktigt verktyg i arbetet, men också ett ställningstagande. Ett exempel på resultat 
av detta arbete: I ett av delprojekten framkom via NDI att det förekom denna typ av kommentarer 
eller skämt och projektpersonalen arbetade efter kännedomen om detta extra intensivt med bland 
annat många diskussioner och övningar. Vid nästa mättillfälle borde då resultatet kunna se 
annorlunda ut, men i det här fallet det blev tvärtom: fler ja-svar. Hur kom det sig? Personalen 
rannsakade sig själva, undrade vad de missat eller behövde ändra på. Orsaken till resultatet fick de i 
diskussion med ungdomarna som uttryckte:  
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”Nu har vi pratat så mycket om detta, så nu märker vi vartenda litet ord, vartenda 
tonfall och varenda blick…” 
 

Medvetenheten om förekomst av diskriminering, hur den uppträder och så vidare hade ökat hos 
ungdomarna, som nu hade dessa ”glasögon” på och uppmärksammade det som tidigare många 
gånger gått dem förbi. Personalen hade skapat medvetenhet och kunskap som gjorde att 
ungdomarna kunde göra individuellt medvetna val! 
Att personal beaktat jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering har säkerställts genom 
uppföljande samtal, checklistor och NDI (Nöjd Deltagar Index). Löpande under projektet har personal 
kunnat följa hur ungdomarnas tid i projektet fördelats på olika aktiviteter (individuellt, grupp, 
friskvård, praktik och studier) och kunnat följa om skillnader avseende kön förekommit.  
Checklistorna för projektet avseende arbete med jämställdhet och tillgänglighet har säkerställt att 
dessa perspektiv beaktats i det dagliga arbetet. Checklistor har också använts inför varje månatlig 
lägesrapport och i planering inför de olika aktiviteterna. 
 
 
 
Citat från personal i projektet ger exempel på hur insatserna främjat arbetet: 
 

”Kunskaperna från projektet har också spridit sig ut i våra ordinarie verksamheter 
genom deltagande i utbildning, samverkan och de resultat vi kunnat påvisa.” 
 

”De olika utbildningarna och föreläsningarna har gett mer kunskap och möjlighet att 
arbeta inom arbetsgrupperna för att ha en gemensam plattform att utgå från.” 
 

”Vi upplever att genom att ha en tillåtande och flexibel verksamhet och ett medvetet 
förhållningssätt så främjar det jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.”  
 

”Värmlands framtid har arbetat med ett förhållningssätt där systemet formas efter 
människan, i stället för tvärtom.” 
 

Projektledarna har deltagit i diverse utbildningar, såsom 7-Tjugo, projektledarträffar, 
föreläsningsdagar/utbildningar kring horisontella principer (jämställdhet, normkritik, tillgänglighet), 
tillgänglighetsdag gällande missbruk, deltagarinflytande & icke-diskriminering, Mi- utbildning, 
föreläsning om hur man upptäcker, förebygger och arbetar med hemmasittare, olika typer av 
motivationshöjande föreläsningar för att visa att man alltid kan lyckas, föreläsningar om olika 
funktionsnedsättningar både rent teoretiska föreläsningar, men även med personer som själva 
lyckats trots/tack vare sin egen problematik. Nätmobbning, föreläsning om sexhandel och utsatthet 
på nätet, arbetsmarknadsdag, konferens om hederskultur, diverse föreläsningar om hedersrelaterat 

våld och förtryck, lågaffektivt bemötande. Utbildning arbetscoach, studiebesök i Malung projektet 
”Unga till arbete” Konferens ”Mångfald”, utbildning Attention ADHD 

 

 

7 tjugo 
7 tjugo är en metod, framtagen av ”Swedish Empowerment Center”, 
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www.empowercenter.se 
Det centrala i metoden är den så kallade ”gemensamma/individuella spelplanen” som rätt använt 
blir ett verktyg för att jobba metodiskt och genomtänkt mot mål i livet, stora som små. 
Kursen, som kan användas i sin helhet (metodpärm och handledning finns) eller till vissa delar berör 
kommunikation, resurser – yttre och inre, värderingar och ansvar. Vi har använt delar av metoden i 
det individuella arbetet och då främst med MI- motiverande samtal samt att vi arbetat 
lösningsfokuserat. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets resultat 
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Resultat hela Värmland – 16 kommuner 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 

 
Arbetssättet – en framgångsfaktor 
 

✓ Skapa relation 
✓ Ungdomarnas egna mål i fokus (ingen egen agenda) 
✓ Följa och stödja 
✓ Fokus på välmående  
✓ Deltagande utifrån behov och förutsättningar  
✓ Personal ”hänger kvar” under längre tid (hållbarhet) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Resultat Torsby kommun 

Studier

26%

Arbete

24%
Avbrutit

12%

Annan orsak

24%

Fullföljt

14%

Resultat juni 2015-april 2018- 1136 deltagare

Studier

Arbete

Avbrutit

Annan orsak

Fullföljt
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Efter projektets avslut i maj 2018 kommer Värmlands framtid att bli en permanent verksamhet. Vi 
byter namn till Torsbys framtid för det är ju just det dessa ungdomar är – vår framtid.   
31 ungdomar kommer fortsätta vara inskrivna. Av dessa är 15 i praktik, 16 har enskilda 
samtal/planering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Totalt sedan start i maj 2015 fram till avslut maj 2018 har 64 ungdomar avslutats, av dessa har 39 % 
gått till arbete inom privat eller kommunal regi, 30 % har gått vidare till studier, 25 % har lotsats 
vidare till annan aktuell myndighet/instans eller flyttat till annan kommun, 5 % har avbrutit 
deltagandet på egen begäran och 1 % har fullföljt. 
 
 
 
 

 Totalt juni 2015-
maj 2018 

Varav kvinnor Varav män 

Implementerad 

verksamhet

100%

Annan 

huvudman

0%

Fortsättning vid avslut maj 2018- 31 deltagare

Implementerad

verksamhet

Annan huvudman

Ingen huvudman

Studier

30%

Arbete

39%

Avbrutit

5%

Annan orsak

25%

Fullföljt

1%

Resultat juni 2015-maj 2018- 64 deltagare

Studier

Arbete

Avbrutit

Annan orsak

Fullföljt
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Antal inskrivna 95 34 61 

Avslutade till arbete 23 6 17 

Avslutade till studier 18 8 10 

Lotsats till annan instans/myndighet 12 6 6 

Flyttat från kommunen 11 6 5 

Till implementerad kommunal 
verksamhet  

31 8 23 

 

Totalt har 95 ungdomar varit inskrivna i projektet och av dessa är det 31 som fortsätter i den 
implementerade verksamheten. Av de 64 ungdomar som genomgått och avslutats i projektet så har 
17 fått jobb i den privata sektorn och 6 inom kommunen, 18 har gått vidare till studier i olika regi, 11 
har flyttat till annan kommun och 12 har lotsats vidare eller tillbaka till rätt instans.  Detta innebär att 
64 % har nått målet om egen försörjning och 19 % har lotsats till rätt instans/myndighet!  

49 ungdomar har haft någon form av praktik och 29 ungdomar har provat på studier under 
projekttiden. 

När det gäller studier så har det varit en variation av gymnasiestudier på ordinarie program och på 
kommunal vuxenutbildning, distansstudier via Hermods och studier på folkhögskola. Nämnas kan att 
flera ungdomar nu är klara med sin yrkesexamen.  

 

En av dessa ungdomar var hemmasittare när hen kom till oss och dessutom bedömd 
som ett ”omöjligt fall” med social fobi. Hen har nu tagit sin examen och arbetar heltid.   

En annan ungdom kom till projektet med avbruten studiegång på. Hen får en 
praktikplats men har ganska hög frånvaro. Hen söker KomVux-studier och fullföljer 
utbildningen, tar körkort via projektet och har nu en anställning.   

 

Av ungdomarna som flyttat har 2 flyttats över till Värmlands framtid i den andra kommunen, övriga 
har flyttat på grund av olika anledningar som vi inte kunnat styra över – dock har vi haft viss fortsatt 
kontakt med dem för att se hur det gått för dem och för de flesta har det gått bra.  

Vi har märkt att ungdomarna gagnats av att få en struktur på vilka kontakter de behövt ha. De har 
därför fått hjälp med att ta dessa kontakter och att skapa de nätverk de behövt för att kunna må bra. 
Detta då vi vet att stora svårigheter finns med att fokusera på praktik, jobb eller studier om man har 
stora andra problem som ligger kvar i grunden. 

Ungdomarna har fått stöd och hjälp på de plan de behövt och själva velat, vilket inneburit bland 
annat kontakter med skuldrådgivare, drogterapeut, terapeut kring spelmissbruk, öppenpsykiatrin, 
LSS, försäkringskassan, studie- och yrkesvägledare. Att kunna vara spindeln i nätet och samordna 
dessa kontakter är något som deltagarna själva oftast inte klarar och inga andra instanser har tid att 
göra. Många eller kanske till och med flertalet av dessa ungdomar skulle annars alltså inte haft 
möjligheten att få hjälp med detta och därmed inte kommit vidare. Vad vi vet så har ingen tidigare 
arbetat med hela målgruppen på något liknande sätt. Föregående projekt ”Ung i Torsby” arbetade 
på ett liknande sätt, men enbart med målgruppen unga som under en lång tid uppburit 
försörjningsstöd och med projektet Värmlands framtid har detta kunnat utvecklas med fler resurser 
och till att gälla den större målgrupp det projektet riktade sig mot. 

Projektet har inte haft någon myndighetsutövning och haft möjlighet att ha mer ”öppna” lokaler dit 
ungdomarna kunnat komma utan att känna det som att de besökt en myndighet och de har då 
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kunnat vara sig själva utan oro för vilka konsekvenser det de berättat skulle kunna få. Detta har lett 
till att det varit lättare att skapa förtroende och hållbara relationer och gett möjlighet att hjälpa 
ungdomarna med det som tyngt dem oavsett vad det handlat om. Att det funnits tid till helheten och 
att skapa relation och också stå kvar oavsett vad som händer har varit ett av de viktigaste 
nyckelorden och de främsta framgångsfaktorerna.  

Ett delat projektledarskap har skapat möjligheten för ungdomen att ”välja” kontaktperson utifrån 
den personliga kemin och det har då ändå funnits någon att tillgå vid eventuell frånvaro av en 
projektledare. 

Det som tydligt uppmärkssammats är att det krävs tid och tålamod för att komma vidare och att man 
först behöver fokusera på de problem och hinder som ungdomen bär med sig innan man ens kan 
tänka på egen försörjning. Detta har genomsyrat hela verksamheten och oberoende av vilka problem 
som funnits har ungdomen kommit ordentligt vidare först då dessa problem fått belysas och 
bearbetas på olika sätt. 

Önskvärt hade dock varit att kunna ge en ”praktikersättning” till de ungdomar som gått ut i praktik 
för att kunna motivera. Tätare samarbete och gemensamma mål för att nå resultat tillsammans med 
samverkande parter med fokus på individen och möjlighet att göra mindre undantag från regelverket 
för att nå resultat i varje enskilt ärende hade också varit önskvärt. 

Projektet hade också velat anordna fler gruppaktiviteter och kvällsaktiviteter, men det har varit svårt 
att få ihop deltagare och svårt att få tiden att räcka. 

 

Några ord från samverkande parter:  

 
Som tidigare nämnts upplevs samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunens 
ungdomshandläggare ökat avsevärt. När det gäller studier på Stjerneskolan så har detta inte 
fungerat alls, trots att AF rehab har varit inkopplat angående eventuella anpassningar så har 
det inte gått att få till anpassade studier på Stjerneskolan. Vi har använt oss av Klarälvdalens 
Folkhögskola istället.”  

 

Detta tror vi kan bero på att Folkhögskolans organisation och arbetssätt är friare och möjliggör 
anpassningar som verkar vara svåra att få till i dagsläget inom gymnasieskolans form och regelverk.  

Resultatet av att projektet funnits för de unga i kommunen tror vi är positivt för de flesta, att det 
funnits en plats att vända sig till som har haft en annan form stöttning och lotsning, en bredare 
möjlighet samt tiden och möjligheten att arbeta med den helhet andra instanser är begränsade i på 
grund av deras specificerade arbetsområden med gällande lagar och regler. 

 

Ord från samverkande parter: 

 

Arbetsförmedlingen: ”Ökade möjligheter till ett bättre mående, större trygghet, bryta 
utanförskap och hemmasittande” 

 

 

Styrgruppsarbetet 
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Styrgruppen har bestått av representanter med beslutanderätt från samtliga berörda 
instanser/myndigheter förutom försäkringskassan; projektägare och arbetsmarknadschef, individ- 
och familjeomsorgschef, barn- och bildningschef, sektionschef arbetsförmedlingen norra, ordförande 
Kommunal Västra Svealand sektion Torsby, rektor Stjerneskolan samt projektledare.  

Styrgruppen har träffats ungefär varannan månad och då haft en stående dagordning med utrymme 
för att berätta om nuläge, framgångsfaktorer och hinder. 

I vår kommun har vi haft flera projekt igång samtidigt och då valt att ha samma styrgrupp till alla 
projekten, fördelen med det är att det har varit resurssparande men för egna projektet har känslan 
varit att styrgruppsmötena har skyndats igenom och det har inte varit någon direkt återkoppling 
kring de frågor som dykt upp. Alla instanser har upplevts ha ”sina” områden och frågor att jobba 
med och olika lagar och regler har gjort att det varit svårt att komma vidare.  

Sekretessfrågan har varit ett stort problem trots att ungdomarna skrivit under samtyckesblanketter 
för hävande av sekretess.  

Då projektet saknade en problem- och analysfas innan projektstart verkar projektet inte varit helt 
genomtänkt och diskuterat från början mellan de olika representanterna i styrgruppen. Vi kan se att 
det hade varit en stor vinst i att redan innan projektstart se till att personal som kommer att jobba 
med projektet deltar från start och får sin roll i projektet tydligt definierad med målbild och 
arbetsstruktur tydliggjord. Tydlig arbetstid behöver frigöras för de som ska arbeta med ungdomarna 
och hinder som till exempel sekretess måste undanröjas genom tydliga samtyckesblanketter som 
samtliga berörda instanser accepterar. 

Önskvärt om varje instans avsatt personal för att jobba för ungdomen i projektet, att samarbeta för 
att en ungdom faktiskt ska lyckas, att kunna se vad olika insatser ger i långa loppet. Att ha en vilja att 
hjälpa ungdomen vidare trots att hen misslyckats upprepade gånger tidigare så kan det vara just 
denna gång som hen lyckas.  

Förbättringsområden är att förbättra närvaron vid styrgruppsmöten och prioritera dessa vilket skulle 
underlättas av att planera in samtliga mötestider i början av varje år samt att mer tid läggs på att 
lyfta föregående mötes protokoll och de frågeställningar som uppkom då. 

Ovanstående har framförts till den lokala styrgruppen och kommer förhoppningsvis att tas i 
beaktande vid pågående och kommande projekt såsom Värmlands nya och Värmland tillsammans.  

 

Projektkontoret 

Projektkoordinatorerna och projektkontoret har varit ett fantastiskt stöd under projekttiden. De har 
hela tiden följt upp och utvärderat det arbete som gjorts, kommit med synpunkter och råd och 
motiverat till fortsatt arbete genom att alltid finnas till hands. Om hinder dykt upp så har de kommit 
med förslag på konkreta lösningar och möjligheter och även gått in i projektet och tagit diskussioner 
med den lokala styrgruppen. 
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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).  
Projektledarna har spridit information om projektet via samverkansmöten med handläggare från 
socialtjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, personal psykiatrin, personal på skolor 
(både grundskola, gymnasieskola och folkhögskolor). 

Detta har resulterat i att projektet blivit känt hos berörda parter samt att ej direktanvisade 
ungdomar får information om att projektet funnits och kunnat söka sig till projektet på egen 
hand.  

Projektet kommer att fortsätta som permanent verksamhet och för att uppnå en bättre kvalitet i 
arbetet och att ge personalen mer tid åt varje enskild ungdom kommer antalet deltagare att 
planeras utifrån hur deltagarnas behov ser ut. Detta innebär att vi tänker fortsätta att utveckla 
arbetet med fokus på att ge tid till deltagarna då vi ser att det är en fördel att arbeta med färre 
deltagare åt gången. 

Några ord från samverkande parter: 

Arbetsförmedlingen: ”Jag tror att det är en framgångsfaktor att begränsa antalet 
deltagare (kanske ännu mer än idag?) så att man kan punktmarkera ännu mer.” 
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Leverans 
Projektet har skapat utrymme i form av egna lokaler. Rutiner har skapats för att skriva in, kartlägga 
och hitta individuella handlingsplaner för ungdomarna. Detta underlättas av att man nu i projektet 
känner till nyckelpersoner inom andra instanser och verksamheter och man har haft möjlighet att 
bygga upp ett urval av aktiviteter att tillgå utifrån vad den unike ungdomen behöver. Projektet har 
även blivit känt i kommunen och sändande aktörer vet hur kontakt ska tas och hur de enkelt lotsar 
deltagaren vidare in i projektet. 

Projektet har öppnat upp en möteslokal som nu är öppen under dagtid, men önskemålet är att 
denna lokal även ska kunna hållas öppen kvällstid för olika schemalagda aktiviteter. För detta krävs 
ytterligare resurser i form av personal. 

Vad vi sett verkligen saknas är en motivationsfaktor då ungdomarna gick in i projektet och påbörjade 
en aktivitet. Flertalet av ungdomarna saknade helt en egen försörjning eller uppbar försörjningsstöd 
och hade svårt att se varför de skulle gå ut och göra exempelvis en praktik utan någon som helst 
form av ersättning. Vi har därför efterlyst en ”aktivitetspeng” motsvarande exempelvis den 
ersättning som studiebidraget ger. Detta gjordes redan tidigt i projektet men ännu har ingenting 
hänt. Även aktiviteter på kvällstid har efterlysts då Torsby kommun helt saknar kvällsaktiviteter för 
ungdomar. 
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Implementering och användande av resultat 
Projektet kommer att implementeras inom Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning som ligger 
under kommunstyrelsen. Antalet deltagare kommer minskas till cirka 15-20 inskrivna samtidigt med 
samma målgrupp som under projekttiden. Ungdomarna kommer fortsättningsvis erbjudas 
deltagande oavsett anvisare eller tillhörighet. Syftet med att ”begränsa” antalet deltagare är för att 
göra ett kvalitativt arbete kring dessa.  
Den framgångsfaktor vi sett har varit störst är att processen fått ta tid, att vi tar reda på vad 
individen behöver för att ta sig framåt mot målet egen försörjning. Vi har sett att ofta ligger saker 
kvar i bagaget som behöver lyftas ur för att ungdomen ska kunna ta nästa steg. Då projektledarna 
haft en delvis lotsande roll har vi haft möjlighet att följa med ungdomen samt kunnat delta om 
ungdomen velat i exempelvis olika möten eller kontakter som ungdomen behövt ta. Några exempel 
på detta kan vara olika typer av outredda psykiska och fysiska funktionshinder, avsaknad av boende 
och ekonomisk försörjning, problem med skulder, relationer, spel, alkohol och eller droger. Saknas 
denna grund hos ungdomen är det i det närmaste omöjligt att komma vidare och nå egen försörjning 
i form av studier eller arbete. 
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Kommentarer och tips 
Vi vill ge tips på att en grundligare planering och problemanalys fas genomförs där samtliga 
involverade i projektet deltar. Att projekttid avsätts för personal i varje deltagande organisation, att 
ett gemensamt mål finns och att alla vet vilken roll och vilket ansvar man ska ta.  Här behöver även 
från början tydliggöras vikten av att personal från samtliga involverade instanser deltar i de 
styrgruppsmöten som hålls. Styrgruppsmötena bör bokas in för varje termin i förväg med bestämda 
tider och de hinder som eventuellt presenteras på mötena bör däremellan tas upp av styrgruppen 
för att man vid nästkommande möte ska kunna diskutera fram en lösning. 
 
Utöver detta har vi hela tiden arbetat med delat projektledarskap och varit två projektledare och då 
upptäckt att personaltätheten kring ungdomarna är en oerhört viktig faktor av många orsaker. Det 
har inneburit att ungdomen har haft möjlighet att ”välja” vilken personal hen fungerar bäst med, att 
det funnits personal att nå även om en av projektledare varit borta och sist men inte minst att 
projektledarna haft möjlighet att diskutera, stötta och motivera varandra. 

 

Sysselsättning för unga 
I vår kommun behöver vi skapa fler möjligheter att erbjuda meningsfull sysselsättning – 
praktik/arbetsträning/jobb. Och vi behöver inse att unga i utanförskap har behov av handledning och 
stöd på arbetsplatsen.  
I slutet av projekttiden har vi sett att det har blivit en större utmaning att hitta praktikplatser till 
ungdomarna, det är hård konkurrens om platser mellan alla olika aktörer i kommunen. 
Vi har inte haft tillräckligt med erbjudanden och möjligheter till meningsfulla sysselsättningar  

 

Psykisk ohälsa 

Många unga idag mår mycket dåligt.  Ibland har det blivit ett sorts normaltillstånd både för individen 
själv och för omgivningen. Man har misslyckats i skolan, man har inte fått det stöd man behövt.  
Ibland, men inte alltid, ligger en neuropsykiatrisk funktionsvariaton bakom. Man tänker inte längre på 
måendet utan ”det är bara så det är…” Man är van vid att allt bara blir fel. Omgivningen tror inte 

man kan lyckas. Då slutar man tro på sig själv.  Alla vägar känns stängda. Det är ingen idé att försöka.  

 

Arbetet behöver fortsätta 
Vi får inte falla för frestelsen att jaga snabba resultat i siffror.  ”Om vi tycker att det går för långsamt 
sänk farten“.  Annars finns risken att vi ”driver på” och glömmer att vi ska gå bredvid, och helst en 
liten bit bakom. 

 
Alla aktörer: kommunen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, skolan, företagarna, psykiatrin, 
vården och ännu fler. Alla behöver hitta pengar och samverkansformer för att inte gå miste om en 
viktig framtida personalresurs. Och framför allt, för att kunna bidra till att minska det enorma 
personliga lidande som ett utanförskap faktiskt innebär.  
Varje ny individ som kommer ut i meningsfull sysselsättning och egen försörjning ”sparar” dessutom 
miljarder åt samhället.  
ALLA måste tro på, och ta vara på, att ALLA människor kan bidra med något i arbetslivet och till 
samhället.  ALLA måste få vara med. 
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Vi får aldrig ge upp – och vi har alla ett ansvar 

Vi får inte tro att unga människor i utanförskap inte vill komma vidare, bara för att de inte visar det 
eller kan uttrycka det. Vi måste stå kvar över tid, tro på, se och bekräfta och bygga styrkor och 
talanger.  

Att få bara en chans till om man redan missat ett möte.  Att bli utestängd om man inte höll 
överenskommelsen.  Det räcker inte. Det behövs många chanser. Så många som behövs. Det behövs 
”tjat”, uppföljning, samtal om varför det blev som det blev, vad som behövs när det blev som det 
blev.  Det behövs ringas, sms:as, påminnas, banka på dörren, hämtas. Det som brukar kallas ”curla”….  
 
Om det är det som behövts då är det just det vi gjort i Värmlands Framtid. 
 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där… 

 Sören Kirkegaard 
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Kontakt och underskrift 
 

 

Kontaktperson för ytterligare information: 

 

 

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

 

Underskrift projektansvarig/projektledare: 

 

 

Datum                     Namnteckning 
 
 

Namnförtydligande 
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