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PROJEKTETS VARAKTIGHET  Juni 2015-maj 2018 

MÅLGRUPP  Ungdomar och unga vuxna  15-29 år som inte  studerar  

eller arbetar. 

PROJEKTMÅL: Genomföra insatser riktade till ungdomar, i åldern 15-24 år, som varken arbetar 

eller studerar med prioritering på ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg.  

PROJEKTETS SYFTE: Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män 

HUVUDFINANSIÄR: Europeiska Socialfonden 

POJEKTÄGARE: Årjängs kommun/Barn- och utbildningsnämnden 

SAMVERKANSAKTÖRER: Årjängs kommun Arbetsförmedlingen, Landstinget, Försäkringskassan,  

Finansiella Samordningsförbundet  

TOTALT ANTAL DELTAGARE: 46 deltagare – 21 kvinnor, 25 män 

RESULTAT: till arbete 53%, till studier 20%, avbrutit 12%, annan orsak (tex flytt) 15% 

PERSONAL: Juni 2015-juli 207: 100% projektledare, 67% medfinansiering   

Augusti  2017-maj 2018 - 100% projektledare 100%projektmedarbetare,  117% medfinansiering 

 

FRAMGÅNGSFAKTORER: 

 Inflytande över egen utveckling 

 Multikompetent personal med gemensamt förhållningssätt. Äkta intresse av att arbeta med 
målgruppen.  

 Hög personaltäthet. 

 Bemötande, engagemang, relation 

 Hög tillgänglighet (daglig verksamhet i bra miljö) 

 Helhetsperspektiv 

 Långsiktighet och uppföljning 

 Tydligt syfte med varje insats 

 Lösningsfokuserat arbetsätt 

 Flexibla insatser anpassade till individ och situation 

 Utgå från individens styrkor 

 Samverkan med andra aktörer 

 Lärande perspektiv i vardagen 
              

 



 

 

Sammanfattning   
 

Värmlands Framtid har varit ett länsövergripande arbetsmarknadsprojekt finansierat av ESF 
(Europeiska Socialfonden)  

 
Syftet och målet med projektet har varit att fånga upp ungdomar 15-29 år som inte arbetar 
eller studerar, och genomföra insatser och aktiviteter som stimulerar och gynnar ett närmande 
mot återgång till studier, till jobb eller annan egen försörjning.  

 
Årjäng har genomfört ett av 16 delprojekt i Värmland, under en projekttid på 3 år – Juni 2015-
maj 2018. 
 
Vi har arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coaching,    
kartläggning, självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie-   
och yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedandeverksamhet, friskvård, 
praktik och öppen verksamhet flera dagar i veckan m.m. 
Vi bedömer att arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med 
helhetsgrepp där personalen ”håller i” och inte släpper taget om ungdomen (t.ex. vid påbörjade 
studier eller arbete), utan följer upp under en period. Projektets aktiviteter har varit 
individuellt anpassade och utgått från den enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till 
resurser, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. 
Projektet har arbetat med att främja lika möjligheter och icke-diskriminering. 
 
De första två åren hade vi 100% projektledare samt 67% kommunal medfinansiering.  
Sista året två personal som jobbade heltid i projektet samt 1,17 
medfinansiering/projektmedarbetare 

 
 Framgångsfaktorer: 
-Individuellt anpassade insatser och aktiviteter utifrån deltagarens behov 
-Ett bra bemötande baserat på relation, respekt, tillit och tro på alla deltagares vilja att 
 utifrån de egna livsbetingelserna skapa sin egen framtid. 
-Tät kontakt mellan deltagare och projektmedarbetare 
-Markera och förstärka framgångar hos deltagarna 
-Ett lärande perspektiv i alla aktiviteter 
-Hög personaltäthet med multikompetens 
-Lösningsfokuserat arbetsätt 
 
 
Resultat: 
Vi har sammanlagt haft 46 inskrivna deltagare under projektperioden.  
Av våra deltagare i Årjäng har 53% gått till arbete, 20% till studier, 12% har avbrutit på eget 
önskemål och 15% har flyttat eller förflyttats  till annan huvudman eller aktivitet. 

 
 

 



 

 

Projektide , ma l och fo rva ntat resultat 

 
Starten på projektet 
Årjängs kommun har, och har under flera år tillbaka, haft en förhållandevis låg 
ungdomsarbetslöshet.  
I vår kommun har vi en blomstrande handelssektor som slukar mycket personal, bland annat 
många av de ungdomar som valt att börja jobba direkt efter gymnasiet, eller som hoppat av 
skolan och i stället sökt och fått jobb.   
Vi har också många företag inom tillverkningsindustrin, för att inte tala om vård och 
omsorgssektorns behov.   
Vi har en flexibel gymnasieskola som är bra på att anpassa studiegång och pussla ihop för de 
ungdomar som sviktar i lusten att plugga, men som ändå väljer att stanna kvar i studier.  
 
Och projektet vände sig till ungdomar som ”inte jobbar eller studerar”.  Tio deltagare, minst, 
skulle vi ha inskrivna… 

 
”Så hade vi verkligen 10 ungdomar i den här målgruppen…?”  
och ”behövde vi det här projekt?”  
 
Och ja, det behövde vi… 
 
Vi kom igång sent med projektstarten men ”grävde där vi stod”.  Tre ungdomar kom till första 
träffen.  
Första hösten hade vi 12 deltagare och efter ungefär ett år 20. 
 
Så ungdomarna ”som inte studerade eller jobbade” fanns i vår kommun också. Vi hade bara 
inte sett dem tidigare.  
 
De satt hemma… 
 
Grundinställning när vi startade var att alla ungdomar 15-24 (senare 29 år) utanför jobb eller 
studier skulle kunna vara med i projektet, att alla skulle få stöd utifrån sina förutsättningar, 
behov och önskemål. 
 
Vi såg snart att det inte var själva lusten att växa och komma vidare som saknades hos våra 
deltagare.  
 
Det var tron på att det skulle kunna gå… 
 
Många år av misslyckad skolgång, kanske en trasslig familjebakgrund, diagnoser, bristande 
tilltro till samhället och vuxenvärden, psykiskt ohälsa…  
 
Och,  därav, bristande självkänsla och självförtroende… 
 
Det vi såg gjorde oss bekymrade. Hur skulle vi kunna kompensera och komplettera..? 
 



 

 

Vi hade, när vi startade, inte några färdiga idéer för hur vi skulle jobba, och inga planerade 
metoder eller ett spikat arbetssätt… 
 
Och kanske var det just det som behövdes.   
Vi hade inte några förutfattade meningar om något…  
 
Vi gjorde det vi kunde, grävde där vi stod och utgick från varje enskild individ.  
Vi tog emot ungdomarna med värme och omtanke, vi visade att vi brydde oss, vi lyssnade på 
dem men genuint intresse, vi stöttade alla framsteg, även de allra minsta som vi ofta annars 
bara tar för givna.  Vi mötte deltagarna som medmänniskor, vi byggde en tillitsfull relation.  Vi 
stöttade och coachade och lotsade och ”curlade” så länge och så ofta det behövdes men alltid 
med en tro på att ”nästa gång, eller nästnästa eller om ett år gör du själv…” 
 
Det räckte långt. 
 
I maj 2018 när projektet stänger har 17 av våra totalt 46 deltagare, gått till jobb. Sju har gått till 
studier.  25 unga människor har börjat tro att de kan… 
 
Av resten har några flyttat till annan kommun och fått jobb eller börjat studera, några få 
avbröt. De som är kvar fortsätter resan i kommunens egen regi… 

 
 
Hur kom deltagarna? 
Våra deltagare har kommit via arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen samt från 
det kommunala aktivitetsansvaret -KAA. Vi har också bedrivit uppsökande verksamhet;  ringt, 
skrivit brev, SMS:at, knackat på dörren, ”Facebookat”,  ”på stan”…   
 
Men framför allt har de kommit själva. Genom kompisar och kompisars kompisar…  
 

Vilka var det som kom? 
”Ungdomar som inte jobbar eller studerar” hette vår målgrupp. Och vårt syfte och mål att 
stärka deltagarnas motivation och förutsättningar att börja studera eller få jobb.  
 
Gruppens sammansättning har förändrats över tid och därmed krävt anpassning av 
arbetssättet utifrån behoven, både på grupp- och individnivå. 
 
Första och halva andra årets deltagare kunde, med insatser som coaching, guidning, 
självstärkande aktiviteter och ökad arbetsmarknadskunskap rustas för den öppna eller 
anpassade arbetsmarknaden, eller för återgång till studier.  
 
De som var kvar i projektet, och de som kom till, stod längre bort från arbetsmarknadens krav 
och förväntningar. Vi anpassade arbetssättet för att möta deltagarnas behov av trygghet, 
någonstans att vara ”som inte är hemma”, relations- och tillitsbyggande, stöd i det personliga 
och sociala växandet, samt stöd och lotsning mot andra aktörer, arbetsprövning, sysselsättning 
och praktik. 
 
 
 



 

 

Att som personal vara flexibel och kunna anpassa arbetssätt och metoder är en viktig 
framgångsfaktor.  
Inte en enda av våra deltagare har någonsin passat i en ”fyrkantig metod-ram”.   
Arbetssättet bygger på att deltagaren vet själv, innerst inne…  
 
” Vad-skulle-kunna fungera-för-just-dig-frågan” är central.  I början får man kanske inget svar, 
och kanske inte ”i mitten” heller… Men frågan väcker med tiden tankar, som väcker tankar, 
som väcker tankar…  
 
Att någon annan tror på att man själv har svaren, ansvaren, möjligheterna och förmågorna är 
också det första steget i att börja tro på sig själv…   
 

De horisontella principerna 
 
Medarbetarna i projektet var väl förtrogna med, och 
förankrade i de horisontella principerna – genom jobb 
och erfarenhet… Men i starten hade vi inte några 
konkreta planer för hur vi skulle jobba med jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering. Vi grävde där vi 
stod – där också… Men ”Hur gör man värderingar verkliga 
och levande?”   
 
Genom att leva dem kanske…?   
 
 
 
 
Vi fick anledning ofta granska våra egna värderingar, 
ompröva och omvärdera.   
Vi fick också kompetensutvecklingsinsatser inom 
projektets ram för att kunna skapa en gemensam 
kunskapsgrund att stå på och utifrån det arbeta fram 
planer och modeller. 
 
Med tiden lärde vi oss, tack vare våra deltagare.  Vi lärde 
oss ställa frågan ”Hur blir det för Pelle om vi gör så här, 
eller för Anna…?”  
 
Att jobba generellt och principiellt med 
värdegrundsfrågor räcker inte alltid ända ut. Man 
behöver utgå från just ”Anna” eller ”Pelle. Och det 
individuella perspektivet behöver sitta i ”ryggmärgen. 
Att lära känna någon ”under ytan” bygger på relation, 
förtroende och tillit.  
Därför har ”relation, tillit, trygghet, förtroende” varit våra 

nyckelord i alla sammanhang genom hela projektet. 
 



 

 

Vi har under de senaste två åren följt deltagarnas nöjdhet med projektet via en NDI-enkät 

(Nöjd Deltagarindex)  

 

En av frågorna i enkäten har varit ”Tycker du att det förekommer rasistiska, kränkande eller 

nedvärderande kommentarer eller skämt i Värmlands framtid?” 

 

De första gångerna fick vi inga ja-svar. Men någon stans i ”mitten” började det komma ett och 

annat ”ja”.  

Vi tog allvarligt på detta och hade många bra, och, trodde vi, klargörande, ovillkorliga och 

uttömmande diskussioner. Och efter varje diskussion trodde vi att ”nu har vi kommit igenom 

detta”.  Men det blev tvärtom - fler ja-svar…  

Vi rannsakade oss själva och undrade vad vi gjorde för fel.   

Ända tills någon av deltagarna i gruppen sa ”Nu har vi pratat så mycket om detta så nu märker 

vi vartenda litet ord, vartenda tonfall och varenda blick…”   

Då kände vi att vi var på rätt väg… 

 

Vi har i alla fall lärt oss en sak: Värdegrund är färskvara… Tonfall, mimik, kroppspråk, blickar i 

avsikt att såra eller ”retas” kan vara svåra att upptäcka. Vi behöver vara vakna, reagera och 

agera - alltid… 

 

I vårt arbete med de horisontella principerna, jämställdhet, tillgänglighet och icke-

diskriminering, har vi deltagit i, och även anordnat, några specifika aktiviteter i syfte att 

stimulera deltagarnas engagemang.  

 

 

Värdegrundande aktiviteter 

-Vi deltog med öppet hus, fika och ”hembakade” regnbågskakor  

under kommunens ”Regnbågsvecka” hösten 2017.  Syftet med 

veckan var att sätta focus på att vi alla är lika olika och lika mycket 

värda.  

 

-Vi har tillsammans med deltagarna tittat på filmer som 

problematiserar och ifrågasätter normer 

 

-Vi har haft besök av jämställdhetscoach som under en halvdag 

diskuterade jämställdhets- och normfrågor med våra deltagare  

 



 

 

-Vi har använt kortlekar  och 
andra spel med dilemmafrågor 
och värderingsfrågor för att 
komma till diskussioner och 
ökad reflektion bland 
ungdomarna. 
 
-Våra deltagare har varit med 
på  i tre föreläsningar.  Den ena 
kring sexuell läggning, den 
andra kring normer och 
värderingar samt vikten av att 
våga tro på sin förmåga, samt 
en föreläsning om ADHD.   
Vi har haft flera deltagare med 
ADHD, och för dem blev 
föreläsningen en stark 
upplevelse, ett igenkännande, och en kick mot att våga tro att man kan – ändå… ”Det är 
jobbigare, och det tar längre tid, men det går…”.  

 
-Vi fick förmånen att vara med och skapa ett filmprojekt där 
deltagarna gjorde korta filmer ur sin historia. Syftet var att 
skapa ett autentiskt material för politiker på alla nivåer, för att 
öka förståelsen för ungdomar i utanförskap. Men även 
deltagarna själva fick större förståelse för varandra och 
varandras olikheter och skilda förutsättningar.  
Se filmerna på ”www.uvas.se”  

 

Aktiviteterna i sig har varit en viktig förutsättning för att sätta 

igång tankar och skapa diskussioner. Vad är rättvisa? Får man 

vara som man är?  Får alla vara med? Är alla lika mycket värda? 

Ska alla ha rätten att ha det okey? Vems ansvar är det att man 

har det bra? Kan man påverka sitt eget liv, och andras?  

De tankarna, och diskussionerna, som kommer efteråt, är det som förändrar på sikt. 

 
Vi hoppas och tror att vi som jobbat har varit bra förebilder. Vi har alltid varit öppna för 
diskussioner kring normer och värden, olika tyckanden och tänkanden. Som förebild är det 
även en viktig uppgift att markera den värdegrund som samhället (och vårt projekt) vilar på, 
och vi har haft noll-tolerans mot kränkande och nedsättande språk eller behandling, och 
många möten och diskussioner kring detta. 
 

Våra aktiviteter 
Delprojekten har arbetat med olika aktiviteter, t.ex. uppsökande verksamhet, coaching, 
kartläggning, självstärkande aktiviteter, individuellt stöd/lots, studiebesök, studie- och 
yrkesvägledning, arbetsmarknadskunskap, rustande/förberedande verksamhet, friskvård, 
praktik och öppen verksamhet flera dagar i veckan m.m.  
Vi bedömer att arbetet har varit kvalitativt, skett med hög personaltäthet och med 

helhetsgrepp där personalen ”håller i” och inte släpper taget om ungdomen (t.ex. vid påbörjade 



 

 

studier eller arbete), utan följer upp under en period. Projektets aktiviteter har varit 

individuellt anpassade och utgått från den enskildes möjligheter till deltagande och tillgång till 

resurser, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet, sexuell läggning eller trosuppfattning. 

Projektet har arbetat med att främja lika möjligheter och icke-diskriminering.  

 

Vad är det vi gjort när vi gjort det vi gjort? 

Vår verksamhet har stått på tre ben: 

-Öppet hus med friare gruppsamvaro. Till vardags kallat ”häng” 
-Enskilda samtal/aktiviteter 
-Organiserade gruppaktiviteter 

 

Öppet hus med friare gruppsamvaro  
Köksbordsamvaron med fika, och soffsamtalen, har kanske varit den 
allra viktigaste delen i verksamheten. Det är där de angelägna samtalen 
och diskussionerna pågått; dilemman, samtal om livet, om kärleken, om 
kamratskap, ensamhet, relationer, rädsla, ångest, otillräcklighet och 
bristande självkänsla och självtillit, hur man ser på sig själv och andra.  

 

Om aktuella händelser, om olikheter, om besvikelser och glädjeämnen, 
om oron för pengar, men även om glädjen när det blev några kronor 
över. Glädjeämnen och svårigheter har delats i stort och i smått.  
”Sociala samtal” har många deltagare tyckt varit svårt. Vad talar man 
om för att ”komma igång” och inte sitta tyst med stigande ångestnivå 

för vad man ska säja, och när…?  Så vi har ägnat mycket tid åt sociala samtalsämnen,  som 
”kallprat” - om väder och vind, om TV-program, om nyhetsmedia och om vad man kan tro på 
och inte.  

 
Klimatet har varit öppet och tillåtande. Inga diskussioner har 
varit för små eller för stora.   

När människor samtalar och diskuterar sker ett lärande på 
många plan; att man kan tycka lika och olika, att det finns flera 
olika sätt att se på saker och ting, att frågor utan rätt eller fel är 
de svåraste men också de mest utvecklande. Källkritik - när vi 
hamnat i frågeställningar som vi ville fördjupa oss i via nätet - 
Vilka källor är trovärdiga och inte? Hur troligt eller sannolikt är 
det att något stämmer eller inte stämmer? Betydelsen av att 
undersöka fakta innan man sprider och delar en ”nyhet” eller ett 
påstående på sociala medier.  Att få bekräftelse och förståelse, 
att själv klara att bekräfta någon - ”Jag förstår att det känns 
jobbigt”, eller ”Jag är glad för din skull…”. Att det är okey att säga 
till när man känner sig missförstådd eller orättvist behandlad. 
Att lyssna klart på varandra utan att avbryta, att visa respekt för 
varandras åsikter och tankar, att ställa frågorna som för samtal 
vidare, att våga stå för det man tycker och tänker, och säja det 
högt, att argumentera, att dra slutsatser.  



 

 

”Jag har blivit mycket mer social” sa en deltagare, ”förr satt jag mest tyst…”  
En annan: ”Att diskutera vid frukosten är det bästa, jag tycker att alla ska vara med då…” 
”Jag gillar diskussionerna…”  

  

Samtalen och diskussionerna i grupp varit en framgångsfaktor. 
Ungdomar har så mycket att berätta, så mycket värdefulla åsikter och 
tankar att delge varandra, och oss som jobbat.   

Även vid andra ”fria” aktiviteter har lärandeprocesserna pågått - När vi 
spelat kort, Monopol eller Yatsy, när vi målat och tecknat, haft en 
myskväll med pizza och film.  Helt enkelt alla situationer där vi som 
jobbat haft ett pedagogiskt perspektiv, varit aktivt närvarande, sett, 
hört och fört diskussionerna framåt, ställt de öppna frågor som väcker 
eftertanke och reflektion, när vi kunnat förstärka och uppmuntra 
framsteg.   
 
När vi tagit en promenad, åkt på utflykt, varit i simhallen, lagat 
hälsosam mat eller spelat bowling har det inte bara varit friskvård, utan 
även lärandesituationer i social förmåga. Och när vi deltagit i 
föreläsningar, gått till biblioteket, gått på utställning, varit på 
studiebesök, fått besök i våra lokaler, varit på teater, har vi inte bara 
”gjort det vi gjort” utan samtidigt tränat social kompetens. ”Hur gör man 
här? Vad säger man, och vad säger man inte?”   
Betydelsen av tonfall, kroppspråk, mimik. Kort sagt hur beter man sig i 
olika sociala sammanhang.  

 
Social anpassningsförmåga är en viktig och efterfrågad kompetens i 
dagens samhälle, och just den förmågan har många av våra deltagare 
haft svårt för. Därför har vi lagt stor vikt vid den sociala samvaron och 
dess lärande möjligheter. 
 
 

Den här sortens vardagslärande är effektivt för att det sker i ett sammanshang som är 
begripligt och meningsfullt. Man kan sätta in nya kunskaper, förståelse, nya tankar, 
reflektioner, slutsatser i sitt eget liv, här och nu. 

Samtidigt är det tidskrävande eftersom man måste vänta in, och använda situationerna när de 
dyker upp som en naturlig del i aktiviteten.  Återigen är det viktigt att vara flexibel och ha ett 
pedagogiskt perspektiv i den dagliga samvaron i gruppen.  
Man kan absolut iscensätta ”lektioner i hur man gör” men man riskerar att missa 
meningsfullheten och behovet och känslan av sammanhang… KASAM…. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samtalen – en del av arbetssättet. 
Enskilda samtal kan 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. 

 
Det kartläggande samtal – hur har du det?  
I våra kartläggande samtal har vi erbjudit våra deltagare att berätta om sitt liv; hur det har 
varit och hur det ser ut just nu, när det gäller hälsa och mående, arbetslivserfarenhet och 
studier, livserfarenheter, uppväxt, nätverk, ekonomi, intressen mm.   
Detta har varit det första steget i att lära känna varje enskild deltagare.   
 
Långt ifrån alla har varit beredda att berätta om sig själva och sitt liv – i början.  
Framgångsfaktorn är, som i mycket annat, att ge tid, ”gilla läget” och respektera vars och ens 
behov av integritet.  Undan för undan, i takt med att tillit och trygghet växt har bilden av 
individens berättelse klarnat mer och mer.   
 

Framåtsyftande samtal – att komma vidare 

De kartläggande samtalen har varit avstampet för ett 
framåtsyftande focus, med utgångspunkt i deltagarens unika 
behov, mål och drömmar.  Livsmålen har oftast varit desamma 
för deltagarna: Man önskar sig ”ett vanligt liv” med ett bra 
arbete som man gillar, körkort – om man inte redan har, pengar 
som räcker månaden ut, en partner (om man inte har…), att 
kunna åka på semester, egen lägenhet eller eget hus längre fram, 
barn så småningom…  

Framsteg har för några handlat om att komma i tid till 
uppgjorda möten, att delta i en aktivitet som man anmält till, att 
meddela om man inte kunnat komma.  Det har även handlat om 
att klara av att sköta tvätt och hygien, att komma igång med 

träning, att äta lite nyttigare, att se sambandet mellan det man äter och tandhälsa, att skriva en 
CV, att våga ta kontakt med en myndighet och veta vad man ska säja, att träna på körkortsteori 
eller anställningsintervjufrågor, att få iväg jobbansökningar eller blanketten till 
försörjningsstödet.  Och mycket annat… 
 
Många av våra deltagare har haft svårt att organisera och planera sin vardag och sitt liv, att 
börja i ”rätt” ände, och hitta strategier för att dagen och tillvaron ska gå ihop. 
Och där har de coachande samtalen varit viktiga.  ”Vad behöver du göra för att det ska fungera 
för dig? Hur kan jag stötta dig? Vilka steg har du redan tagit för att komma vidare, och vad 
behövs nu? 

Den typen av kommunikation som både ställer förväntningar på individens egen förmåga att se 
lösningar, men som även kan inbegripa konkreta förslag på tips och verktyg.  



 

 

 
En framgångsfaktor är att lyfta deltagarens framsteg, gärna så att även andra hör (om 
individen känner sig bekväm med det…) Det kan även fungera som en väckarklocka för andra i 
gruppen.  ”Kan hen så kanske jag också kan…” 
 
En metod som visat sig fungera bra för många är att jobba med ”skalor”.  ”Vart står du nu? Vart 
vill du komma?”  Vad har hänt sen sist?”  Skalor är ett konkret och bra hjälpmedel där vi även 
kan räkna in de små ”myrstegen” som kan vara stora och betydelsefulla för deltagaren… ”Du 
ringde själv upp försäkringskassan”. ”Du följde med på promenaden”. ”Du kom i tid”. ”Du åkte 
buss själv”. ”Du gick till arbetsförmedlingen…” 
Och ”Du har fått beröm på praktiken”. ”Du kom med på anställningsintervjun”. ”Du har börjat 
läsa några ämnen på distans”. 
För en del kan det nästan bli lite av en tävlan med sig själv. Man stimuleras och peppas av att se 
sina framsteg, och förstår att de räknas.  
Att följa skalan visuellt från första lilla steget och framåt…  
Det ena ger det andra. Man ser att det händer…  

 
En svårighet som vi mött är deltagarna som inte känner sig nöjda med de små positiva 
framstegen. De vill att det ska hända nu, och allt samtidigt.  Vi tror att det står för flera olika 
saker: Otålighet - efter lång väntan på ”framtiden”. 
Självkänsla - man tycker inte de egna små stegen framåt är värda något, i andras och i 
”samhällets” ögon… 
 
Det svåraste har varit när vi mött deltagare som inte vet vad de vill, eller som inte verkar vilja 
något alls… Ibland har livet varit så krångligt och stökigt så man har ger upp. ”Ingen idé att 
önska, ingen idé att planera. ”Det går ändå inte, så…”.  
 
Detta tillstånd kan ligga nära en depression och man måste vara uppmärksam för detta.  
 

Det är, återigen, tiden, tryggheten, tilliten som gör skillnad.  Att man blir mött där man är, att 
man får hjälp att se sina framsteg, och att någon tror att man kan. 
 
Alla vill något, men de behöver tid och stöd för att komma på vad. Och mod att våga… 
Det är då det är viktigt att vägen har jämnats, så att det inte blir fler misslyckanden. 
Så vi har jämnat vägar… 
 
Vårt samhälle består av en oändlig mängd system som påverkar människor. Alla dessa system, 
strukturer, lagar, regler är inte alltid är ”kompatibla” med varandra.  
I vårt arbete har vi fått träna på att hitta lösningarna, vägarna runt, eller över.  
Detta har också varit en slags pedagogisk aktivitet för deltagarna. Man lär sig att det faktiskt 
kan gå att ta sig förbi ”bromsklossen”. 
Det är aldrig ”kört”… 
 

 

 



 

 

De ”vanliga” pratstunder har pågått hela tiden och överallt: ”Hur har du 
det idag? Vad har du gjort i helgen? Hann du med bussen från praktiken? 
Hade du någon fiskelycka i går? Jag ser att du klippt dig/färgat håret. ”Jag 
märker att du är glad idag, vill du berätta?”   
Enkla vardagliga frågor och uppmuntran som gör att individen känner 
sig sedd, hörd, bekräftad och betydelsefull.  Den här typen av samtal har 
skett spontant, men ofta har vi, eller deltagaren själv, bett om enskilda 
oplanerade pratstunder. Ibland har det handlat om att det har hänt 
något som deltagaren haft behov av att prata om enskilt. Ibland bara för 
att få den där extra lilla stunden av uppmärksamhet och bekräftelse.  

Alla samtal, både de formella med ett tydligt syfte och mål, och de 
informella, och all övrig verksamhet har sin grund i relation och respekt. Vi behöver lära känna 
våra deltagare, och de behöver lära känna oss.   
Vi som jobbar lyckas bäst om vi vågar vara personliga och dela med oss av oss själva, utan att 
för den skull behöva bli privata.   

 

Relation A och O 
Att skapa bra relationer med deltagarna är alltså en del av arbetssättet. För att en bra relation 
ska utvecklas behöver vi respektera individen, tro på vars och ens förmåga och vilja att skapa 
sig ett bra liv, ha förståelse för olika livsbetingelser, visa engagemang och intresse för varje 
människa. Inte ha en egen agenda utan ”gilla läget”.  Det sistnämnda är många gånger svårt. 
Man tycker att man ”sitter på lösningen” och man ”vill ju bara väl...”  Men det är inte säkert att 
den är rätt lösning för personen som vi jobbar för. Som coach får man får ge akt på sig själv så 
man inte går i den fällan. 
 
Inte minst viktigt är det att arbetslaget har ett gemensamt synsätt som baseras på 
ovanstående. 
 
En trygg och tillitsfull relation gör att vi också kan ställa de obekväma frågorna, kunna öka 
förväntningarna, visa på de där konsekvenserna som inte blev så bra, reagera på beteende och 
attityder som inte är framgångsrika. Utan att tilliten och relationen för den skull raseras. Den 
brukar tvärtom stärkas. 
 

Enskilda aktiviteter 

 

Enskilda aktiviteter har till exempel varit studiebesök med enskilda 
individer, hjälp med ekonomisk planering, besök på tänkbara 
praktikplatser, praktik, utbildning, aktiviteter i syfte att stimulera 
individers intresse, till exempel besök på ridskola, hunddagis. Stöd, 
hjälp och lotsning vid myndighetskontakter och vid vårdbehov, enskild 
träning inför anställningsintervjuer, enskild körkortsteoriträning. Och 
mycket mer. 

 

 

 

 



 

 

Organiserade gruppaktiviteter 

Brädspel/rollspel i pedagogiskt syfte  

Aktiviteten har valts utifrån syftet att: 

-tänka och agera strategiskt 
-våga prova andra roller 
-planera i flera led 
-tänka abstrakt med konkreta medel 
-vänta på sin tur, träna tålamod  
-fantasi, inlevelse, kreativitet 
-träna kommunikation i grupp 
-öka förmågan att tolka och förstå instruktioner 
-träna minnet 
-samarbeta  
-ha roligt 

 

 
7 tjugo 

”7 tjugo” är mer än en metod. Det är ett förhållningssätt och ett 
arbetssätt, framtagen av ”Swedish Empowerment Center”, 
www.empowercenter.se 
 
Flera av våra projektmedarbetare har gått handledarutbildning i 
metoden 
 
Det centrala i arbetssättet 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 eller till vissa delar, berör 
kommunikation, resurser – yttre och inre, värderingar och ansvar.  
I vår kursverksamhet har vi lagt stor vikt vid självkänsla, 
självinsikt/självbilder, förmågan att kommunicera och hantera 
konflikter samt planerings- och organisationsförmåga. 
Centralt i vårt kursupplägg har även varit att bli överens om 
gruppens spelregler, som dels slipar samarbetsförmågan, dels 
ökar tryggheten och förutsägbarhet i gruppen. 

Vi har använt 7 tjugo även i det individuella arbetet. 
Omdömen från deltagare: ” Jag har börjat förstå mig själv”, ”Det är 
mycket man kan göra annorlunda nu”.  ”Jag vet bättre vem och hur 
jag är”. ”Vågar prata i gruppen”. ”Vet mera hur jag tänker” 

 

 

 

http://www.empowercenter.se/


 

 

Friskvård  
-promenader 
-styrketräning 
-simning 
-ridning 
-ryggträning  
-utflykter med tex korvgrillning, fiske 
-bowling 
-gokart 
-matlagning 
-workshops kring mat och socker, sömn och vila 
-skärmtidens inverkan 
 -massage och avslappning. 

Alla har erbjudits att använda vår kommunala simhall och motionshall utan kostnad. 

Att jobba för friskvård och hälsa har varit ett av projektets fokusområde. Vi har velat väcka 
intresse för aktiviteter som främjar hälsa, men även stimulera och förstärka befintliga hobbys.  

Vi hade gärna velat jobba mer och lyckats bättre med friskvårds- och hälsoarbetet.  Några av 
våra deltagare som redan tidigare haft träning och rörelse som en aktivitet var lätta att 
stimulera vidare. Men det stora flertalet kom med en stillasittandelivsstil, inte alltid 
hälsosamma matvanor och en allmän uppgivenhet och modlöshet.  Vi fick i stället gå vägen via 
kunskap; betydelsen av att äta rätt, att sova, att begränsa skärmtid. Och framför allt att bygga 
på självkänsla och självförtroende.  

 
Att kunna erbjuda en ”guldkant” då och då är ovärderligt för unga människor som kanske inte 
alltid har råd eller möjlighet att kunna göra det där roliga som gör vardagen mindre grå och 
enahanda.  Det är dessutom en inflytandefråga.   

Därför har vi alltid försökt att genomföra de förslag på aktiviteter som kommit från deltagarna, 
för att visa på att det lönar sig att ta initiativ. 
Det betyder mycket för var och en att bli lyssnad på, att någon bryr sig om vad ”just jag tycker”.  

 

 

 

 

 



 

 

Körkortsteori 

Körkort har varit högt upp på önskelistan för de som inte hade. 
En period hade vi en grupp som stod redo att börja tänka på körkortet. Vi köpte in böcker, 
program för att plugga körkortsfrågor, satt med vid datorn och diskuterade, förhörde, ställde 
frågor, läste högt ur teoriböckerna, gav tips och råd kring studieteknik. 
 
Detta arbete ställde stora krav på vår medvetenhet kring de horisontella principerna. Vi 
behövde bedöma vilka olika typer av körkortsböcker och häften deltagarna hade nytta av, vilka 
dataprogram som var tillgängliga för alla, hur vi anpassade lärandesituationerna så att det 
passade alla.  
Men framför allt, och detta kunde vi inte lösa, blev vi starkt medvetna om att körkortet i sig är 
både en tillgänglighetsfråga och en jämställdhetsfråga. Och en fråga om självkänsla…  
Ekonomin inte borde få vara avgörande för att lyckas med körkortet.  
Det är dessutom en passersedel in i arbetslivet för många.  

 

Arbetsmarknadskunskap 

Under en period då det var aktuellt för våra deltagare 
erbjöd vi regelbundna träffar kring 
arbetsmarknadskunskap.  Det handlade om vad som är 
viktigt för att klara ett jobb, tex attityd, intresse, 
ansvarstagande, hur man söker jobb, hur man kontaktar 
tänkbara arbetsgivare, hur man kan hitta jobb i sitt eget 
sociala nätverk,  hur man klarar en intervju på bästa sätt,  
och hur man klär sig och uppträder, hur facket, 
arbetsförmedling och A-kassan fungerar. 
Vi har även gjort studiebesök på arbetsplatser, haft besök 
av branschrepresentanter från tex vård och omsorg, 
industri- och hantverkssektorn, haft rundturer med bil 
runt våra industriområden för att ta reda på var olika 
arbetsplatser ligger, och utforskat hur många olika företag 
och arbetsplatser det faktiskt finns i vår kommun 

 

Vi har i efterföljande diskussioner även pratat om 
traditionella manliga respektive kvinnliga jobb.  Vår upplevelse är att deltagarna varit påtagligt 
befriande från könsrollstänk när det gäller yrkesval.   

Vi har haft manliga deltagare som jobbat inom eller gjort praktik inom barnomsorg och 
omsorg, en av våra tidiga kvinnliga deltagare fick jobb inom metallindustrin och trivdes 
storartat. I projektets slutskede, när vi hade bjudit in en företrädare för hantverksyrken, som 
berättade om att den senast anställde muraren var en kvinna, var det ingen som tyckte det var 
det minsta konstigt. Och när vi blev erbjuden en ”prova-på-dag som målare ville både manliga 
och kvinnliga deltagare vara med.   
Så vår tolkning är att jämställdhet när det gäller kön och jobb kommit en bra bit på väg i de 
yngre generationerna. 
 
 

 



 

 

 Medborgarkunskap 

Medborgarkunskap och arbetsmarknadskunskap hänger oftast 
samman.  
Medborgarkunskap vävs in i många olika aktiviteter och samtal.  
Men vi har också gjort studiebesök i vårt kommunhus, åkt runt i 
vår tätort och tittat efter vart företagen finns, haft besök av 
kommunalrådet, tagit del av info från socialförvaltningen kring 
dess syfte och funktion, försörjningsstöd, råd och stöd, missbruk, 
info om arbetsmarknadsenheten, insatser från 
arbetsförmedlingen, besök av banktjänsteman med info och tips 
kring lån och ekonomi i övrigt.  SYV – besök med info om 
utbildningar, inträdeskrav, CSN och mycket annat. 

Vi har diskuterat, och kolat upp, hur man skaffar egen bostad, 
hur landtingets ”1177-sida” fungerar, jobbat med budget och 
ekonomi, var man kan vända sig om man behöver komma ur ett 

drogmissbruk eller om man är orolig för att kompisen dricker för mycket och för ofta..  

Vi har hjälpt deltagare med att fylla i blanketter, hitta på webbsidor, att ringa upp myndigheter.  
Vi har besökt biblioteket, utställningar, lyssnat på föreläsningar, varit på teater fikat på café, 
ätit ”ute”. 
Syftet har varit att ”klä på” erfarenheter, kunskaper och kompetenser för att stärka deltagarnas 
självständighet.  Det har stor betydelse för självkänsla och självförtroende att veta ”hur man 
gör och hur man är” i olika situationer. 

 

 

Stormöten 
 

Periodvis, när behov har funnits, har vi haft så kallade stormöten 
varannan vecka. Då har vi diskuterat verksamheten i projektet, tagit upp 
synpunkter och önskemål om innehåll och organisation, informerat om 
kommande aktiviteter, om NDI-enkätens resultat, om projektets mål och 
syfte, regler för samvaron.   
 
 

Dessa möten har varit ett viktigt forum dels för att hålla ihop 
verksamheten, dels ur ett demokratiskt perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Utbildning 
Vi har genomfört röjsågsutbildning, terrängfordonskörkort, 
serviceutbildning samt en kurs i bildskapande för en 
deltagare. Vi har även betraktat bräd- och rollspelsaktiviteten 
som kompetenshöjning, liksom de flesta av våra aktiviteter. 
Lärandet pågår ständigt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb eller studier? 

Alla som kom till oss ville ”ha ett jobb”. Bara vilket jobb som helst. För att kunna försörja sig.  
Skaffa egen lägenhet.  Bli självständiga. (80% av våra deltagare bodde hemma hos föräldrar när 
de började i Värmlands Framtid)  
 
I början stöttade vi alla deltagare som ville,  att anmäla sig som arbetssökande på 
arbetsförmedlingen.  Även de som inte stod till den öppna arbetsmarknadens förfogande - 
ännu. Tanken var att de skulle kunna få ta del av de insatser som arbetsförmedlingen kan 
erbjuda; kurser, arbetsterapeut, arbetspsykolog, anpassade tjänster. 

 
För de flesta fanns inte studier på kartan.  Gemensamt för de allra flesta var en misslyckad 
skolgång som många gånger börjat redan i låg- och mellanstadiet. Och ännu tidigare… 
Mobbning, känsla av utanförskap, ensamhet, en upplevelse av att inte kunna koncentrera sig, 
hänga med och förstå.  Upplevelsen har sedan förstärkts under skoltiden när kraven ökat och 
resultaten rasat. Många har haft en hög frånvaro, några struntade i skolan och gick helt enkelt 
inte dit.   
 
Möjligheten att få ett jobb efter 9:an är nästan obefintlig så alla våra deltagare hade gått vidare 
till gymnasiet efter grundskolan. Men många hoppade av i förtid och nästan alla som gick klart 
gjorde det med ofullständiga betyg. Man orkade inte. Motivationen, energin, målen och 
drömmarna fattades… 

 
 



 

 

Att rustas för jobb 

Så gott som varje dag under projekttiden har det pratats jobb 
och skola och kollats på ”Platsbanken”. Under de första två åren 
hade vi även arbetsmarknadskunskap på schemat varje vecka, 
för att klä på kunskaper för de som var redo för den öppna 
arbetsmarknaden utan ytterligare insatser. Vi pratade om olika 
yrkeskategorier, vilka branscher som (ibland) kan anställa utan 
fullständig gymnasieexamen, vilka fler sätt det finns att söka 
jobb (media bland annat) Vi tränade på anställningsintervjuer, 
och diskuterade hur man bäst klarar av en intervju, vi hjälpte till 
med att skriva CV, informerade om A-kassa och fack.  
Vi har haft besök av representanter för olika branscher som 
berättat om hur det är på deras jobb. Vi har gjort studiebesök på     

arbetsplatser, både individuellt och i grupp.   
Och vi har ”peppat” och tjatat: ”Har du kollat platsbanken idag? 
”Jag såg att XX söker folk..”, ”Heja på, skicka ansökan”, ”Ska vi 

träna lite intervjufrågor?” ”Sök igen – ge inte upp!” 
 

Jobben de fick, de som fick, var sommarjobb, säsongsjobb, 
vikariat.  Några fick stanna kvar och blev 
tillsvidareanställda, några fick komma tillbaka när 
produktionsnivån på företaget ökade igen. Många hade 
praktik under kortare eller längre tid och några fick jobb 
efter det. 

Några fick anpassade jobb via arbetsförmedlingen.  
Även om det i första skedet handlade om tidbegränsade 
arbetlivserfarenheter, så hade det stor betydelse för 
deltagarna. Vi såg hur de växte med uppgiften, de kom 
tillbaka och berättade om sina erfarenheter.  De var ”på 
banan”.  
Någon upptäckte sitt drömjobb via praktiken och valde att 
utbilda sig. 

 
Att få sitt första jobb är alltför svårt. Vi måste hitta sätt att 
göra det lättare… 

 
Och d e som behövde ”kläs på” mera innan debuten på en arbetsplats?  
De flesta hade ingen arbetserfarenhet alls, mer än någon kortare praktikperiod i grundskolan.  
Så vi diskuterade mycket hur det är att jobba… Att man måste ta sig upp på morgonen, komma 
i tid hel och ren, att man måste vara förberedd, visa en bra attityd och arbetsmoral, ha koll på 
sitt kropps-språk och vilka signaler man sänder ut, lägga ner energi och vara öppen för goda 
råd och coachning.  
 



 

 

-Kom i tid – Fler ”väckarklockor”, sov tillräckligt, planera morgonen så att du hinner. 
Bestäm rutiner (kanske schema)    
-Ha en bra attityd -  var ”schysst”. 
-Var förberedd på arbetsdagen – håll på morronrutinerna, ät frukost (om du kan)         
var utsövd och utvilad. Tänk positiva tankar. 
-Ansträng dig – alla jobb tar emot ibland  
-Arbetsmoral – Var ärlig, gör det du ska, gör det så bra du kan. 
-Kroppspråk – Visa intresse med kroppen. 
-Energi – sov tillräckligt, ät bra mat, fokusera 
-Gör det lilla extra – kanske diska i personalrummet även om det inte är ditt jobb…. 
-Håll avtal – tider, arbetsuppgifter, regler. 

 

Tillbaka till skolan 

Och studierna: Vi har hjälpt deltagare att hitta info om olika studievägar att komma vidare, 
Gymnasieskolans Studie- och yrkesvägledare (SYV) har besökt oss flera gånger och berättat om 
skolans möjligheter, både för grupp men också som individuella insatser. Vi har gjort 
studiebesök på folkhögskola och fått information om upplägg och möjligheter.  
Några har studerat något enstaka ämne på distans och suttit i våra lokaler och pluggat, men 
stöd och coaching.  Vi har tillhandahållit PC och nätverk. 
 
Tre av våra deltagare som återgick till studier valde folkhögskola.   

En tidigare deltagare som vi träffade ”på stan” strax innan hen skulle avsluta sin tvååriga 
folkhögskoleutbildning uttryckte sig så här ”Det var det bästa jag gjort!  Jag trodde inte att jag 
gillade att plugga men det var roligt – hela tiden!  Jag kommer att sakna skolan och har redan 
börjat fundera på vad jag ska läsa nu…” 
 
På frågan vad det var som gjort att det gick så bra svarade hen ungefär så här: Det är ”friare” än 
på gymnasiet.  Man får individuellt stöd. Det är en jättefin gemenskap. Man jobbar mycket i 
grupp. Vi hade inte prov och betyg utan bara godkänt… Det var mycket att göra ibland, men inte 
stressigt och pressande och det kändes alltid möjligt…”  
 
 

Att möta framtiden 

Att komma ut till arbetslivet eller åter till skolan är ingen lätt match 
om man suttit hemma och tagit dagen som den kommit.  Det kräver 
att man gör val, förändrar sina rutiner, vanor, mönster, själva 
förhållningssättet till tillvaron… Och det tar tid…  
Grundbultarna, som i allt annat, är att man dels tror att man kan, dels 
att man vill men även att man vågar ta steget.  Men först av allt måste 
man tro att man kan, för att våga vilja, och för att våga våga…   
  
Bästa sättet att anpassas för jobb är att vara på jobb. En autentisk 
miljö blir ”på riktig”. Det blir meningsfullt och man lär sig av 
sammanhangen, KASAM - känslan av sammanhang. 
 

 



 

 

 

Men det behövs stöd även ute på arbetsplatsen; utgå från varje enskild individ, ha tålamod och 
tid att stötta, coacha och guida. Tro att det går även om det är motigt, och förmedla den känslan 
till individen.   
”Curla” – så lite som möjligt, men så mycket som behövs… 
 
När det gäller att komma igång med studier handlar det egentligen om samma stödbehov som 
på vilken arbetsplats som helst, även om miljön i skolan ju är bekant för alla. 
Gymnasieskolan i vår kommun är ganska liten och flexibel. Ett bra studieupplägg hittas för de 
flesta. Man kan läsa på distans, man kan ta ett ämne i taget för att ”känna sig för” Vi har även 
erbjudit lärarstöd i våra egna lokaler.  Ingen nappade på erbjudandet under projekttiden, utan 
de som valde att börja studera igen ville tillbaka till den autentiska skolmiljön. Men det kan 
ändå vara ett koncept att tillhandahålla om själva skolmiljön och kompisarna känns hotfull och 
omöjlig i början.  
 
I vår kommun har vi en förhållandevis låg studietradition och ligger en bit ner i statistiken över 
hur stor andel som läser vidare efter avslutat gymnasium. Vi är en liten kommun med många 
mindre företag och några större, många känner varandra, eller känner någon som känner 
någon.  Så många får sitt första jobb genom kontakter.  Vi har dessutom en blomstrande 
handelssektor som slukar mycket folk.   

 
De flesta av våra deltagare har minst en gång sagt att ”jag vill läsa klart, men inte än…”   
Vi tror att flera av våra deltagare, när tiden och de själva är mogna, kommer tillbaka till 
studierna. Men de behöver fortsatt stöttning och uppföljning på vägen dit och en bit till… 

 

 

Projektmedarbetarnas förhållnings- och arbetssätt 

För att lyckas är det viktigt att medarbetarna har samma syn på verksamheten och kompetens 
att omsätta den i praktiskt arbete: 

Därför har vi enats om vilka perspektiv, förhållningssätt och arbetssätt som ska råda: 
 
-Individuellt perspektiv – alla a r olika, individuella behov och ma l 
-Helhetsperspektiv – fysiskt, psykiskt och socialt. Bakgrund, fo rutsa ttningar, fo rma gor, 
livsbetingelser i o vrigt. 
-Lo sningsfokuserat  fo rha llnings- och arbetssa tt. Se och uppmuntra de sma  framstegen, tro pa  
individens fo rma ga att hitta lo sningar och va gen frama t. ”Om det inte fungerar, gör något annat” 
-Motiverande och sto djande fo rha llnings- och arbetssa tt.  Motivera individen att va ga prova, ge 
sig sja lv en ny chans, fo lja med en bit pa  va gen, ”vi kan vara chaufför en tid men med siktet 
inställt på att deltagaren ska bli sin egen chaufför på sin egen livsresa” 
-Pedagogiskt perspektiv – ”Kla  pa ” kunskaper och fo rma gor. La randeprocesser pa ga r hela 
tiden, livet igenom. 

 
 
 
 
 



 

 

Våra  fokusområden  
-sja lvka nsla  - att du duger och a r va rdefull 
-positiv sja lvbild  -  att du a r no jd med dig sja lv 
-sja lvinsikt – fo rsta  dig sja lv 
-sja lvfo rtroende – att du vet vad du kan och att du kan utvecklas 
-social fo rma ga -  samspela med andra 
-ma lmedvetenhet – vilja vidare och veta vart 
-ha lsa och o kat va lbefinnande – fysiskt, psykiskt, socialt 
-kommunikationsfo rma ga – tala, lyssna, tolka, fo rsta  
-Sta rkt planerings- och organisationsfo rma ga  - vad som ska go ras och go ra det 
-arbetsmarknadskunskap   
-medborgarkunskap   
 

 
Utmaningar 
 
Gräv där du står och agera snabbt. 
Att improvisera och fa nga tillfa llen i flykten kan upplevas som utmanande. Men det kan vara 
avgo rande… 
Vi har jobbat efter mottot ”gra v da r du sta r”. Fungerar det inte, go r na got annat. Hitta det som 
fungerar. Ha r och nu. Ring genast den da r eventuella arbets/eller praktikplatsen. Eller a k dit. 
Ring Fo rsta Linjen pa  sittande mo te.  A k a  ko p skorna som beho vs fo r praktiken – idag. 
Skriv praktikkontraktet direkt.   
 
Ma nga system idag a r tro ga. Stupra nnorna a r tra nga.  Att beho va va nta pa  mo tet, pa  pengarna, 
praktiken, na r man redan va ntat i a ratal pa  att komma frama t, det ”suger”. 
Det beho ver bli mera mo jligt att agera snabbt. Den unge kanske har styrkan och orken just idag. 
I morron kan den vara borta…. 
De grundla ggande behoven; tryggheten i att ha na gonstans att bo som a r hemma, pengar till 
mat, tandkra m och mediciner, nya skor na r det ga tt ha l pa  de gamla.   
Det a r sja lvklarheter kan man tycka. Det fa r inte ta tid att fa  den hja lpen. Det a r de uppfyllda 
prima ra behoven som ger grundfo rutsa ttningar till att ta klivet upp pa  na sta trappsteg i 
Maslows behovstrappa. 
 
 

Sysselsättning för unga  
 
I va r kommun beho ver vi skapa fler mo jligheter att erbjuda meningsfull 
sysselsa ttning – praktik/arbetstra ning/jobb. Och vi beho ver inse att unga i 
utanfo rskap har behov av handledning och sto d pa  arbetsplatsen.  
Vi tror att en autentisk arbetsmiljo  a r en av de mest utvecklande insatserna. 
Va r sto rsta utmaning under projekttiden har varit att vi inte haft tillra ckligt 
med erbjudanden och mo jligheter till meningsfulla sysselsa ttningar 
”utanfo r” projektet.  
 



 

 

Psykisk ohälsa 

Ma nga unga idag ma r mycket da ligt.  Ibland har det blivit ett sorts normaltillsta nd ba de fo r 
individen sja lv och fo r omgivningen. Man har misslyckats i skolan, man har inte fa tt det sto d 
man beho vt – tidigt.  Ibland, men inte alltid, ligger en neuropsykiatrisk funktionsvariaton 
bakom. Man ta nker inte la ngre pa  ma endet utan ”det är bara så det är…” Man a r van vid att allt 
bara blir fel. Omgivningen tror inte man kan lyckas. Da  slutar man tro pa  sig sja lv.  Alla va gar 
ka nns sta ngda. Det a r ingen ide  att fo rso ka.  

 
Vi har mo tt ungdomar som har det sa  ha r.  Det vi ser pa  ytan a r en ung ma nniska som tar dagen 
som den kommer, som ytligt sett inte har na gra ambitioner, intressen, o nskningar, ma l.  

Vi ser en ung ma nniska som inte verkar bry sig och som inte verkar vilja na got… 

Det a r hja rtska rande. Det a r o mta ligt. Och det tar tid att fo ra ndra. Vi har lotsat na gra av va ra 
deltagare vidare till Fo rsta Linjen, till psykiatrin, till va rdcentralen.   
 
Men det a r inte heller alltid specialister som beho vs Och det a r inte alla deltagare som vill 
”slussas” vidare till va rden. 
Na gra har funnits i va rt projekt la nge, och vi kan a nda  ma rka att tiden med medma nniskor runt 
omkring som ser, ho r, ma rker, bekra ftar, fo rsta r och tror, kan go ra skillnad…  

 

 
Samverkan 
 
Styrgruppsarbetet. 
Projektets styrgrupp har träffats varannan månad.  
Styrgruppen har haft en stående dagordning med utrymme för att berätta om nuläge, 
framgångsfaktorer och hinder i projektet. De har intresserat följt projektarbetet och visat 
engagemang och tilltro till projektmedarbetarnas insatser.  
 
I vår kommun har vi haft flera projekt igång samtidigt, med samma styrgrupp. 
Därför har styrgruppsmötena för de olika projekten lagts samtidigt. Detta har varit 
resursbesparande och effektivt, men ur projektledarperspektiv har tiden för att diskutera ”det 
egna projektet” ibland känts för kort för att komma till en ”djupare” bild av läget och vårt 
arbete. 
 
 

Projektkontoret 
Vårt projektkontor i Karlstad har varit långt bort men känts nära. Våra projektkoordinatorer 
har varit lättillgängliga både på telefon och via mail. Vi har aldrig behövt vänta länge på svar 
när vi haft frågor eller behövt bolla. De har hållit ihop våra projektledarträffar och andra 
aktiviteter på ett föredömligt sätt. De har smittat oss med entusiasm och idéer och vi har alltid 
känt oss uppskattade för det jobb vi gjort.  Vi har känt oss trygga med vår projektledning. Vi 
har haft en ovärderlig sammanhållning i hela projektledargruppen. Och dessutom har vi haft 
roligt! 

 



 

 

Samverkan med andra aktörer 
Vi hade gärna samverkat mer strukturerat och med flera. På grund av kort riggningstid av 
projektet skapades ingen egentlig samverkansplan som var tillräcklig förankrad och 
prioriterad hos alla aktörer. Det gjorde att samverkanstillfällen fick anordnas ”efter vägen” och 
blev därmed inte så sammanhållna och framåtsyftande som vi hade kunnat önska oss. 
 
De som vi samverkat och samarbetat mest med har varit Socialförvaltningen/Individ och 
familjeenheten, Arbetsförmedlingen, Finsamprojektet och AME, och på slutet även 
vården/Första linjen och psykiatrin.  Vid enstaka tillfällen med Försäkringskassan.  
 
Att samverka gör sig inte själv. Först och främst måste alla parter vara överens om att man vill 
samverka, och varför.  Mål och syfte behöver vara solklart. Dessutom måste alla vara överens 
om att samverkan innebär en vinst, för den enskilde individen/klienten förstås, men även för 
den egna verksamheten.  Det kan aldrig vara en vinst att flera gör ungefär samma sak.  Eller 
ännu sämre: Att man gör olika saker som drar åt olika håll. 

 

Värmlands Framtid - en plats att komma till 
Att faktiskt komma upp fra n soffan eller sa ngen da rhemma, kla  pa  sig, ta sig in i duschen, 
sta nga av dataspelet, ga  ut genom ytterdo rren, bo rja ga ,  komma till va ra lokaler, ta av sig 
skorna och sta lla upp dem pa  skohyllan, komma till ko ksbordet,  sa ja hej, sa tta sig, ha lla upp en 
kaffemugg, umga s, prata. Det a r framsteg. Sma  och sja lvklara fo r oss. Gigantiska fo r individen i 
utanfo rskap…  
 
Undan fo r undan byggs relationen mellan medarbetare och deltagare. 
Ett respektfullt och ka rleksfulltemo tandet, empati, omtanke, omsorg och uppmuntran go r 
skillnad. 
 
Sakta bo rjar individen fundera o ver sig sja lv, sin vardag, sitt liv.  
Och fram tra der en ung ma nniska som faktiskt bo rjar vilja na got, som tror pa  sin fo rma ga, som 
bo rjar bli beredd att ta styrning o ver sitt liv – mot en o nskad framtid… 

 

Det a r stort. Det a r Va rmlands Framtid. 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Projektets resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Totalt juni 2015-

maj 2018 
Varav kvinnor Varav män 

Antal inskrivna 46 21 25 

Avslutade till arbete 17 7 9 

Avslutade till studier 7 4 3 

Genomgått praktik 20 10 10 

Flyttat från kommunen 5 4 1 

Avbrutit projektet 3 0 3 

Till implementerad kommunal 
verksamhet  

14 6 8 

 

 

Av 46 totalt inskrivna unga människor har 24 gått till jobb eller studier. Och trots att det varit 
svårt att få fram praktikplatser har vi kunnat erbjuda 20 deltagare kortare eller längre tids 
erfarenhet från en autentisk arbetsplats.   
 
 

Studier 

20% 

Arbete 

53% 

Avbrutit 

12% 

Annan orsak 

15% 

Resultat juni 2015-maj 2018- 34 deltagare 

Studier

Arbete

Avbrutit

Annan orsak

fullföljt



 

 

Även om praktiken bara i några enstaka fall lett till stadigvarande jobb så har en tids 
arbetslivserfarenhet ändå inneburit en stegförflyttning för deltagaren.  Det är ett 
självstärkande värde i att veta hur det är på en arbetsplats. Inte bara när det gäller själva 
arbetsuppgifterna utan också hur man gör när man kommer på morgonen, vad man säjer och 
till vilka, hur det kan gå till i ett fikarum – vart man sitter, vem som fixar kaffet, vad man pratar 
om, och hur man pratar…  
En mängd detaljer som vi vanligtvis inte tänker på, men som inte är det minsta självklara om 
man inte vet…  
Det är en bit i den sociala kompetensen, helt enkelt… 

 
 

 

Nöjd Deltagarindex – NDI 
Vår regelbundna NDI-enkät (Nöjd deltagarindex) som genomförts sammanlagt 9 gånger under 
projekttiden och bygger på 82 svar, har gett oss ytterligare ett ”siffer-resultat” och synpunkter 
på verksamheten. 

 

Här ett urval av frågor och svar: 

Folkbokförd som: 

Namn  Antal  %  

Kvinna  36  43,9  

Man  46  56,1  

Total  82  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hur många gånger har du under de senaste 4 veckorna träffat personal från Värmlands 
framtid? 

Namn  Antal  %  

Ingen gång  1  1,2  

1-2 gånger  20  24,4  

3-4 gånger  27  32,9  

Fler än 4 gånger  34  41,5  

Total  82  100  

 

 

 

 
 

 

 

Hur många gånger har du under de senaste 4 veckorna deltagit i 

gruppaktiviteter/gemensamma aktiviteter i Värmlands framtid? 
 
 

Namn  Antal  %  

Fått erbjudande, men tackat nej.  7  8,5  

Ingen  11  13,4  

1-2 gånger  26  31,7  

3-4 gånger  20  24,4  

5-8 gånger  14  17,1  

Fler än 8 gånger  4  4,9  

Jag har inte erbjudits någon 

gruppaktivitet/gemensam aktivitet.  
0  0  

Total  82  100  

 

 

 

Vi tolkar diagrammen ovan som att vi varit lättillgängliga och att deltagarna sett en vinst i att träffa 
personal från Värmlands Framtid. Vi tror att täta träffar är en framgångsfaktor. Det är då man bygger 
relationer.  
80% av deltagarna har varit med i gruppaktiviteter trots att de flesta varit frivilliga att delta i. Däremot 
har vi alltid haft en hög förväntan på deltaganade. 



 

 

 

 

 

Upplever du att personalen är lätt att komma i kontakt med? 

Namn  Antal  %  

Ja, de är mycket lätta att komma i 

kontakt med!  
79  96,3  

Ja, men det kan bli bättre.  3  3,7  

Nej, de är inte lätta att få kontakt 

med.  
0  0  

Total  82  100  

 

 

 

 
 

 

Blir du bra bemött av personalen? 

Namn  Antal  %  

Ja  81  100  

Nej  0  0  

Total  81  100  

 

Vi tolkar resultaten som att vi varit 
lättillgängliga.  
Vi är också väldigt stolta över att bemötande 
har 100% ja-svar. Vi tror att bemötandet är en 
viktig framgångsfaktor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tycker du att killar och tjejer får lika mycket tid och utrymme? 

Namn  Antal  %  

Ja  67  81,7  

Nej  1  1,2  

Vet ej  14  17,1  

Total  82  100  

 

Frågan kan vara svår att ta ställning till 

men vi känner oss nöjda med att över 80% 

har haft upplevelsen av jämställdhet 

 

Kommentarer:  

Skriv gärna ner hur du tycker tjejer och killar får utrymme i Värmlands framtid: 

Alla får prata och vara med i allt vi gör  

Jag tycker att vi får alla lika mycket oavsett kön. Vi "syns" lika mycket  

Enskilda möten med personalen lite då och då  

Man får komma med idéer och förslag  

Alla får hjälp och stöd.  

Får lika mycket utrymme  

Bra  

Alla får sin röst hörd  

Nej  

Alla får yttra sina åsikter, och alla får prata  

Lika mycket.  

100%  

Det är väldigt okej man får den tiden som en behöver med personalen.  

Det är oftast fler killar än tjejer på plats så det är svårt att säga  

Jag tycker att är bra  

Vi alla får göra samma saker och umgås i grupp  

Alla kommer överens med varandra ganska bra  

alla får sin röst hörd  

 



 

 

 

Tycker du att det förekommer rasistiska, kränkande eller nedvärderande kommentarer i 
Värmlands framtid? 

Namn  Antal  %  

Ja  9  11,1  

Nej  61  75,3  

Vet ej  11  13,6  

Total  81  100  

 

Vi har lagt mycket tid på att diskutera attityder 

och bemötande. Vi såg under en period att det 

blev fler ”ja-svar”. En deltagare förklarade det 

så här: ”Nu har vi pratat så mycket om detta så 

vi märker vartenda litet ord...” 

 

 

 

 

 

Tycker du att Värmlands framtid hjälper dig att nå dina nuvarande eller framtida mål? 

Namn  Antal  %  

Ja  58  70,7  

Nej  3  3,7  

Vet ej  21  25,6  

Total  82  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tycker du att din tid i Värmlands framtid gjort att du närmat dig arbete och /eller studier? 

Namn  Antal  %  

Ja  55  67,1  

Nej  5  6,1  

Vet ej  22  26,8  

Total  82  100  

 

De två ovanstående frågorna har en relativt 

hög andel ”vet-ej-svar”.  Det kan bero på olika 

saker:  Ibland kan man som deltagare ha svårt 

att se, och nöja sig med de små framstegen. 

Man vill ha större förändringa och mäter 

framstegen  i ”jobb/skola eller inte”. Det kan 

även vara positivt eftersom det visar på 

målmedvetenhet.   

Det kan också bero på att man är ganska ny 
som deltagare och ännu inte riktigt startat 

”resan”  

 

 

 

 

Tycker du att de individuella samtalen/aktiviteterna är bra för dig? 

Namn  Antal  %  

Ja  65  80,2  

Nej  1  1,2  

Vet ej  15  18,5  

Total  81  100  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Tycker du att gruppaktiviteterna är bra för dig? 

Namn  Antal  %  

Har inte deltagit i 

gruppaktiviteter/gemensamma 

aktiviteter.  

13  15,9  

Ja  66  80,5  

Nej  3  3,7  

Total  82  100  

 

Alla människor känner sig inte bekväma i grupper. 

Detta måste respekteras och ”träningen” mot ökad 

social förmåga måste ske varsamt.  Därför har vi 16% 

som inte deltagit i gruppaktiviter. 

 

 

 

 

 

Tycker du att du kan påverka aktiviteterna i Värmlands framtid? 

Namn  Antal  %  

Ja  53  64,6  

Nej  7  8,5  

Vet ej  22  26,8  

Total  82  100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kommentarer: 

Skriv om det är något du tycker varit bra eller som vi kan förbättra (tex. Gällande personal, 
aktiviteter, lokaler mm) 

Jag tycker att allt varit bra och fått den hjälp som jag behöver. sen kan aktiviteterna förbättras  

Tycker det borde finnas mer personal. mer privata samtal, psykolog eller terapeut.  

Bättre ventilation  

mera aktiviteter  

Bättre luft i lokalen, annars allt bra  

Jag tycker att utflykten till Båssnässkroten var jättekul och givande. Personalen är grymt bra/trevliga. 

Lokalen är fin och rogivande. Man trivs bra och känner sig bekväm och välkommen  

Det är bra att detta finns. Hjälper både mig och andra som inte har varken jobb eller studerar.  

Bra grupp  

Personalen är så lättsam att prata med och kunna göra aktiviteterer  

Jag tycker det verkar som att alla kommer överens.  

Fått bättre lokaler och större plats.  

Det är bra att det är öppet 4 dagar i veckan!  

Bra  

Man får hjälp med den man vill, väldigt snälla.  

Finns inget att anmärka.  

Filmkväll, rösta om film.  

Mer aktivitet ute som att gå en gå tur.  

Låta oss välja film. Mer aktiviteter ute  

Rösta på olika aktiviteter som tex. film  

Hänga upp utannonserade jobb. Inte röka så nära dörren  

Finns bra och varierande förslag på aktiviteter  

Har nyss börjat så det blir många "vet ej svar"  

Mycket bra!  

Personalen är bra  

Vi borde ha flera roliga aktiviteter. Annars är allt bra.  

bra personal, lätta att prata med. kan bli bättre på att fixa trasiga saker i lokalen samt fylla på 

hygienartiklar.  

har nyss börjat så jag vet inte svar på allt  

 

 

 



 

 

Inför projektets avslut intervjuade vi alla deltagare för att få en ytterligare bild av vad 
som varit betydelsebärande: 

Grundfrågan som ställdes var ”Vad tycker, känner, tänker du om Värmlands Framtid” 

Här exempel på några kommentarer:  

-Jag vågade inte gå ut.  Nu känner jag mig trygg 

-Nånstans att gå för att träffa folk 

-Jag har fått hjälp med alla papper å sånt 

-Jag fick ju jobb…. 

-Det har gett mig en chans att komma ut bland folk 

-Alltid nån att prata med, bolla idéer med, få råd av, utan att bli dömd 

-Gör skillnad när man blir peppad och nån säger att man 

är rätt när man alltid fått höra att man är fel 

-7-tjugogruppen har hjälp mig komma till insikt 

-Jag tror att jag lärt mig sociala regler och blivit trevligare 

-Att nån trott på en… 

-Jag har fått min drömpraktik 

-Nu kommer jag upp på morronen 

-jag har trivts bra och ville alltid komma 

-Jag var blyg och spelade pajas. Nu tror jag mer på mig själv 

-Jag har lärt mig att hålla i min ekonomi 

-Jag har lärt mig att prata med andra och ta initiativ 

-Vad ska man göra nu…? 

 

Och ett par omdömen från föräldrar: 

-Det här hade aldrig gått om inte Värmlands Framtid hade funnits 

 

-Jag märker en enorm skillnad i mognad och ansvarstagande 

 
Vi som jobbat med och i projektet tycker att vi nått ett gott resultat! 

 

 



 

 

 

Arbetet behöver fortsätta 

Av 46 deltagare har 24 ungdomar kommit i någon form av jobb eller återvänt till studier i 
någon grad.   

 
Det betydelsebärande för resultatet är, återigen, att möta varje enskild individ där denne 
befinner sig, att tro på att alla vill något, innerst inne. Att via en trygg relation få människor att 
våga hoppas, tro, drömma och se framtiden som en möjlig plats att trivas på.   
 
Att ge tid och visa tålamod. Och sist, men inte minst, hjälpa var och en att se sina egna framsteg.   
 
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… 

 
I vår kommun behöver vi tillhandahålla fler praktik- och sysselsättningsplatser, som är 
anpassade till individen och inte tvärtom - individen till verksamheten. 
 
Vi behöver lägga pengar på de jobb som kanske inte hinns med ute på arbetsplatserna. Det kan 
finnas andra som vill utföra dem.  
Och på stödpersoner, för de som behöver extra stöttning för att lära sig jobbet…    
 
Alla aktörer: Kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan, företagarna, 
psykiatrin, vården och ännu fler, ja alla… behöver samverka och hitta pengar och former för att 
inte gå miste om en viktig framtida personalresurs. Och framför allt, för att kunna minska det 
enorma personliga lidande som ett utanförskap faktiskt innebär.  
 
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… 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uppföljning och utvärdering 
Den mest betydelsefulla uppföljningen och utvärderingen är den som sker i den dagliga 
verksamheten och i direkt kommunikation med deltagare och medarbetare. 
 

Utvecklingsfokus 
Vi som jobbar måste reflektera – ständigt. ”Varför blev det som det blev? Vad kan utvecklas eller 
förändra? 
Men även ”Det här blev bra. Det gör vi mer av!” 
 
Med facit i hand ser vi att mera genomarbetade förutsättningar från början hade varit till hjälp: 

 Det hade behövts mer tid att ”rigga” och organisera projektet .  
Vi hade 1 månad på oss – från 1/5-30/5. Första juni 2015 skulle verksamheten rulla… 
Visserligen ledde den snabba starten till att vi blev duktiga på att ”gräva där vi stod” 
hitta lösningar ”i farten” och jobba förutsättningslöst, men tiden hade behövts för att 
organisera, skapa strukturer, fördela roller, diskutera mål och syfte, planera samverkan 
och bygga nätverk, skapa nödvändiga blanketter och dokument, marknadsföra osv.  
När det gäller dessa delar kom vi aldrig riktigt i fatt. 
 

 Det behöver innan projektstart finnas en väl förankrad och prioriterad plan för 
samverkan mellan projektet och andra aktörer. 
 

 Man ska inte jobba ensam. Reflektioner och idéer behöver kunna delas för att fungera 
som ett kreativt utvecklingsverktyg. 
 

 Medarbetarna behöver dela generell värdegrund men får gärna komma från olika 
miljöer, yrken och bakgrunder. En pedagogisk inställning och grundsyn är fördelaktigt 
 

 I en verksamhet som bygger på att man träffar ungdomar i grupp och/eller enskilt i 
avsikt att stötta/coacha/lotsa/skapa relation och tillit, behöver alla medarbetare vara 
delaktiga och engagerade. Det betyder att man helst ska vara med i verksamheten 
dagligen eller i varje fall ofta och sammanhängande (förutsatt att rollen är att jobba 
direkt med deltagarna) 
Att ha medfinansiering och projektmedarbetare fördelat på flera olika personer med 
små tjänstgöringsgradsgrader är inte en framgångsfaktor.   
 

 Det måste finnas förutsättningar för planering, uppföljning och utvärdering då alla 
medarbetare kan delta, vilket är svårt om ”möten krockar med möten” och om man 
jobbar i flera olika verksamheter. 
 

 



 

 

Under projektets första år hade vi bara en anställd heltidstjänst samt medfinansiärer. 
Projektmedarbetarna kom till lokalen på vissa bestämda dagar för att bidra till 
verksamheten.   
Det är svårt, eller omöjligt, att vara fullt delaktig när man jobbar en dag per vecka. 
 
De två senaste åren har projektmedarbetare/finansiärer haft sina kontor i anslutning till 
projektets lokaler men haft flera arbetsuppgifter utanför projektet.  
 
Projektets sista halvår fick vi utökning med en hel tjänst projektmedarbetare.  Det gjorde 
skillnad.   
Det blev möjligt att dagligen diskutera händelser och reflektera, följa upp och utvärdera 
fortlöpande.   
 
Var 14:e dag har vi haft, eller avsett att ha, planeringmöte för alla medarbetare för att 
kunna planera och följa upp verksamheten; aktiviteter, insatser, hinder och 
framgångsfaktorer. Alla har inte alltid kunnat delta på grund av tidsbrist och andra 
arbetsuppgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hinder och bromsklossar 
Givetvis har det funnits hinder att jobba med. Men om vi idag ser tillbaka så finns det 
egentligen bara ett par stycken, som vi aldrig lyckades lösa helt. 
 
Vårt största dilemma under projekttiden har varit bristen på externa aktiviteter,  
sysselsättningsplatser, arbetsprövningsmöjligheter och praktik. 
I ett fortsatt arbete bör detta vara det första att åtgärda.. 

Det näst största hindret har varit ”krockande regler, rutiner, bestämmelser och system”. Vårt 
fokus har varit att se till individ och helhet. Problem med icke ”kompatibla” strukturerbehöver 
tas på allvar.  Om man inte hittar vägar runt, över, under hindren är det den enskilda som 
kommer i kläm. Att göra kugghjulen mera anpassade och väloljade kan endast ske genom ökad 
samverkan, och genom ökad kunskap om varandras verksamhete.  
Och sist men inte minst: Samma mål – att hjälpa människor att komma vidare. 

 

Framgångfaktorer 

 Deltagaren har inflytande över egen utveckling 

 Frivillighet 

 Multikompetent personal med gemensamt förhållningssätt. Äkta intresse av att arbeta 

med målgruppen.  

 Hög personaltäthet 

 Bemötande, engagemang, relation 

 Hög tillgänglighet (daglig verksamhet i bra miljö) 

 Helhetsperspektiv 

 Långsiktighet och uppföljning 

 Tydligt syfte med varje insats 

 Lösningsfokuserat arbetsätt 

 Flexibla insatser anpassade till individ och situation 

 Utgå från individens styrkor 

 Samverkan med andra aktörer 

 Lärande perspektiv i vardagen 

 Bra stöd av styrgrupp och projektkoordinatorer/kontor 

 Ekonomi som gör insatser möjliga 

              

 

 



 

 

Kommunikation, spridning och 

påverkansarbete 
Vårt spridnings- och påverkansarbete har lett fram till implementering och fortsatt arbete, 

finansierat av Årjängs kommun. 

 

Påverkansprocessen påbörjades redan under 2016 och har idag resulterat i att: 

-Verksamheten är budgeterad och klubbad i vår kommun 

-Vi får behålla våra ändamålsenliga lokaler 

-Vi kan utöka åldersgruppen till att gälla åldrarna 15-65 år 

-En ungdomscoach på 100% ska anställas 

 

 

Hur den dagliga verksamheten kommer att se ut och bedrivas är i dagsläget inte helt spikat, 

men vi hoppas på att Värmlands Framtids fundament och varumärke ska leva vidare: 

 

 

 

-Alla är värdefulla.  

-Utgå från individens behov 

-Bemötande viktigt – ”känn av” varje enskild individ 

-Möt varje individ där hen är. Inte där du tycker att hen borde vara….  

-Gräv där du står, gör det du kan, här och nu. 

-Bygg bra och tillitsfulla relationer till deltagarna  

-Tro på att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar 

-Samverka för att hitta lösningar  

-Ge många nya chanser, så många som behövs 

-Fokusera på framstegen och framgångarna  

-Ge tid – ”Om det går för långsamt, sänk farten” 

-”Om det inte fungerar, gör nåt annat” – inte mer av samma sak… 

-”Om det fungerar, gör mer av det…”  

-Hjärta… 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vi får aldrig ge upp – och vi har alla ett ansvar 

Vi fa r inte tro att unga ma nniskor i utanfo rskap inte vill komma vidare, bara fo r att de inte visar 
det eller kan uttrycka det, i bo rjan… Vi ma ste sta  kvar o ver tid, tro pa , se och bekra fta,  bygga pa  
styrkor och talanger.  
 

Att fa  bara en chans till om man missat ett mo te.  Att bli utesta ngd om man inte ho ll 
o verenskommelsen.  Det ra cker inte. Det beho vs ma nga chanser. Hur ma nga som helst… 
Det beho vs ”tjat”, uppfo ljning, samtal om varfo r det blev som det blev, vad som beho vs na r det 
blev som det blev.  Det beho ver ringas, SMS:as, pa minnas, banka pa  do rren, ha mtas. Det som 
brukar kallas ”curla”….  
 
Om det a r det som beho vts da  a r det just det vi gjort i Va rmlands 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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