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Sammanfattning 

Eda kommun är en socioekonomiskt utsatt kommun vilket innebär att det är lågt valdeltagande, hög 

arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad. Eda stod inför utmaningar, vi behövde göra krafttag. Genom 

att gå med i projektet förväntade vi oss att finna metoder, tydligare identifiera målgruppen och hitta 

arbetsformer som leder till att Edas unga kommer i Arbete, närmar sig arbetsmarknaden eller kommer 

ut i studier. Eda identifierade tre problemområden som kan ligga till grund för våra unga som varken 

arbetar eller studerar på individnivå; 

• Bristande kunskap 

• En outredd hälsobild 

• Saknas en känsla av tillhörighet 

På verksamhets- och övergripandenivå i och med vårt deltagande i projektet har vi som mål att 

effektivisera processer och finna verktyg och metoder för att arbetet med målgruppen skall utvecklas 

och implementeras. När vi startade upp delprojektet Värmlands Arbetskraft i Eda valde vi att göra på 

ett nytt sätt mot hur vi tidigare har gjort när vi gått in i projekt. I stället för att rekrytera ny 

projektpersonal, valdes projektledare från ordinarie personal och inte en utan två, två projektledare 

som arbetet inom områdena Arbete och Integration och en ny personal anställdes för att arbeta som 

vikarie på dessas ordinaries arbete. Genom att göra på detta sätt hade vi förhoppningen av att utveckla 

och bygga vidare på den befintliga verksamheten för att på så vis öka chanser till implementering av 

metoder och arbetssätt som tas fram under projektperioden 

Inom verksamheten Arbete och Integration (delprojektägare) har man tidigare arbetat med målgruppen 

men det har saknat anpassade insatser för målgruppen. I och med delprojektet var målet på 

organisationsnivå att skapa hållbara strukturer och anpassade, relevanta insatser till målgruppen i 

verksamheten men också samverka med övriga kommunala verksamheter och externa 

samverkansparter och skapa mervärde både för målgruppen och alla för personal som arbetar med 

deltagarna. Tidigt i projektet skapades nya arenor – arbetsgrupper och samverkansgrupper för att få 

samtliga delaktiga och engagerade i projektet men också för att synliggöra vad de olika 

verksamheterna redan gör för målgruppen så att vi tillsammans arbetar mot att få våra unga vuxna som 

varken arbetar eller studerar att närma sig arbetsmarknaden eller ut i arbete och/eller studier.  

Under projekttiden har vi skapat nya insatser för målgruppen, 46 deltagare (11 kvinnor och 35 män) 

har deltagit i över 300 olika insatser, insatser som riktar sig mot arbete, studier och hälso- och 

friskvård. 59% av deltagarna i delprojektet Värmlands Arbetskraft har kommit ut i studier eller arbete.  

Vi har tagit fram ett arbetsmaterial och skapat en gruppverksamhet som vi valt att kalla blocken. 

Blocken kan också användas i det individuella samtalet med deltagaren och har som syfte att stärka 

och kompetensutveckla deltagaren både i sig själv och i livet i stort inte minst mot arbete och/eller 

studier. Delprojektet Värmlands Arbetskraft har under projektets gång succesivt implementerats, 

resursen som anställdes då två befintlig personal på Arbete och Integration delade på 

projektledarskapet kommer att finnas kvar i befintlig personalgrupp i verksamheten. Projektledarna 

som arbetat strategiskt under projekttiden kommer att fortsätta med detta. Målgruppen har fått fler 

relevanta insatser, och insatserna kommer att fortsätta. Insatserna kommer också att erbjudas fler 

deltagare, de arbetssätt som tagits fram under projektet har också under projektets gång varit möjligt 

för fler än målgruppen unga som varken arbetar eller studerar att genomföra och det kommer det nu att 

fortsättas med. Styrgruppen, samverkansgruppen, de olika lokala arbetsgrupperna kommer att fortsätta 

då man ser en stor vinst inte bara för vår gemensamma målgrupp utan också för verksamheternas 

gemensamma samsyn och vikten av att arbeta tillsammans. En handlingsplan för implementering har 

tagits fram, där det också finns utrymme för fortsatt utveckling som kommer att gynna både på 

individ- och organisationsnivå. 



 
 

 

Bakgrund  

Den statistiska rapport som MUCF publicerade visar på att arbetslösheten bland unga (15-24 år) har 

sjunkit från över 25% (2009) till 16,8% (2018). En minskning som inte syns i gruppen med unga som 

varken studerar eller arbetar. Andelen unga som varken arbetar eller studerar har de senaste 10 åren 

legat på en relativt konstant nivå, 2009 låg andelen på 10% och 2017 8,8%. Eda kommun är en av 30 

kommuner som regeringen ser som en socioekonomisk utsatt kommun, vilket innebär att det är låg 

utbildningsnivå, lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad.  

Vi vet också att unga vuxna som varken arbetar eller studerar löper större risk för att hamna i 

långtidsarbetslöshet och utanförskap samt har större benägenhet att få hälso- och sociala problem 

längre fram i livet.  

I Eda stod vi inför utmaningar, vi behövde göra krafttag. Vi förväntade oss genom deltagande i 

delprojektet Värmlands Arbetskraft kunna, tydligare identifiera målgruppen, och finna metoder och 

arbetsformer som leder till att Edas unga kommer i arbete, närmar sig arbetsmarknaden eller att fler 

söker sig till studier. 

Eda identifierade tre problemområden genom arbetet som tidigare bedrivits i kommunen som kan 

ligga till grund för våra unga som varken arbetar eller studerar på individnivå; 

 

• Bristande kunskap 

• En outredd hälsobild 

• Saknas känsla av tillhörighet 

 

Målgrupp 

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i åldern mellan 15 – 30 år. I delprojektet Värmlands 

Arbetskraft valde vi att inte göra någon avgränsning i målgruppen till något/några specifika deltagare, 

men väl en prioritering. Vår prioritering har varit deltagare som genomfört skolplikten. Har man inte 

genomfört skolplikten arbetar fortfarande grundskolan med en del insatser och har huvudansvaret, 

insatserna har därför riktats mot de deltagare som har fullgjort skolplikten.  

Under projektet har vi arbetat utifrån en förändringsteori som vi tillsammans med VETA Advisors1 

tagit fram utifrån vårt nuläge och dess analys. VETA har följt upp och utvärderat projektet genom en 

teoribaserad lärande utvärdering. Nedan beskriver vi de olika projektmålen på kort sikt/medellång och 

långsikt på deltagarnivå, organisatorisk och hur vi i förändringsteorin tagit fram hur vi skall arbeta 

utifrån ett integrerande jämställdhetsperspektiv, tillgänglighet och icke-diskriminering. 

De lokala projektmålen på deltagarnivå – på kort sikt 

• Aktivt deltagande 

• Bruten isolering 

• Motivation och inspiration 

• Ökad närvaro 

• Ökad energi 

• Förbättrad struktur i vardagen 

• Når fler i målgruppen 

• Deltagare är medvetna om innehållet i sina aktivitetsplaner. 

• Deltagarna är aktiva i sin egen planering 

 

 

 
1 VETA Advisors, kommer i texten att benämnas VETA, det är den externa utvärderaren av projektet Värmlands 
Arbetskraft.  



 
 

 

På medellång sikt - deltagarnivå 

• Samtliga deltagare i projektet skall få en ökad kunskap och större förståelse för vårt samhälle, 

sin egen livssituation och vår arbetsmarknad.  

• Samtliga deltagare i projektet skall ha fått en upplevd förbättrad hälsa och/eller en klarlagd 

hälsa. Om ohälsa upptäcks och denna åtgärdas kan deltagaren förbättra sina chanser att 

hantera situationen. Detta ger förutsättningar att nå arbetsmarknaden eller studier. 

• Samtliga deltagare skall få känna att de har en tillhörighet, att de är med i ett större 

sammanhang. Det kan tex. handla om att få kontakt med arbetsgivare, en meningsfull fritid 

eller ett större nätverk.  

• Deltagarna har fått ökad anställningsbarhet. 

• Deltagarna har fått bättre förutsättningar och behörighet för att söka studier. 

 

De förväntade resultatet på lång sikt på deltagarnivå;  

• 50% av deltagande kvinnor och män avslutas mot arbete och studier  

• 50% av deltagande kvinnor och män har ökat sin anställningsbarhet och närmat sig 

arbetsmarknaden  

 

Organisatoriska projektmål på kort sikt 

• Dokumenterar och skapar ett uppsökande arbetssätt 

• Fångar upp deltagare som fyllt 20 inom kommunala aktivitetsansvaret2 (KAA) 

• Strukturerade möten med interna och externa aktörer 

• Samsyn gällande målgruppen 

• Ökad förståelse om varandras verksamhet 

• Samverkande parter får information om projektet 

 

På medellång sikt – organisatorisknivå 

• Tagit fram en metod för uppsökande verksamhet 

• Insatser har skapats tillsammans med samverkande parter 

• Strukturer för erfarenhetsutbyte mellan samverkande parter och kommunen finns.  

• Samverkande parter erbjuder målgrupper insatser utifrån identifierade behov  

 

De förväntade organisatoriska resultaten på lång sikt;  

• Hållbara strukturer och framgångsrika arbetssätt för extern och intern samverkan kring 

målgruppens behov har implementerats 

• Projektets mål, metoder och arbetssätt som visar sig uppnå önskade resultat har förankrats och 

förtydligas på ledningsnivå hos respektive samverkanspart och i politiken. 

Övergripande projektmål  

Projektets insatser och aktiviteter bidrar till nya metoder/arbetssätt som leder till att unga som varken 

arbetar eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Projektets 

långsiktiga effekter: Nuvarande arbetslöshetsmönster för unga mellan 15 - 30 år bryts permanent 

i region Norra Mellansverige och därmed bidrar till att regionens strukturellt högre arbetslöshet 

i förhållande till övriga Sverige minskar. Ökad kompetensförsörjning, höjd utbildningsnivå och 

minskad ohälsa för unga mellan 15 - 30 år. 

 

 

 

 
2 Kommunala aktivitetsansvaret, kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till 
ungdomar som är under 20 år och som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför motsvarande utbildning. 



 
 

 

Horisontella principer - Deltagare i projektet 

Deltagarna vi har arbetat med i projektet har alla haft olika behov och förutsättningar och vi har tagit 

vårt informations- och utbildningsansvar på stort ansvar. Det har varit viktigt för oss att inte göra 

skillnad på deltagare oavsett kön, nationalitet, funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar, alla  

skall ges samma möjlighet och få samma information på ett sätt som gör det tydligt och att alla förstår 

oavsett vilket språk deltagaren talar. I vår problem- och målgruppsanalys identifierade vi en målgrupp 

med olika behov och olika förutsättningar, individer med mer eller mindre klarlagd hälsa och utifrån 

de förutsättningarna behövde vi anpassa vårt arbete till målgruppen och tillgängliganpassa våra 

insatser för samtliga. 

Under projekttiden har 46 deltagare varit inskrivna under projektperioden 200201-220531, det har 

varit fler män än kvinnor. Fördelningen över könen är; 35 män och 11 kvinnor.  

 

Arbetssätt/Metod 

På verksamhets- och övergripandenivå i och med vårt deltagande i projektet har vi som mål att 

effektivisera processer och finna verktyg och metoder för att arbetet med målgruppen skall utvecklas 

och implementeras, vi tror på vikten av att känna tillhörighet och gemenskap. Vi har genomfört våra 

aktiviteter i olika former, både individuellt och i grupp. Vi hade som avsikt att erbjuda 

kompetenshöjande insatser för deltagarna inom olika områden som står i relation till vad de behöver. I 

vårt delprojekt Värmlands Arbetskraft i Eda har vi för våra deltagare haft: Arbetsmarknaden i fokus – 

hela processen, ett varaktigt arbete är alltid målet därför är det viktigt att vi håller ett 

arbetsmarknadsfokus, vårt och projektets mål för våra deltagare är att deltagande i projektet skall 

avslutas mot arbete eller studier. Då är det också viktigt att det är det vi förmedlar för våra deltagare. 

Vi behöver tala om vägen dit och stötta dem i det. För många av våra deltagare (de flesta) är detta 

första kontakten med arbetslivet. Vi skall rusta dem med kunskap och information så att de har de rätta 

förutsättningarna. Vi vill ge våra deltagare en förberedelse för framtiden. Kunskap om vad som finns 

och vilka möjligheter de har när det kommer till utbildningar, jobb och hur man ska gå vidare på egen 

hand.  

 

Roller, ansvarsområden och den egna verksamhetens arbetssätt  

I delprojektet Värmlands Arbetskraft i Eda valde vi inför att delta i projektet att göra på ett nytt sätt 

mot hur vi tidigare har gått in i projekt. I stället för att rekrytera ny projektpersonal, valdes 

projektledare från ordinarie personal och inte en utan två, två projektledare som arbetet inom 

områdena Arbete och Integration. Dels för att insyn och erfarenhet kring målgruppen fanns dels för att 

få en möjlighet att bygga vidare på den befintliga verksamheten för att på så vis öka chanser till 

implementering av metoder och arbetssätt som tas fram under projektperioden. Samt att riskerna blir 

mindre av att projektpersonal slutar innan projektet är slut.  I och med att vi gjorde på detta sätt ansåg 

vi att chanserna till att inte projektet endast skulle ses som ett projekt och istället blev fokuset 

automatiskt att projektet än tydligare sågs som utveckling av befintlig verksamhet. Ny personal 

rekryterades då istället för att täcka upp projektledarnas befintliga arbetsuppgifter.  

De nya ansvarsområden och tillvägagångssättet förankrades tidigt i övriga arbetslaget vilket gav 

delprojektet tidigt goda förutsättningar. 

Projektägaren; 

• Sammankallande till styrgruppsmöte, styrgruppsmöte skall hållas 2 gånger per termin och vid 

eventuellt behov. 

• Tillsätta/avsätta relevanta funktioner i styrgruppen beroende av behov. 

• Stötta projektledare i prioritet för annat som pågår i organisation. 

• Förankra projektet i ledning, politiker och andra samverkansparter. 

 



 
 

 

Projektledarna; 

• Att arbeta för uppsatta projektmål efter satta tidsramar och budget. 

• Utveckla och planera nya arbetssätt och rutiner, effektivisera processer. 

• Huvudansvariga vid kontakten och planeringen samt genomförande av samverkansformer med 

samverkansparter, myndigheter, övriga verksamheter. 

• Handleda, planera och strukturera arbetet i den lokala arbetsgruppen. 

• Ansvara för att skriva lägesrapport. Att rapportering av deltagare samt tidsrapportering för 

personal skickas in i tid till projektkontoret. 

• Rapportera till styrgrupp gällande status för projekt och hålla styrgruppen uppdaterad med 

relevanta analyser och ev. riskbedömningar. 

 

Projektmedarbetarna; 

• Kartläggning av deltagare. 

• Ansvara för individuell planering för sina deltagare. 

• Utförare av insatser och aktiviteter. 

• Ansvara för att tidsrapportering samt rapportering av deltagare lämnas till projektledare. 

• Samverka med samverkansparter, myndigheter samt övriga verksamheter. 

 

Uppsökande verksamhet – Uppstarten av en E-tjänst som marknadsförts både via 

informationsbroschyrer men också via sociala medier, en ny väg in till oss. I och med projektet har 

deltagare kommit till oss inte bara genom anvisning från annan aktör utan för att man vill själv har en 

önskan om stöd – en egen remiss. Men vi arbetar också uppsökande med bland annat hembesök, både 

vid det kommunala aktivitetsansvaret men också om behov finns i inledningsfasen för att stötta extra 

vid tex. att starta gruppverksamhet digitalt, bryta en hemisolering genom en promenad osv för att 

succesivt ta sig fysiskt till verksamhetens andra insatser.  

Coaching – coachning har skett på flera olika sätt. Både individuellt med handläggare men också vid 

grupptillfällen. Processer hos deltagare har startats många gånger vid grupptillfällena och handläggare 

har sedan plockat upp trådar i det individuella mötet för att arbeta framåt. Samtliga medarbetare har 

sedan tidigare metoden Supported Employment med sig och fick genom projektet också utbildning i 

FACT-metoden. Detta har ju gjort verktygslådan större för personalen. Viktigt och gemensamt för oss 

som arbetat i projektet är att vi vill lyfta deltagaren och individens förmågor och möjligheter, 

avdramatisera hinder och utmaningar. Vi arbetar också utifrån att deltagarna skall se sin del i ett större 

sammanhang och motivera samt involvera deltagarna själva i den processen och i sin egen planering 

men också göra det tydligt för deltagarna att personalen finns där och stöttar och motiverar. Det har 

också varit viktigt för oss att få deltagarna att förmedla och delge varandra sina erfarenheter och 

kunskaper och att det är individens mål som styr den egna planeringen och dess insatser. 

Kartläggning – Kartläggningen går till på lite olika sätt. Kommer deltagaren till oss via Individ och 

familjeomsorgen3 är den uppdelad i två delar, och en del genomförs då med hjälp av IFO och den 

andra utförs ganska tidigt i inskrivningen av personalen på Arbete och Integration. Kommer man på en 

annan anledning så genomförs kartläggningen också relativt tidigt vid inskrivning i projektet. Det är 

en större kartläggning och berör många frågor, ibland görs den vid ett tillfälle och ibland vid fler 

tillfällen. En del frågor är känsliga och svaren kommer inte med en gång utan deltagaren kan behöva 

tid att fundera över sitt svar eller svarar igen vid ett annat tillfälle. Har man en deltagare som inte mått 

så bra inledningsvis är också kartläggningen ett bra underlag för vidare dialoger kring 

problemområden som deltagaren uppgett att denne har. Kartläggningen kan också ge oss en 

 
3 Individ och familjeomsorgen kommer att benämnas IFO nedan i texten. 



 
 

 

beskrivning om vart vi behöver lägga fokuset för vad som är viktigt för deltagaren – ibland ger inte 

svaren oss det vi behöver att arbeta med, utan kanske mer att vi får en riktning om vart deltagaren hade 

lättare och eller svårare att prata och kring.  

Blocken/gruppverksamhet – Målgruppen har funnits under en längre tid hos Arbete och Integration, 

verksamheten arbetar med alla individer mellan 16-65 år som står utanför arbetsmarknaden av en eller 

annan orsak. Det är också på Arbete och Integration som det kommunala aktivitetsansvaret har legat. 

Tidigare har det dock varit svårt att hitta insatser till målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller 

studerar, den interna verksamheten som funnits har inte varit anpassad till hela målgruppen av unga, 

det har inte funnits någon form av gruppverksamhet, det som man har haft som insatser har varit 

individuella samtal och coachning, vägledning till andra verksamhetskontakter så som SYV eller stöd 

vid kontakt med regionen och/eller praktik i annan kommunal verksamhet eller på den privata 

arbetsmarknaden. När projektet startades igång ville vi i Eda starta igång med gruppverksamheter och 

då specifikt och med fokus om och på områdena som vi tidigt identifierat som bristområden. Vi har 

under projekttiden tagit fram en plan för gruppaktivitet som bedrivits under projektet vid flera tillfällen 

som vi kallar för blocken. Den består av olika informationstillfällen som är indelade i fyra block; 

Självförtroende och självkänsla, Kost och Hälsa, Arbete, Studier och vardagsliv samt ett sista block 

som innehåller Ekonomi. Blocken är fördelade på 31 olika pass, det optimala är att genomföra detta 

under 16 veckor. Dessa aktiviteter/block kan också användas individuellt eller deltagare kan ta del av 

valda delar.  

 

Figur 1; visar vår ”optimala” planering av gruppverksamheten blockens olika delar. 

Hälsoinsatser – Vi har lagt vårt allra största fokus på informativa hälsoinsatser, med målet att våra 

deltagare skall vara mer delaktiga i sin egen hälsa både när det kommer till sin psykiska hälsa men 

också den fysiska. Därför har vi valt att prata mycket om detta både i grupp och individuellt, vi har 

bjudit in och kommer att fortsätta bjuda in experter inom olika områden. Vi har haft kurator på 

vårdcentralen – som pratat om vad regionen kan erbjuda för stöd. Kultur och fritid har pratat om olika 

föreningar i närområdet och vad som erbjuds i kommunen för meningsfull fritid. Hälsoskolan via 

Regionen har genomförts vid flera tillfällen. Friskvården i Värmland har varit delaktiga och vi har 

använt oss av Walk and Talk och varit ute i naturen och plockat svamp. Vi har också Provat på golf 

vid Eda Golfklubb. Vi har också fått till en mycket god samverkan med kuratorn och psykoterapeuten 

på Eda vårdcentral, dels där vi kan kontakta dem för snabbare rådgivning och stöd kring deltagare 

och/eller med deltagare och de kontaktar oss när de har klienter som är i behov av stöd från oss. 

Vanligtvis använder sig då dom av vår E-tjänst.  



 
 

 

Hälsosamordnare, beteendevetare och sjuksköterska – hälsoinsatser. Under projekttiden har vi 

haft enorma vinster av deras kompetenser. Framtagandet av hälsoskolan som påbörjades ganska 

omgående i delprojektet i Eda. Där resultatet sedan blev hälsoskolan, som sin helhet har under 

projektet genomförts i Eda vid 2 tillfällen. Hälsoskolan har gett nya verktyg till både deltagare och 

personal. Hälsosamordnarna har också varit delaktiga i vår samverkansgrupp som vi haft lokalt i Eda 

och kommit med viktiga inspel, en av de viktigaste delarna i delprojektet har varit att skapa gemensam 

samsyn för samtliga delaktiga och samverkande parter. Sjuksköterskan har också varit en viktig 

kompetens för våra deltagare som har haft svårt att få ordning på sina läkarbesök eller för att förstå var 

i processen hos regionen man befinner sig. Där har sjuksköterskans roll varit av en samordnande 

karaktär och hjälpt till att stöta på regionen i de fall det behövs eller i vissa fall kunnat förklara vart i 

vårdkedjan deltagaren befinner sig och varför.  

Arbetsmarknadsinsatser – Har genomförts på olika sätt och eftersom vi i projektet har arbetat med 

individen i fokus och deltagarens eget mål och olika behov är arbetsmarknadsinsatserna flera olika. Vi 

har erbjudit Gruppverksamhet där fokus också legat på arbetsmarknaden men också på empowerment, 

att tro på sig själv och bli medveten om vilka styrkor man själv besitter, @WRK – ett appbaserat 

verktyg som behandlar frågor kring arbetsmarknaden och dess kultur. Deltagare har genomfört 

praktik, enskilt och/eller i grupp, arbetsträning inför praktik, studiebesök och föreläsningar. 

Föreläsningar både genom Arbete och Integration men också genom Projektkontoret. Ett tillfälle där vi 

hade gruppraktik- var på ungdomsjobbet 2021, där vi mixade deltagare från Värmlands Arbetskraft 

med ungdomar som i vanliga fall läste Introduktionsprogrammet på Taserudsgymnasiet i Arvika. 

Dessa ungdomar blev de särskilda boendenas aktiverare under sommaren, en mycket uppskattad insats 

som vi hoppas kommer att upprepas. Här hade vi med en handledare från Arbete och Integration större 

delen av tiden och ungdomarna som deltog stod lite längre ifrån arbetsmarknaden. Resultatet av denna 

insats blev att ett par av deltagarna valde ”yrkesbana” och söker nu in till Vård och 

omsorgsprogrammet, någon deltagare gick vidare till ett annat sommarjobb och ett par hoppas på en 

omgång 2 denna sommaren. 

Samverkan och hur man har arbetat med parallella insatser – Parallella insatser är något som vi 

arbetat mycket med både innan och under projektet och också något som vi inser vikten av i och med 

förankringsarbetet kring BIP4 som pågått under projekttiden. Vi tror på att erbjuda våra deltagare 

parallella insatser, coachning, vägledning, gruppverksamhet, praktik mm. Men sedan har vi också 

under projekttiden arbetat med att vi på Arbete och Integration behöver göra alla insatser själva. 

Projektledarna har haft stor fokus på att arbeta med samverkan både externt och internt och också 

genom denna samverkan kartlägga vilka insatser som våra deltagare kan ta del av genom andra 

kommunala verksamheter. Något som vi arbetat med i den lokala samverkansgruppen som vi under 

projektet haft, att synliggöra vilka insatser vi tillsammans i kommunen faktiskt erbjuder målgruppen.  

Det kan tex. vara att kuratorn deltar i gruppen för att informera vart och hur man söker vård för 

psykisk ohälsa eller att budget och skuldrådgivaren har informerat om sina expertisområden. Det skall 

tilläggas att detta inte endast görs på gruppnivå utan också genomförs på individnivå. Genom det 

arbetet som bedrivits med samverkan har det också blivit tydligt att vi i projektet inte arbetat isolerat 

utan man har sett projektet som ett kommunprojekt med en gemensam målgrupp.  

Utbildning och rustande insatser mot specifika yrken – Under projektet har vi också haft möjlighet 

att arbeta mer ut mot arbetsgivare. Där vi haft möjlighet att kartlägga arbetsgivarens behov av 

 
4 BIP, Baeskeftigelseindikator projektet Væksthusets Forskningscenter  (2011-2016). I detta projektet har man 
undersökt förhållandet mellan olika indikatorer på anställningsbarhet och sannolikheten att få en anställning. 
Forskningsprojektet har gett kunskap som kan användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av 
arbetsmarknadsinsatser till arbetslösa med svårigheter att nå arbete/studier.  



 
 

 

arbetskraft eller mer specifikt vad för kompetenser de anser är viktiga hos sin blivande medarbetare 

och om vi i samverkan kan hjälpas åt att rusta våra deltagare till att bli deras nya kollega. Tyvärr har vi  

befunnit oss mitt i en pandemi under större delen av projekttiden och arbetet med att ta fram 

utbildningsinsatser för den privata arbetsmarknaden har varit svår men vi har fått möjlighet att 

presentera verksamheten och projektet hos flera arbetsgivare. Utbildningsinsatser i samverkan med 

arbetsgivare har trots pandemin startats, då mot vården inför ett sommarvikariat i den kommunala 

verksamheten vid två tillfällen och där har deltagare från projektet deltagit med goda resultat. I 

samband med dessa utbildningsinsatser genomfördes det på de avdelningar som skulle ta emot på 

praktik under utbildningen en handledarutbildning. 

Sedan har vi med målgruppen arbetat mycket individuellt med deltagare mot specifika arbetsgivare 

med ett mer generellt rustande i form av arbetsmarknadsinsatser som finns beskrivna ovan, sedan en 

praktikperiod och som vidare har lett till att deltagaren fått en anställning.  

Även en handledarutbildning genomfördes i den interna verksamheten på Arbete och Integration för 

att de anställda där skulle vara bättre rustade att ta emot deltagare vid en arbetsträning eller praktik. 

Samverkan 

Vi är många som arbetar med målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Därför har 

det genom hela projektet varit viktigt för oss att arbeta med samverkan. Redan i analysfasen knöts 

kontakter, och arbetsgrupper startades och/eller planerades att starta. Projektledarna var tidigt ute och 

pratade med samverkande parter, andra kommunala verksamheter samt regionen om projektet och 

kring hur vi kan samverka mer och på vilket sätt. Inför dessa möten tog vi fram 

informationsbroschyrer som spreds till de olika samverkansparterna för att spridas till både personal 

och deltagare. (se bilaga 1). Tillsammans med IFO har vi tittar över och förändrat våra gemensamma 

rutiner och tillsammans med IFO och Regionen har vi tagit fram nya rutiner kring hur deltagare kan 

komma till oss på en snabb insats. (Se bilaga 2). I nedanstående figur finns de olika arbetsgrupperna 

som funnits genom projekttiden beskrivna och de olika gruppernas fokus. 

 

 

Styrgruppen; Sektionschef AF, Avdelningschef IFO, 

Enhetschef Vårdc entralen, Utvecklingsledare 

Bildning, Projektägare och Projektledare. 

Styrgruppen skall hållas 2 gånger per termin och vid 

eventuellt behov.  

 

 

 

 
 

 

Figur 2 

Figur 2; en överskådlig bild över de olika arbetsgrupperna och deras fokusområden. 

Styrgruppen; Sektionschef AF, Avdelningschef 

IFO, Enhetschef Vårdcentralen, Utvecklingsledare 

Bildning, Projektägare och Projektledare. 

Styrgruppen skall hållas 2 gånger per termin och 

vid eventuellt behov.  

Samverkansgrupp; Projektledarna, representant/er 

från IFO, Studie och yrkesvägledare, ansvarig för 

KAA, representant från Vuxenutbildningen 

(alternativt att det räcker med SYV:en), 

Arbetsgivarkontakten, Hälsosamordnaren, 

Asylsköterskan, representant från AF- Ung Framtid. 

Vid behov kommer även respektive 

handläggare/projektmedarbetare delta. Under 

dessa möten kommer det handla om samverkan i 

stort, aktivitetsplanering och lägesrapport lokalt 

från de olika verksamheterna. Fokus på vad vi kan 

göra tillsammans både på individ- och gruppnivå. 

Mötesfrekvens 3ggr /termin och vid eventuellt 

behov. 

Möten med sändandepart och eller 

samverkande part: Uppföljande samtal med 

sändande aktörer och ansvariga handläggare hos 

samverkandeparter samt hos Arbete och 

integration tex. IFO, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, regionen och skolan. 

Mötesfrekvens 1 gång/månad eller varannan 

månad.  

Lokalarbetsgrupp: Projektledare och projektmedarbetare samt 

andra parter från ovanstående grupper när behov uppstår. I detta 

forum är det fokus på deltagarna, de aktiviteter vi kommer att 

bedriva samt stöd och handledning. Mötesfrekvens 1 gång/vecka. 



 
 

 

Projektaktiviteter - personal 

Att få vara del av ett större projekt och därmed bli ett delprojekt har flera fördelar och skapar goda 

förutsättningar ute i delprojekten. Dels att ha koordinatorer som fungerar delvis som mentorer och 

stöttar där man som enskilt projekt behöver stöd men också att få ta del av kompetensutveckling både 

för projektmedarbetare, projektledare och till viss del samverkansparter och inte minst till deltagarna. 

Att få vara en del i något större tillsammans med fler, att kontinuerligt och tätt få arbeta tillsammans 

med andra projektledare och projektmedarbetare som alla har samma slutliga mål. Att utbyta 

erfarenheter och få ta del av goda exempel eller för den delen också mindre goda exempel på 

projektledarträffar, lärseminarier, externa föreläsningar och utbildningar. Utmaningar blir det också 

givetvis även om det slutliga målet är gemensamt arbetar de olika delprojekten på olika sätt för att nå 

dem och med olika förutsättningar. Här ligger ett stort ansvar både på projektkontoret att se och stötta 

de olika processerna men också på delprojekten att själva sålla i det som blir väsentligt och nödvändigt 

för dem. Men det har varit mycket värdefullt att ha fått ta del av kompetensutveckling igenom 

projektet Värmlands Arbetskraft och att vi alla som arbetat nära målgruppen fått möjlighet att göra det 

tillsammans har ökat både vår förståelse och medvetenhet och dessutom också fått en gemensam 

samsyn. Internt i kommunen, både styrgrupp, samverkansgrupper, den lokala arbetsgruppen har 

genom projektet också uppmanats att fundera över föreläsare eller andra utbildningar som kan stärka 

det gemensamma arbetet med att få en gemensamförståelse och samsyn i olika frågor. Under projektet 

har vi bland annat fått ta del av: 

 
Personal och personal i samverkan:     

Supported/training&employment Hot och våld på arbetsp.  

FACT-utbildning  Våld i nära relationer  

MUCF-konferens  ArbNär2021   

Folkhögskola-som utb.form  Förankring.BIP   

Sfi- som utb.form  Personligt ombud   

Nationella funktionshinderdagen ADHD och Autism   

Tjänstedesign   Social ångest   

Valideringsinformation  Normkritisk studie och yrkesvägledning 

Friskvården Värmland  Metodstöd FACT- Regionen 

Handledning – Förstalinjen, Regionen Mansnormer 

Supported Educuation  Normkritik 

 

Delta på lika villkor och vikten av att tillgängliggöra 

Oavsett om du är en kvinna, man eller annan könsidentitet har vi behandlat alla lika, våra deltagare har 

alla fått samma erbjudande att delta i aktiviteter. Vi har förespråkat öppenhet och fört dialoger både 

inom projektpersonal, personal vid Arbete och Integration, samverkande parter samt med deltagarna. 

Genom VETA advisors har vi också haft möjlighet att granska oss själva och därför också blivit bättre 

på att själva göra utvärderingar med våra deltagare för att se om de upplever att de blir bemötta väl, 

känner sig delaktiga på sina villkor och att vi erbjuder rätt insatser. Vi har tagit hänsyn till om våra 

deltagare upplever hinder att ta sig till oss, vi har gjort hembesök, vi har hämtat och lämnat och vi gör 

anpassningar utefter förutsättningar och behov samt beroende på deltagarnas funktionsvariationer 

och/eller nedsättningar. Vi har arbetat mycket med tillgängliggörandet samt synliggörandet, att 

deltagare skall veta att alla är välkomna till oss och att vi ser möjligheter och lösningar. I den lokala 

arbetsgruppen har vi också avsatt tid till att gå igenom ärenden gemensamt för att på så sätt hjälpas åt 

och för att motverka att man tänker för enspårigt och även här blir det att vi granskar varandra för att 

se mer kring deltagarna. Genom projektet har vi också tagit del av flera föreläsningar inom 

mångfald, normer och normkritisk vägledning vilket gett oss fler verktyg att arbeta med 

målgruppen.  

 



 
 

 

Resultat 

Delprojektet Värmlands Arbetskraft i Eda har under projekttiden arbetat med 46 unika deltagare i 

åldrarna mellan 16-30 år och har haft olika nationaliteter. Större andelen av deltagare har varit män, 

det är också något som vi både lyft och arbetat med under projektets gång både i arbetsgrupper, 

samverkansgrupper och i styrgrupp. Frågeställningen varför det ser ut så här, har gjort att vi granskat 

våra egna kommunala verksamheter. Vi kom fram till att detta är Edas verklighet. Frågan har varit upp 

vid flera av styrgrupperna och där diskussionerna och reflektionerna landade i utmaningen skolan har 

att ta tag i; pojkars skolresultat sjunker och här ligger ett stort arbete att göra, detta gäller ju inte bara i 

Eda utan är en stor utmaning i hela landet. Men lokalt i Eda kan detta ha haft en påverkan på projektets 

könsfördelning.  

 

 
Figur 3; Antal deltagare inskrivna i delprojektet Värmlands Arbetskraft Eda samt vart de är födda. 

   
Deltagarna har kommit till projektet på olika sätt 

och har olika ersättning när de kommer till 

verksamheten. Hälften av deltagarna har kommit 

via IFO, Individ och familjeomsorgen och uppbär 

då ett ekonomiskt bistånd. Den andra hälften har 

ingen ekonomisk ersättning. Då har man antingen 

kommit till oss via kommunala aktivitetsansvaret 

eller genom en egen ansökning, tex via E-tjänsten. 

  

   

 

        
                                                                 Figur 4; visar antal deltagare per ersättning in i projektet. 

Eda har en låg utbildningsnivå generellt i kommunen vilket vi ser även hos ungdomarna som deltagit i 

projektet. 50% av deltagarna saknar fullständig 

grundskoleutbildning. 43% av deltagarna har en 

fullgjort grundskolan och endast 7% har en 

gymnasieutbildning eller högre. En enorm 

utmaning i dagens samhälle där 

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden 

efterfrågar utbildad personal och enligt 

arbetsförmedlingen är det nästan en förutsättning 

idag för att få ett arbete att ha minst en 

gymnasieutbildning.  
Figur 5; Utbildningsbakgrund hos deltagare i Värmlands Arbetskraft uppdelat över kön, Eda. 

 

 



 
 

 

Resultatet för Eda kommer att redovisas i förhållande till de lokala mål som vi satt upp och vi kommer 

att göra det genom rubriker utifrån resultat på kort sikt, medellång sikt samt på lång sikt, nedan är en 

figur på Edas förändringsteori i sin helhet. 

 

Figur 6; Edas förändringsteori 

 

Resultat på kort sikt  

Deltagarnivå; Deltagarna har deltagit aktivt i sina egna planeringar, de har brutit ett 

utanförskap. Det har genomförts aktiviteter/insatser parallellt, deltagare har varit med i 

gruppverksamheter och kombinerat det med andra samtal och/eller arbetsträning och praktik. 

Vi har haft och sett engagerade ungdomar som deltagit i och följt sin planering, det har också 

varit tydligt i VETAs utvärderingar, där deltagarnas målupplevelse på individnivå visat; Brutit 

sin isolering, deltagarna mår bättre, fått en bättre självkänsla och fått en ökad motivation. 

Deltagare har kunnat delta genom nya sätt, men har inte behövt komma till oss via en 

remittent utan man har kunnat delta genom en egen remiss. 

 

Organisationsnivå; Under projektet har vi tagit fram E-tjänsten som möjliggjort för våra 

deltagare att komma till oss på egen remiss och spridningen av denna tjänst och om projektet 

och hela vår verksamhet på Arbete och Integration. Därför har vi ju också valt att lägga ett 

stort fokus på just samverkan. 

Denna samverkan har lett till att på kommunnivå har vi en samsyn kring målgruppen och att 

vi måste arbeta tillsammans för att möta behoven. Vi är alla överens att man behöver fånga 

unga i rätt tid för att öka förutsättningar att ta sig ur negativa spiraler och de tjänar vi alla på i 

det långa loppet. Att vi fått denna samsynen ger oss goda förutsättningar att fortsätta att arbeta 

tillsammans också för den bredare målgruppen. I VETAs utvärdering såg man att de som 

deltar i samverkansgrupperna såg mycket positivt på arbetet och menar att samarbete mellan 

verksamheterna är enda vägen fram för att möta målgruppens behov. Den samordnande rollen 

som handläggarna på Arbete och integration har är avgörande för deltagarnas progression och 

stödet deltagarna får med parallella insatser, man ser också att deltagare minskar risken att de 



 
 

 

faller mellan stolarna. Samverkan med socialtjänsten har under tiden projektet varit gått framåt och 

man jobbar undan hinder. Något som VETA också påtalat vid flera tillfällen om är att samarbetet på 

chefsnivå är bra och att det också är ett stort engagemang på chefsnivå. Ett starkt ägarskap på 

chefsnivå. 
  

Resultat på medellång sikt 
Deltagarnivå; Genom att bryta ett utanförskap och få möjlighet i att delta i aktiviteter för att skapa 

förutsättningar för att känna en delaktighet och få en känsla av sammanhang. Handläggare vid Arbete 

och Integration är utbildad inom olika metodstöd (både genom projekt, arbetsgivare under tiden och 

sedan tidigare) och har kompetenser och erfarenheter kring att möta målgruppen, vilket ger 

förutsättningar för deltagaren att uppleva en förbättrad hälsa och utvecklas mot återgång till studier 

eller ut i arbete. Detta i kombination med insatser innehållande bland annat; blocken, hälsoskolan, 

förståelse kring sig själv, situationen man befinner sig i, skapa tydliga delmål och mål och få en 

bredare kunskap kring arbetsmarknad. Sedan dessutom få detta parallellt med andra mer riktade 

insatser just mot arbete och/och eller studier såsom praktik och jobbsökaraktiviteter, har en inverkan 

på projektets resultat både på deltagarnivå men givetvis också på organisationsnivå vilket också kan ha 

en påverkan på deltagarens upplevda förbättrade hälsa. Som vi belyst tidigare i rapporten är ett 

varaktigt arbete alltid målet och därför har det varit viktigt att hålla ett arbetsmarknadsfokus, målet för 

våra deltagare inskrivna i projektet är att de skall avslutas mot arbete eller studier. Att rusta våra 

deltagare med kunskap och information för att ge de rätta förutsättningarna inför framtiden. I VETAs 

utvärderingar kan vi också se att deltagarna fått en ökad kunskap kring arbetsmarknad, hållbara 

principer, deltagarna själva känner sig delaktiga i sin planering, deltagarna upplever att deras planering 

är tydlig och de vet vad de ska göra inom projektet och de har fått stöd i att sätta upp rimliga mål och 

delmål. 

Organisationsnivå; I den större samverkansgruppen har fokus varit att synliggöra de olika insatserna 

de olika verksamheterna har för målgruppen, inte för att vi endast skall skapa nya insatser utan också 

för att se vad vi kan göra tillsammans och parallellt för den enskilde deltagaren och dennes behov men 

också för att öka förståelsen och kunskapen kring varandras verksamheter. Genom dessa olika 

arbetsgrupperna har vi också lagt fokus på gemensamma behov i form av kompetensutveckling och 

skapat strukturer för erfarenhetsutbyte. Att arbeta med gruppverksamhet och blocken har ju också lett 

till andra goda effekter på organisationsnivå både över verksamhetsgränserna där det plockats in 

resurser från andra verksamheter och Regionen för att hålla föredrag i sin spetskompetens. I den lokala 

arbetsgruppen på Arbete och Integration ser vi flera goda effekter. Här har också gruppverksamheten 

visat resultat på operativnivå, där handläggare upplever bland annat ökad kännedom för varandras 

deltagare och i gruppverksamheten uppkommer insikter hos deltagare som sedan tas med in i de 

individuella samtalen mellan handläggare och deltagare. Strukturen som byggts upp genom tydlig roll- 

och ansvarsfördelning hos personalen, tydlig mötesstruktur, ärendegenomgångar och ett ledarskap där 

personalen fått testa och prova nya saker under ansvar har varit utvecklande för verksamheten. 

Personalen har inte arbetat utifrån perspektivet att det är ett projekt utan hela tiden sett det som 

utveckling av verksamheten. Det är också resultat som VETA fångar i sina rapporter, ett starkt 

ägarskap, engagerad chef och personal som ser målgruppen och arbetar mot implementering. Enligt 

VETA är det ”En målgruppsanpassad organisation med tydliga samverkansstrukturer på Arbete och 

Integration”. På högre kommunnivå ser man också enligt VETAs utvärdering en ekonomisk nytta med 

projektet och det är viktigt för Edas högre tjänstemän och politiker. Det är en politisk prioritering att 

försörjningsstödet ska minska, man ser att projektet bidrar till det. 

 

 

 



 
 

 

Resultat på lång sikt 

Deltagarnivå; I Edas förändringsteori var målet att 50% av deltagande kvinnor och män avslutas mot 

arbete och studier. 50% av deltagande kvinnor och män har ökat sin anställningsbarhet och närmat sig 

arbetsmarknaden. 90% av deltagande kvinnor och män upplever en ökad KASAM, kvinnor och män 

har fått ökad kunskap om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som möjliggör medvetna 

studie och yrkesval samt upplever en ökad hälsa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 7; Visar deltagarnas avslutsorsaker och ersättning ut ur projektet. 

 

 

 

Ser man på statistiken över avslut – Andelen av Edas deltagare som kommit ut i Arbete eller studier är 

59%, vilket är över förväntat. När vi gör en delning av könen ser vi att 72% av kvinnorna avslutades i 

arbete och studier och männen avslutades i 54% till arbete eller studier.  

50% av deltagarna skulle också ha närmat sig arbetsmarknaden och ökat sin anställningsbarhet.  

I figuren ovan kan vi se att 9 % av deltagarna har fått mer anpassade insatser varav 7% åter till 

remittent och 2% till försäkringskassan och aktivitetsersättning. 2% har flyttat och 2% avslutade sitt 

deltagande i projektet på egen begäran. 4% har gjort en stegförflyttning till Arbetsförmedlingen.  

Idag är totalt 24% av deltagarna kvar hos oss i verksamheten och fortsätter sina insatser hos oss varav 

15% som är inremitterade via IFO och 11% på egen överenskommelse eller via KAA.  

 



 
 

 

Vi har också valt att titta på hur många insatser vi gjort för deltagarna i Värmlands Arbetskraft för att 

på så vis försöka att påvisa att de gjort en stegförflyttning mot arbete och/eller studier men också 

särskilt hälso- och friskvårdsinsatser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Figur 8; Visar totalt antal givna insatser uppdelat över Hälsa- och friskvård 

samt Arbete och studier och kön. 
 

Totalt har 303 insatser getts till deltagarna i Värmlands Arbetskraft, Eda (varav 226 är insatser mot 

Arbete och Studier och 74 är insatser inom hälsa- och friskvård). Det finns inga indikationer på att 

antalet insatser påverkas utifrån intermittent eller är särskilt beroende av kön. Medelantalet för antal 

givna insatser med fokus hälsa- och friskvård är 1,4 insatser för kvinnor och 1,7 för män. Antal 

insatser mot arbete eller studier är desto fler och följer vårt planerade arbete då vi valt att hålla ett 

arbetsmarknadsfokus för våra deltagare, är för kvinnor medel 4,9 insatser riktade mot arbete och 

studier och för män är det 5 insatser. Ett varaktigt arbete är alltid målet och därför har det varit viktigt 

att hålla ett arbetsmarknadsfokus, målet för våra deltagare inskrivna i projektet är att de skall avslutas 

mot arbete eller studier. Att rusta våra deltagare med kunskap och information för att ge de rätta 

förutsättningarna inför framtiden. Samtliga deltagare har haft parallella insatser, vilket innebär att man 

gjort minst 2 upp till 6 insatser parallellt. Samtliga deltagare har alltså fått ta del av dessa insatser och 

det kan indikera att de gjort en stegförflyttning mot arbete och/eller studier. I och med att alla 

deltagare också fått någon form av insats inom hälsa och friskvård förhoppningsvis upplever en ökad 

hälsa. Genom att bryta ett utanförskap och få möjlighet i att delta i aktiviteter för att skapa 

förutsättningar för att känna en delaktighet och få en känsla av sammanhang men också möjliggjort att 

våra deltagare gör mer medvetna studie- och yrkesval. Vi kan också se att genom de insatser som vi 

genomfört under projektet, kan vi se att fler kommit ut i Arbete och studier än tidigare. Antalet som 

avslutats till studier eller arbete har mellan åren 2019 och 2021 ökat med drygt 20%, detta trots en 

pandemi som slagit extra hårt i en gränskommun till Norge som drabbats hårt av pandemin. Vi kan 

också se om vi jämför samma år, 2019 och 2021 att inskrivna i vår verksamhet med anvisning från 

IFO och som uppbär ett försörjningsstöd på ett 4:4-beslut har förkortat sin inskrivningstid med 50 

dagar. Även om detta resultat är fantastiskt på Individnivå så är det också ett lyckat resultat på 

organisationsnivå. 

Organisationsnivå; För Edas del när vi gick in i Värmlands Arbetskraft gjorde vi på ett nytt sätt som 

vi tidigare inte gjort. Erfarenhet från tidigare projekt där man har arbetat fram flera bra arbetssätt och 

metoder men som inte anpassats till de befintliga strukturerna och eller svårigheter med att inte utgått 

från ordinarie verksamhet. Att rekryteringen till Projektledare gjordes på befintlig personal har varit 

givande, dessutom ett delat projektledarskap. Det medförde att vi kunde bygga vidare på idéer och 

tankar som personalen vid Arbete och integration tidigare haft, vi ville skapa nya arbetsmetoder som 

skall vara hållbara i befintlig verksamhet. Vi ville arbeta med Implementering under hela projekttiden.  



 
 

 

 

Att projektledarna arbetat mer strategiskt och övrig personal har arbetat mer operativt med deltagarna 

har gjort att arbetet med samverkan och förankring kunnat att påbörjats från start. Vi har tagit fram 

hållbara strukturer och arbetssätt som är väl förankrade hos samtliga samverkande parter, både internt i 

kommunen men också externt. Där vi tillsammans arbetat med ett stort fokus på en organisatorisk 

förändring i projektet och haft ett stort engagemang på chefsnivå. Att projektledarna också fick utmana 

både den egna verksamheten och kollegor från andra verksamheter och starta upp nya 

samverkansarenor. Projektmedarbetarna och projektledarna har fått testa nya arbetssätt och skapat 

gruppverksamhet och andra insatser till en målgrupp som tidigare saknade eller hade väldigt få 

insatser. Det är tydligt också i utvärderingarna som VETA har genomfört under hela projekttiden.  

 

Figur 9; Visar ett utdrag från VETAs utvärdering våren 2021 – Måluppfyllelse på organisationsnivå. 

I VETAs utvärdering från våren 2021 och när man tittar på möjlighet till hållbarhet så påvisar de i 

utvärderingen, att vårt arbete i projektet har goda förutsättningar till att skapa hållbara strukturer, de 

hänvisar bland annat till hur vi lagt upp projektledarskapet, att det är format för att kunna sprida 

kunskap och arbeta organisatoriskt och även stötta det operativa arbetet. Det visar också att samverkan 

och förankringsarbetet är påbörjat och information kring projektet har nått även på högsta chef- och 

politikernivå. VETA påvisar också att det inte bara är vår egen verksamhet som arbetar utifrån detta 

nya arbetssätt utan fler verksamheter arbetar med att detta skall bli ordinarie verksamhet och projektet 

ses inte som ett isolerat projekt hos Arbete och Integration utan att många i kommunen är involverade.   

I VETAs utvärdering hösten 2021 var det också tydligt, vårt arbete med gemensam samsyn och att 

skapa nya arbetssätt och metoder för målgruppen har gått framåt. Förankringsarbetet hade givit 

resultat, en budgetförstärkning inför 2022 var planerad och verksamheten skall få fortsätta det goda 

arbetet som gjorts genom projektet. 



 
 

 

Figur 10; visar en bild från VETAs utvärdering hösten 2021, där man kan se att vi på individnivå, verksamhetsnivå, kommunalnivå och 

regionalnivå att en strukturförändring är genomförd på flera nivåer. 

 

Nedan finns en mer ingående beskrivning kring strukturförändringen från VETA, samt utmaning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 11; Visar resultat på individ-, verksamhets-, kommunal- samt regionalnivå ur VETAs utvärdering hösten 2021. 

VETA nämner också utmaningar som vi behöver att fortsätta arbeta med och det har vi nu också 

förutsättningar att fortsätta att göra och är i och med projektet också påbörjat, dels mot grundskolan, 

dels mot gymnasieskolan i grannkommun, samverkan med närliggande folkhögskolor samt en extern 

leverantör/anordnare av vuxenutbildning i kommunen som startade igång sin verksamhet under hösten 

2021 och är nu den som ansvarar för vuxenutbildningen i Eda kommun. 

Föräldrarnas upplevelser av Arbete och Integration och hur stödet vi ger deras ungdomar även 

påverkar och underlättar för föräldrarna. Föräldrar har vid flera gånger uttryckt tacksamhet över att  

inte ”stå ensamma” mot andra myndigheter, skolan eller liknande, men också gentemot ungdomen, det 

är inte bara mor eller far som påtalar att denna kan och klarar eller för den delen ”tjatar”.  Detta är 

något som vi också kommer att fortsätta arbeta med och också göra egna utvärderingar. Dels för att 

titta ur syftet, hur vårt arbete har påverkat dem dels får att få in synpunkter på saker vi kanske behöver 

förändra ur fler perspektiv. 

 

Individnivå: Det nya 

sättet att organisera 

sig på AMI ungdom ger 

resultat på individnivå 

och genomgående i 

hela styrkedjan.  

Den nya 

organisering av 

AMI-ungdom är 

förankrad och 

implementerad på 

verksamhetsnivå.  

Kommunalnivå: Genomgående i hela 

styrkedjan finns ett behov och en vilja 

att samverka inom kommunen.  

• Skolan har saknats i projektet. 

• Samverkan med skolan är en 
förutsättning för att komma 
åt orsaker till problemen, och 
få till långsiktiga lösningar för 
målgruppen.  

Regionalnivå: God 

samverkan med 

vårdcentralen. Gått 

från personliga 

kontakter till 

institutionellt 

samarbete mellan 

verksamheterna.  



 
 

 

Delprojektet Värmlands Arbetskraft har under projektets gång succesivt implementerats, resursen som 

anställdes då två befintlig personal på Arbete och Integration delade på projektledarskapet kommer att 

finnas kvar i befintlig personalgrupp i verksamheten. Projektledarna som arbetat strategiskt under 

projekttiden kommer att fortsätta med detta. Målgruppen har fått fler relevanta insatser, och insatserna 

kommer att fortsätta. Insatserna kommer också att erbjudas fler deltagare, de arbetssätt som tagits fram 

under projektet har också under projektets gång varit möjligt för fler än målgruppen unga som varken 

arbetar eller studerar att genomföra och det kommer det nu att fortsättas med. Styrgruppen, 

samverkansgruppen, de olika lokala arbetsgrupperna kommer att fortsätta då man ser en stor vinst inte 

bara för vår gemensamma målgrupp utan också för verksamheternas gemensamma samsyn och vikten 

av att arbeta tillsammans. En handlingsplan för Implementering har tagits fram, där det också finns 

utrymme för fortsatt utveckling som kommer att gynna både på individ- och organisationsnivå; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12; Visar handlingsplan för Implementering som tagits fram i samverkan med styrgruppen för Värmlands Arbetskraft, Eda. 

 
Projektkontoret, projektkoordinator, Arbetsgivare och utbildningssamordnare, 

administrativpersonal. Att få vara del av ett större projekt och därmed bli ett delprojekt har flera 

fördelar och skapar goda förutsättningar i delprojekten. Dels att ha koordinatorer som fungerar delvis 

som mentorer och stöttar där man som enskilt projekt behöver stöd men också att få ta del av 



 
 

 

kompetensutveckling både för projektmedarbetare, projektledare och till viss del samverkansparter och 

inte minst till deltagarna. Att få vara en del i något större tillsammans med fler, att kontinuerligt och 

tätt få arbeta tillsammans med andra projektledare och projektmedarbetare som alla har samma slutliga 

mål. Att utbyta erfarenheter och få ta del av goda exempel eller för den delen också mindre goda 

exempel på projektledarträffar, lärseminarier, externa föreläsningar och utbildningar. Fördelen med att 

ha administrativ personal som stöttar vid rapporteringar och kontroll vid rapportskrivningar underlättar 

enormt för delprojekten. Utmaningar blir det också givetvis även om det slutliga målet är gemensamt 

arbetar de olika delprojekten på olika sätt för att nå dem och med olika förutsättningar. Här ligger ett 

stort ansvar både på projektkontoret att se och stötta de olika processerna men också på delprojekten 

att själv sålla i det som blir väsentligt och nödvändigt för dem. Inte minst i det viktiga arbetet med att 

påminna oss i delprojekteten kring att granska oss själva och fylla på personalen med olika 

utbildningar och inte minst för att hjälpa oss projektpersonal att vi lokalt kan arbeta främjande när det 

kommer till jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminerande.  

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 

I Eda har vi ju haft stort fokus på samverkan och det har ju varit viktigt för oss, men också troligtvis en 

mycket viktig faktor i hur vårt projekt resulterat i. Lokalt har vi ju lagt mycket tid på just spridningen 

av projektet men också av verksamheten i stort, något som ökat förutsättningarna för att få projektet 

hållbart. I Eda har man inte tänkt projekt Värmlands Arbetskraft utan Värmlands Arbetskraft har varit 

det som gjort det möjligt att utveckla verksamheten – både arbetet med deltagarna men också oss som 

personalgrupp och dessutom tillsammans med våra kollegor i andra verksamheter och 

samverkansparter. Regionalt har vi fått sprida vårt arbete på lärseminariet som var våren 2021, just 

kring hur vi organisatoriskt lagt upp vårt arbete och varför. Vi har också fått vara med och spridit vårt 

samverkansarbete med Regionen vid flera tillfällen regionalt tillsammans med hälsosamordnarna via 

Regionen.  

 

Tid för reflektion och kollegialt lärande 

Kollegialt lärande har varit viktigt för oss genom hela projektet, dels för att vi tidigt i processen såg 

befintliga resurser som projektets verktyg från start. Befintlig arbetsgrupp fick tid och möjlighet att 

testa nya arbetssätt och metoder tillsmannans med projektledarna i nya roller. Projektledarna fick 

arbeta mer strategiskt och av en mer samordnande karaktär och där samverkan med både externt och 

internt inom kommunen haft stort fokus. Verksamheten Arbete och Integration har under projektet 

utvecklats och strukturer och arbetssätt har förutsättningar för att implementeras. Den lokala 

arbetsgrupp som bildats på Arbete och Integration har gett mycket tid för reflektioner och kollegialt 

lärande och arbetet som bedrivits där är det arbetet som vi nu behöver arbeta vidare med och utvärdera 

ytterligare. Detta i kombination med att vara en del av ett större projekt som genomförts i ytterligare 

kommuner i Värmland och i tillsammans med projektkontoret vilket gett förutsättningar för kollegialt 

lärande över kommungränser, erfarenhetsutbyte och gemensamma träffar för all medverkande 

personal. Arbetet kring reflektioner och kollegialt lärande har genomförts på flera olika sätt, dels i de 

olika samverkans-/arbetsgrupperna som vi har men också med hjälp av VETA. Där vi på flera olika 

sätt kritiskt kunnat granska vårt arbete utefter en oberoende parts utvärderingar. Vi har också själva 

använt oss utav både enkäter och frågor till våra deltagare efter utförda utbildningsinsatser, 

gruppverksamheter och till viss del övriga aktiviteter för att på så sätt kunna värdera och omvärdera 

för framtida utveckling.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  


