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Sammanfattning 

Värmlands Arbetskraft har bedrivits i Säffle kommun under perioden 2020 -2022. Projektet 

har riktats till ungdomar mellan 15 – 30 år där den prioriterade målgruppen varit unga med 

psykisk ohälsa samt de som saknar gymnasiekompetens. Projektet har fokuserat på att 

målgruppen unga genom olika parallella insatser ska hitta ett sammanhang där de får bättre 

rutiner i sin vardag och genom detta närma sig eller påbörja studier eller arbetsmarknaden. 

Säffle kommun har sedan ett flertal år tillbaka en hög ungdomsarbetslöshet. Genom 

projektet har delar av den målgruppen kartlagts och nya metoder arbetats upp för att 

underlätta att ungdomarna stegförflyttas från att vara hemmasittare till att delta i 

aktiviteter.  Projektet har även lett till att nya strukturerade samverkansformer mellan olika 

aktörer som träffar målgruppen har fått nya arenor att mötas på.  

Under projektets tid har totalt 44 stycken individer deltagit i projektet, av dessa är 18 

stycken kvinnor och 26 stycken män. Under projektets gång har totalt 38% av deltagarna 

kommit i arbete eller studier och utifrån vår analys kan vi se att fler män har gått mot både 

studier och arbete, närmare bestämt 38% av männen och 28% av kvinnorna. Det antal 

deltagare som inte riktigt nått hela vägen fram till arbete eller studier har dock närmat sig 

arbetsmarknaden genom att ha deltagit i kompetenshöjande insatser som 

arbetsmarknadskunskap, hälsoskola samt andra grupp- och samtalsbaserade insatser. 

De bärande framgångsfaktorerna i projektet har varit de nu upparbetade strukturerade 

samverkansformerna mellan aktörerna. Samverkan har gjort att det har funnits flertalet olika 

kompetenser att knyta till individerna utan att behöva mer resurser i form av ny personal. 

Regelbunden coaching där individerna har getts möjlighet att få stöttning i frågor som har 

berört dem individuellt har en stor påverkan på slutresultatet. Det har under projekttiden 

blivit tydligt att en helt avgörande faktor är coachens tro på individen och att man måste 

arbeta med hela människan för att nå hållbara resultat. 

Arbetet i projektet har lett till att fler som arbetar med målgruppen unga har fått en 

gemensam bild av målgruppen. För individen innebär det samlade arbetssättet mellan flera 

enheter och externa aktörer att de har en väg in från utanförskap och flera vägar ut att välja 

på. Viktiga samverkansparter har varit arbetsmarknadsenheten, ungdomens hus, Finsam, 

folkhögskolan samt KAA. 

Säffles övergripande mål inom Värmlands arbetskraft: 

• Få kunskap om och lära känna målgruppen UVAS 
• Hållbar samverkan 
• Nya arbetsmetoder som leder till att UVAS kommer i arbete/utbildning eller närmare 

arbetsmarknaden 

• Flexibla utbildningsvägar samt arbeta med arbetsgivarnas inställning till målgruppen 
 

Projektägare: Sanna Bertilsson, chef Säffle arbetsmarknadsenhet.  
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Projektidé och förväntade resultat 

 

Bakgrund 

Arbetslösheten bland ungdomar i Säffle har varit och är ett stort antal och utbildningsnivån i 

kommunen är låg. I Säffle finns en stor grupp utrikes födda och flertalet har en utbildningsbakgrund 

som är sex år eller kortare. Totalt fanns det 340 st unga vuxna i Säffle kommun våren 2020 som 

saknade en sysselsättning eller en fullständig utbildning. I februari 2020 har Säffle 11,6% inskrivna 

arbetslösa på arbetsförmedlingen 16-64 år. En gemensam faktor för grupperna är låg utbildningsnivå 

och att de står långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl. Samtidigt som siffrorna för arbetslöshet 

stiger så pratar näringsliv och kommunens enheter om ett stort kompetensförsörjningsbehov, 

individerna behövs på arbetsmarknaden men är inte “matchningsbara” till jobben. 

Säffle har en högre andel elever som går ur grundskolan med gymnasiebehörighet jämfört med både 

länet och riket.  Det är 2,5 procentenheter fler pojkar i Säffle som är behöriga till yrkesprogram 

jämfört med Värmland, och 3 procentenheter fler än riket.  

Trots det är IM - programmet ett av Säffles största gymnasieprogram. De senaste åren har det blivit 

ett större antal avhopp från programmet vilket lett till att antalet ungdomar i KAA ökat markant. 

 

Identifierade problemområden  

Målgrupp  

Inom ramen för arbetsmarknadsenhetens verksamhet så såg man ett ökat inflöde av unga 

människor med låg utbildningsbakgrund, särskilt bland unga vuxna män mellan 16-24 år. 

Många i denna målgrupp sitter hemma, ofta med allvarlig psykisk ohälsa och befinner sig 

långt ifrån att kunna delta i någon form av skola, praktik eller annan aktivitet medan andra 

saknat enstaka betyg för en gymnasiebehörighet/examen. När projektet startade i Säffle 

föreställde vi oss att vi främst skulle arbeta med utrikesfödda män upp till 30 år. Detta 

grundades på statistik från arbetsförmedlingen. Under resans gång har det visat att många 

ur den grupp individer till stor del redan har stöttning och insatser från de externa 

leverantörerna som samarbetar med arbetsförmedlingen och därmed blev de inte aktuella 

för Värmlands Arbetskraft. 

Samverkan  

Då samverkan mellan parterna som möter målgruppen inte var strukturerad utan 

relationsbunden, resulterade det i att beroende på vilken aktör/ coach individen hamnade 

hos var risken att inte få samma tillgång till olika typer av insatser större.  

Utbildningsvägar för målgruppen behöver vara flexibla då de individuella behoven av stöd 

varierar. Många av dessa individer får, för att få sin ekonomi att fungera, söka hjälp hos 



 

 

kommunens försörjningsstöd, då de saknar utbildning och därmed står långt från 

arbetsmarknaden riskerar de att hamna där under lång tid. 

 

Mål 

• Få kunskap om och lära känna målgruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) 

• Hållbar samverkan 

• Nya arbetsmetoder som leder till att UVAS kommer i arbete/utbildning eller närmare 

arbetsmarknaden 

• Flexibla utbildningsvägar samt arbeta med arbetsgivarnas inställning till målgruppen 

 

Metodbeskrivning Värmlands Arbetskraft 

 

Arbetssätt 

Allt arbete utgår från individens egna behov, personal möter individen ”där den är” redan 

från start. En individuell kartläggning görs och individen får själv styra sin resa. 

Kartläggningen har skett efter att personen gett sitt medgivande att delta i Värmlands 

Arbetskraft. I allt arbete kring individ och organisation har tillgänglighet varit ett ledord där 

samtliga aktiviteter är utformade i enlighet med de horisontella principerna.  

Att individen själv får vara med och göra sin plan är av vikt för att målen för den enskilde ska 

uppnås. Planen revideras sedan regelbundet tillsammans med individen och den/ de av 

personalen de möter under sin resa i projektet. På det sättet kan individen själv följa sin 

resa, styra den och se sina framsteg, detta ökar motivationen och känslan av delaktighet. 

Omfattning av aktivitet och behov av stöttning kan växla mellan olika individer. Ett av 

projektets framgångsrecept är den individanpassade arbetsmetoden. 

Vi har valt att fokusera på individen men har även vissa aktiviteter i grupp. Detta för att 

personer i gruppen ska kunna inspirera och stödja varandra inom 

projektet.  Gruppaktiviteterna ger även individerna en möjlighet att träna sina sociala 

förmågor, något som vi sett varit av vikt då flertalet av våra deltagare varit socialt isolerade 

under längre perioder och därför hamnat i ett stort utanförskap, inte bara genom att de är 

långt från utbildning och arbetsmarknad utan även under sin fritid. Gruppaktiviteterna har i 

en del fall lett till att deltagarna funnit nya vänner att dela erfarenheter med. 

Projektets aktiviteter har utformats genom workshops med deltagare där de själva varit med 

och utformat vad de anser att de behöver för att bryta utanförskapet. Deltagarnas egna 

tankar, önskemål och intressen har varit riktlinjer för samtliga aktiviteter. 



 

 

Dltagarna har i många fall flera upprepade misslyckanden bakom sig i form av tidig 

problematisk skolfrånvaro, isolering både på skolan och privat. De har varit och är i flera fall i 

olika former av utanförskap i samhället och har ”trillat” genom många av våra skyddsnät. 

Den röda tråden för våra arbetsmetoder är att skapa rutiner och sammanhang för individen. 

Möjlighet att kunna kombinera flertalet av de olika insatserna ser vi som en framgångsfaktor 

vartefter att individerna har blivit redo för dem. Våra metoder har kombinerat flera olika 

insatser i projektet genom coaching där motiverande samtal, hälsa och friskvård kunnat ske 

under ”ett och samma tak”.  

 

·      Kartläggning 

Alla individer som deltagit i projektet har tillsammans med ansvarig coach gjort en individuell 

kartläggning där samma frågor ställs till samtliga deltagare, oavsett kön, etnicitet eller ålder. 

På detta vis säkerställs även jämställdhet, tillgänglighet samt icke-diskriminering för samtliga 

deltagare. Utifrån vad kartläggningen visat och vad individen själv anger att den behöver 

stöttning i har sedan en planering upprättats. Planeringen följs sedan upp och revideras 

tillsammans med individ och övriga berörda parter kring individen.  

  

·       Individuell Coaching 

Vi har genom projektet kunnat se att den individuella coachingen samt relationen som byggs 

därtill är det som under individens tid i projektet är ”bärande” för hur resultatet blir. 

Coachens tro på individen är en framgångsfaktor.  



 

 

Individuell coaching består av möten med individen där denne ges möjlighet att få diskutera 

sin situation, bli lyssnad på och även få motiverande samtalstider. Detta med en coach där 

en relation byggts upp och där det finns en tillit mellan parterna. Detta gör att individen, 

även då det ”känts tungt”, motiveras till att fortsätta sitt arbete att komma vidare mot 

arbete, studier eller praktik.  Den individuella coachingen har utöver motiverande samtal för 

att nå slutmålet även gett individen möjlighet att få stöd i kontakter med myndigheter, 

skuldrådgivning och sjukvårdskontakter. Oavsett vilka av de andra insatserna individen väljer 

att delta i är den individuella coachingen den arbetsmetod som individerna har med sig hela 

projekttiden - från start till mål, men också inledningsvis när individen påbörjat exempelvis 

studier eller arbete. Detta för att stötta individen i att bibehålla sina nya rutiner. I projektet 

har vi valt olika metoder att arbeta med i den individuella coachingen. Coacherna har använt 

sig av samtal i ”walk n talk”, något som kombinerar både samtal och friskvård men också en 

mer avslappnad samtalsform där samtalsmetod som MI och FACT använts. Coaching har 

även skett på gymmet där det faller sig naturligt att diskutera hälsa och träning, viss del av 

coachingen har skett på kontor men då i de fall som man haft behov av datorn för att kunna 

boka tider till andra möten. Vi har i så stor utsträckning som möjligt valt att träffa individen 

fysiskt då vi ser en vinst att se hela människan vi möter, inte bara höra rösten via 

telefonsamtal. 

 

·       Gruppcoaching 

Arbetsmarknadskunskap: Insatsen sker i grupp och i en föreläsningsform med tid för 

gruppdiskussioner. Under arbetsmarknadskunskap får deltagarna en ökad kunskap om 

arbetsmarknaden, olika vägar att utbilda sig, vad som krävs för olika yrken. Arbetsgivare från 

både den privata arbetsmarknaden samt från de kommunala enheterna har kommit och 

berättar om hur de tänker när de ska anställa. Detta är också ett forum där arbetsgivare och 

målgruppen UVAS får mötas. Genomgång av vad man bör tänka på inför och under en 

anställningsintervju samt personligt brev och CV är delar som ingår i de olika modulerna vi 

arbetar med. Dessa tillfällen ger individen en möjlighet att både träffa andra i samma 

situation men även att vara bättre rustade när de närmar sig arbetsmarknaden. 

Utformningen av insatsen är lätt att anpassa utifrån gruppens förkunskaper och behov även 

om innehållet i modulerna är detsamma. 

 

·       ACT (acceptance and commitment therapy) 

Detta är en samtalsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi. Insatsen sker i grupp där 

individen med hjälp av personal utbildad i samtalsmetoden träffas vid åtta tillfällen. 



 

 

Metoden bygger på att individen får hjälp att lära sig hitta ett nytt förhållningssätt till sig 

själv och livet för att kunna hantera sina svårigheter. Fokus för metoden är hur personen vill 

leva sitt liv (vem vill jag vara mot mig själv, andra och omvärlden). Att formulera vad som är 

viktigt i livet och börja handla utifrån det, genom att haka loss från ohjälpsamma tankar, 

fokusera på nuet och göra det som krävs för förändring, även i närvaro av smärta och inre 

obehag (acceptans). Under projekttiden har dessa grupper visat gott resultat för de individer 

som deltagit. Vi har valt att lägga dessa grupper på olika platser beroende på vilka individer 

som deltagit. Grupperna har varit på plats på Ungdomens Hus, vid ridklubben samt i 

arbetsmarknadsenhetens lokaler.  

·       Utegrupper 

Deltagare i projektet har tillsammans med personal deltagit i dagar med utomhusaktiviteter 

efter önskemål. Bland annat fiske, matlagning över öppen eld i naturen. Denna metod 

kombinerar friskvård, samtal, socialt sammanhang och ger en möjlighet att testa ett intresse 

man inte fått prova innan eller inte haft möjlighet att göra på länge. 

·       Hälsoskola 

Under projektets gång har deltagarna även fått ta del av föreläsningar i Hälsoskolan. 

Hälsoskolan har under digitala former, en gång i veckan, erbjudit kunskapshöjande innehåll 

om ämnen som sömn, ångest, stress, depression, kost och motion. Syftet har varit att 

deltagarna ska kunna stärka sina förmågor att skapa goda rutiner samt öka sin kunskap kring 

sin egen hälsa.  

·       Gymträning 

Deltagare har med personal getts möjlighet att träna på gym vilket har skapat ett intresse 

från individerna att prata om hälsa och kost samt bidragit till en bättre fysisk och psykisk 

hälsa. Även här ges individen en möjlighet att träna på att vara i en grupp med andra tillika 

med de andra gruppinsatserna är det ett av syftena med samtliga grupp coachings 

aktiviteter. 

·       Uppsökande verksamhet 

Under projekttiden har en coach arbetat med den målgrupp som normalt sett inte har 

möjlighet att ta del av de kommunala insatserna. Coachen har en arbetsmetod som 

kombinerar samtliga övriga redovisade, men som sker med ett fåtal individer i taget och av 

en och samma handledare. Handledaren spenderar tid med individer både genom att arbeta 

fysiskt i samverkan med kommunens verksamhet ”Handtaget” som gett dem arbetsuppgifter 

men även varit hemma hos individerna. Här har handledaren varit med i allt som individerna 

behövt stöd i - lära sig att tvätta, handla, äta lunch ute på restaurang, alla delar för att träna 



 

 

på sociala färdigheter som dessa individer behöver utveckla och i en del fall inte fått 

uppleva. 

·       Samverkan 

Då individerna som varit inskrivna i projektet i många fall haft behov av fler instanser så har 

samverkan mellan olika aktörer varit av stor vikt för att underlätta individens möjlighet till 

att få en sammanhållen bild av olika insatser. Regelbunden samverkan mellan 

Arbetsmarknadsenheten, Ungdomens Hus, Folkhögskolan, Herrgårdsgymnasiet, Kommunala 

Aktivitetsansvaret samt Finsam (hjälp med samverkansinsatser med vården) har genomsyrat 

hela projekttiden.  

·       Organisation 

Projektledarskapet har delats på två där en av projektledarna har jobbat operativt i insatser 

och med deltagare. Den andra projektledaren har i huvudsak arbetat med det 

organisatoriska kring samverkansformer, spridnings arbete och fortlöpande administration. 

Att dela upp arbetsuppgifterna i projektet har gett en bättre bild av projektet i sin helhet. 

Projektledaren som arbetar organisatoriskt har en övergripande ”paraply” överblick kring 

frågorna som rör målgruppen i kommunen och kan på så sätt föra samman olika enheter och 

personalgrupper som arbetar med samma individer och därigenom skapa förutsättningar för 

en strukturerad samverkan där alla vet vilken roll de har. Den som jobbar operativt har ägnat 

sin fulla uppmärksamhet åt individ arbete samt metodutveckling. En viktig del i det 

organisatoriska arbetet har varit närheten till olika enheter. På arbetsmarknadsenheten 

finns ansvarig för KAA vilket medför att man snabbt kan fånga upp målgruppen unga som 

riskerar att hamna i utanförskap, inte klara skolan eller som är på väg att hoppa av 

gymnasiet. Det innebär även att det finns en god personkännedom i verksamheten. En av 

projektledarna har under projektet varit knuten det individuella programmet på 

gymnasieskolan i Säffle och träffat målgruppen där samt fångat upp ungdomar där och fått 

en större bild av vilka faktorer som påverkar avhopp. En projektmedarbetare arbetar halvtid 

på högstadieskolan i Säffle vilket ger en helhetsbild av skoltiden. Därtill har personal från 

Ungdomens Hus varit delaktig genom hela projekttiden. Den personalgruppen möter 

individerna på ett annat sätt och i andra forum under sin arbetstid och har kunnat tillföra en 

bredare kunskap och individ kännedom kring individerna. Den gemensamma målbilden kring 

individen och strukturerna kring hur vi arbetar tillsammans med de olika kompetenserna 

kring målgruppen har varit ett av fokusområdena från sen vår 2021.  

  

  

  



 

 

 

 

Resultat, mål och indikatorer 
 

 Förändringsteorin

*Procentuella mål under långsiktiga resultat avser samtliga deltagande kommuner 

  

Resultat på kort sikt   

       ·       Deltagarnivå 

Genom projektet arbetsmetoder har personal lärt känna målgruppen UVAS bättre. Under 

projektets start kunde man se att många av deltagarna hade en vilja av att förändra sin 

livssituation men väldigt få verktyg till att göra det. En majoritet av deltagarna hade fastnat i 

passivitet på grund av brist på rutiner och sammanhang och många upplevde även 

svårigheter med att ta sig ut från sitt hem iväg till ett möte. Vi såg också snabbt att en del 

deltagare hade behov som kunde klaras med enklare insatser såsom studievägledning och 

motiverande samtal medan en större andel hade behov av daglig struktur och ett aktivt 



 

 

vuxenstöd, både vad gäller motiverande samtal och kontakt med myndigheter, vården och 

socialtjänsten. Dessa behov har resulterat i att stor vikt lagts på individuell coaching där 

deltagaren själv fått bestämma takten framåt och hela tiden varit delaktig i sin egen 

planering, vilket ökat både engagemang och intresse från deltagarna. En av 

projektdeltagarna som idag studerar på heltid efter att ha varit utan sysselsättning i större 

delen av sitt vuxna liv vittnar om framgången i att få vara delaktig i sin egen planering; 

”..det bästa med att vara med i projektet är att det får ta tid och att det är okej att man tar 

små steg framåt hela tiden. För mig har det inte funkat tidigare just för att det gått för 

snabbt med för många krav samtidigt..” (Deltagare i Värmlands Arbetskraft 2020-2021). 

  

Resultat på medellångsikt  

·       Deltagarnivå 

Efter en tids arbete med individuella insatser och relationsbygge kunde gruppaktiviteter 

sakta byggas på i deltagarnas planering utifrån de behov som fanns. I och med att många av 

deltagarna upplevt mer eller mindre besvär med psykisk hälsa och social ångest blev 

gruppaktiviteter en del av arbetsmetoden för att långsamt bryta den sociala isoleringen och 

samtidigt bygga på andra komplement som friskvård, hälsa och nätverkande. Utifrån 

personal som arbetat närmast deltagarna har i många fall stora skillnader kunnat iakttas vad 

gäller sociala färdigheter men också förmågan att hantera sina besvär på ett annorlunda 

sätt, genom att våga utmana sina rädslor och acceptera sin ångest och på så sätt våga ta kliv 

framåt mot en sysselsättning som innebär rutiner. I många fall har stödet i kontakter med 

vården eller myndigheter också ökat engagemanget hos deltagarna då många tidigare 

upplevt hopplöshet i ärenden som dessa – både vad gäller långa kösystem, otillgänglighet 

eller känslan av att inte bli förstådd. Genom att kunna bygga på fler aktiviteter och 

stödinsatser, med fokus på hälsa, arbete och studier, har många deltagare fått en bredare 

syn på både utbildning, arbetsmarknad men även på sin egna psykiska och fysiska hälsa 

vilket gett ökat självförtroendet hos deltagarna. Veta Advisor som utvärderat vårt projekt 

har kunnat mäta utvecklingen hos våra deltagare vilket visar på ökad progression mot och 

kunskap om både utbildning och arbetsmarknad. Detta ser vi som en indikator på att 

deltagarna ökat sin anställningsbarhet. Det visar också att deltagarna ser den individuella 

coachingen som det mest främjande stödet i sin egen utveckling framåt. 

  

 

 



 

 

 

 

Resultat på lång sikt  

·       Deltagarnivå 

Antalet deltagare har under projektets gång uppnått till 44 stycket totalt, varav 18 kvinnor 

och 26 män. Könsfördelningen är inte jämnt fördelad då män är överrepresenterade men 

också en avspegling på det inflödet vi ser till försörjningsstödet samt till KAA. Under 

projektets gång har totalt 38% av deltagarna kommit i arbete eller studier och utifrån vår 

analys kan vi se att fler män har gått mot både studier och arbete, närmare bestämt 38% av 

männen och 28% av kvinnorna. Det antal deltagare som inte riktigt nått hela vägen fram till 

arbete eller studier har dock närmat sig arbetsmarknaden genom att ha deltagit i 

kompetenshöjande insatser som arbetsmarknadskunskap, hälsoskola samt andra grupp- och 

samtalsbaserade insatser.  

 

En framgångsfaktor i projektet är att behovet av fysiska möten mellan deltagare och coach 

kunnat upprätthållas, trots pandemins restriktioner. Alternativa sätt att träffas på har varit 

”walk n talk” eller andra utomhusaktiviteter. Detta har visat sig vara mycket uppskattat från 

deltagarnas perspektiv då betydelsen av att ha tider att passa och att komma ut ur hemmet 

är av stor vikt i varje deltagares progressionsarbete. 

”Det är skönt att veta att det finns något att göra för mig och någon att ha kontakt med som 

hjälper mig att inte fastna där jag är van att vara annars.. hemma och ensam. 

Promenaderna var bra tycker jag, jag fick t om lust att promenera själv efter det. Gött att 

komma ut och röra på sig lite. Upplevde aldrig att pandemin satte stopp för det jag hade i 

min planering…” (Deltagare i Värmlands Arbetskraft 2020-2021). 
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Dock har vi också sett att pandemins restriktioner i en del fall varit en lättillgänglig orsak för 

att stanna i sin passivitet. Detta har i vissa fall varit svårarbetat då det går lång tid mellan 

träffar och progressionen saktas ner. 

Sammantaget visar utvärderingen av projektet i Säffle att deltagarna upplever stor skillnad 

både vad gäller mående samt ökade förutsättningar att komma ut i arbete eller studier. 

  

·       Organisationsnivå 

Utifrån de horisontella principerna har personal tillsammans med verksamhetschefer för 

arbetsmarknadsenheten samt ungdomens hus tänkt till kring tillgängligheten för deltagarna. 

I arbetet har projekt personalen haft tillgång till lokaler som är tillgängliga för alla samt utgör 

en lugn och avslappnad miljö för både samtal och aktiviteter. Genom att använda 

gemensamma lokaler med ungdomens hus har personal grupperna från respektive 

verksamhet fått en naturlig arena att jobba på gemensamt med deltagare. Utöver att 

personalen kunnat jobba nära varandra genom den fysiska placeringen av arbetsplats har 

även gemensamma avstämningsmöten skett mellan samtlig personal i projektet från de 

båda arbetsplatserna samt övriga berörda medarbetare. På dessa möten har personalen lyft 

både individärenden samt hur man gemensamt ska arbeta med strukturerna kring 

individerna samt i organisationen.  På dessa möten har vid valda tillfällen förvaltningschef 

för barn och utbildning deltagit, verksamhetschefer för UH samt AME, ansvarig personal för 

arbetsgivarkontakter på AME och näringslivsenheten. Personal med delad tjänst AME och 

NLE har vid träffar med företag arbetat aktivt med att informera arbetsgivarna om 

målgruppen i projektet och vilka möjligheter det finns för både arbetsgivare och individ att 

genom gemensamma insatser öka anställningsbarheten för individen och därmed 

kompetensförsörjning till företagen. Projektledarna har utöver det haft regelbunden kontakt 

med Finsam koordinator som varit ett stöd i vårdkontakter samt folkhögskolan som varit en 

viktig part för att få individer att söka utbildning. Genom att ha regelbundna möten med de 

som berörs av målgruppen och individerna har vi kunnat dela kunskap, sprida kunskap samt 

tagit tillvara på resurser och kompetenser kring målgruppen. Personalen har även sett till att 

anpassa inbokade tider med deltagare som vänt på dygnet för att öka möjligheterna att ses 

under fysiska former, som exempelvis påbörja träffarna under eftermiddagar för att under 

arbetets gång tidigarelägga träffarna som en del i planeringen att bryta osunda rutiner. 

Tillgänglighet har även varit i fokus vad gäller kommunikation mellan coach och deltagare 

där kontakt gjorts via sms, mail och telefon utöver fysiska träffar. I arbetet har personal 

också haft jämställdhet och icke diskriminering i åtanke genom att utforma aktiviteter och 

insatser tillsammans med deltagare, tjänstedesign har genomsyrat arbetssättet genom att 

låta deltagarna själv vara aktiva i sin resa. Samtliga aktiviteter har varit tillgängliga för alla 

oavsett kön, ålder, funktionshinder, religiös eller etnisk tillhörighet. Bemötandet av 



 

 

deltagare har varit likvärdigt och det tidigare nämnda faktorerna har varit integrerat i samtal 

med enskilda deltagare för att medvetengöra principerna. 

“ Värmlands Arbetskraft har gett oss helt nya möjligheter och förutsättningar att arbeta 

gemensamt kring målgruppen unga i utanförskap” // Sanna Bertilsson projektägare 

  

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 

Under projekttiden har projektledare samt projektägare lagt ner tid på att sprida 

information om projektet i olika forum. Arbetsmarknadsenheten ligger i barn och -

utbildningsförvaltningen, förvaltningschefen har genom arbetsmarknadsenhetens chef samt 

av projektledare under projekttidens gång fått fortlöpande rapporter kring arbetssätt, 

metoder  om målgruppens behov och analyser av dessa. Projektledare har träffat och 

deltagit i möten med förvaltningsledning som tagit del av projektet, dess resultat och 

behovsanalyser. Samtliga rektorer i kommunen har fortlöpande informerats om arbetet 

genom att projektägare sitter i en gemensam grupp med dessa en gång i veckan. 

Förvaltningschef samt chef för arbetsmarknadsenheten har deltagit i gemensamma möten 

med samtlig berörd personal i projektet. Högsta ledningen i kommunen har fått information 

om projektet och dess arbetssätt och metoder genom att projektägare och projektledare 

deltagit i möten med kommunstyrelsen där även kommundirektör deltar. Möten har hållits 

med ansvariga politiker för vården inom regionen, främst med syfte att diskutera vilken 

målgrupp vi möter, tillgången till vård för de med psykisk ohälsa samt att berätta om 

arbetssättet som kommunen bedriver för dessa ungdomar. I styrgruppen har IFO chef suttit 

med och därmed kunnat sprida kunskap kring projektet inom sin förvaltning. I styrgruppen 

har även rektor för folkhögskolan, verksamhetsledare för ungdomens hus, förbunds chef för 

samordningsförbundet BÅD-ESÅ, ansvarig chef arbetsmarknadsenheten (tillika projektägare) 

samt projektledare. Rektor för vuxenutbildningen har deltagit vid några tillfällen samt 

personal från projektkontoret. Medarbetare på arbetsmarknadsenheten som ansvarar för 

arbetsgivarkontakter och att ha den samlade bilden av kompetensförsörjningsbehov hos 

företagen i kommunen har regelbundet stämt av med projektledare som hur målgruppen ser 

ut och delgett vad företagen ser behov av framåt.  Vårdcentralen i Säffle har fått information 

från projektets hälsosamordnare samt av projektledare. Projektmedarbetare har funnits 

placerade på både grundskolan årskurs sju till nio, på IM- programmet ungdomens hus samt 

på arbetsmarknadsenheten vilket underlättat spridningsarbetet då personal rör sig i olika 

enheter och möter därmed flera personalgrupper som möter målgruppen i olika 

sammanhang. Projektledare som arbetat med fokus på organisation har haft regelbundna 

samtal med ordförande för barn och utbildningsförvaltningen samt vice ordförande för 

socialförvaltningen för att hålla berörda parter inom politiken uppdaterade om arbetet som 

gjorts i projektet.  



 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

Internt har projektet följts upp och utvärderats månadsvis genom att följa antalet inskrivna, 

vilka behov målgruppen har uttalat att de haft och resultat av de insatser som individerna 

tagit del av. De externa utvärderarna har varit ett stort stöd i förändring av arbetssätt för 

projektledarna. I den utvärdering som styrgrupp fick ta del av i tidig vår 2021 framgick det 

att kommunen arbetade med bra metoder och insatser för de deltagare som var inskrivna 

men att det var bristfälligt rent organisatorisk.  

“Nedan utdrag ur VETA Advisor AB:s rapport” 

Förutsättningar för 
implementering/hållbarhet  

Faktorer som tyder på att det 
finns goda förutsättningar för 
implementering 

Faktorer som tyder 
på att det finns hinder 
för implementering 

Behovsdriven utveckling 

• Utvecklingsarbete 

behöver svara mot en 

verksamhets behov 

• Passa in i 

organisationens 

verksamhetsmål 

• Berörda av 

utvecklingsarbetet 

behöver lätt uppfatta 

vinsterna  

• Samstämmighet i 

styrgruppen att det finns en 

målgrupp som står utanför 

samhället samt överens om 

vilken målgruppen är och 

vilka behov den har.  

• Projektet ligger nära 

ordinarie verksamhet.  

• Styrgruppen uppfattar 

vinsterna av att fånga upp 

individerna och samarbeta 

kring målgruppen.   

 

Delvis gemensam målbild 

• Alla som deltar i ett 

utvecklingsarbete, på 

alla nivåer, behöver dela 

en bild av vad målet är  

• Majoriteten av 

respondenterna menar att 

det handlar om att hitta nya 

vägar framåt mot arbete 

och studier samt skapa en 

övergripande bild av 

målgruppen hos 

samverkande aktörer. 

• Osäkert om alla 

har samma bild 

av vad målet är 

med projektet – 

hur långt ska 

deltagarna nå 

under projektets 

gång?  



 

 

Kunskap om innehållsfrågan 

• Att det finns ett djup i 

förståelsen av 

utvecklingsarbetets 

innehåll 

• Förståelse för vilka 

möjligheter respektive 

part har att bidra med 

och ge förutsättningar för 

att nya 

arbetssätt/förändringarna 

kan implementeras 

• Samtliga respondenter har 

kunskap om projektet och 

målgruppens behov.   

• Saknas 

djupgående 

förståelse för 

vilka möjligheter 

respektive part 

har att bidra 

med. Behöver 

diskuteras i 

styrgruppen.  

Delegerat ägarskap 

• Ägarskapet måste 

delegeras till de 

verksamheter som ska 

realisera förändringen  

• Aktörerna känner ägarskap 

och ser på vilket sätt det 

kan tillföras till projektet.  

• Saknas samtal 

om hållbarhet 

och strukturer 

gällande hur 

samverkan ska 

fortsätta efter 

projektet är 

avslutat.  

 

Efter denna utvärdering lades grunden för nuvarande arbetssätt med delat projektledarskap 

där ena projektledaren till största delen har fokuserat på det organisatoriska medan den 

andra arbetat operativt med deltagare.  

 



 

 

Användande av resultat/implementering 
 

Genom projektet har ett nytt arbetssätt mellan ungdomens hus och arbetsmarknadsenheten 

tagit form. Den samverkan som tidigare varit relations bunden med otydliga strukturer har 

nu tydliga ramar för vem som gör vad. Dessa strukturer och metoder är något som vi 

kommer fortsätta att arbeta med.  Vi ser att effekten för både individ och organisation blir 

bättre genom att samla kompetenser i befintlig personalgrupp som möter målgruppen. För 

individen blir det en röd tråd och en samlad bild kring dess situation då samtliga aktörer 

samarbetar. För organisationen krävs det inte ytterligare resurser då kompetensen som 

behövs redan är på plats. De upparbetade insatserna kommer att fortgå i den ordinarie 

verksamheten men kan givetvis komma att ändras om målgruppen uttalar ett annat behov. 

Arbetssättet och möjligheten att ha kombinerade (parallella) insatser kommer dock att vara 

densamma. Regelbundna möten mellan de olika enheternas personal kommer att ske 

fortlöpande för att inte “tappa fart” i samverkansarbetet. Arbetssättet och strukturerna 

finns dokumenterade. Personal från de båda enheterna samt respektive chefer ansvarar för 

att implementering sker samt att arbetssättet bibehålls.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Kommentarer och tips 
 

De framgångsfaktorer vi i Säffle vill lägga lite extra tyngd på är : 

• Att använda sig av befintlig personal i projekten, dels för att personerna redan har 

kännedom om verksamheten i stort och för att det underlättar arbetet med 

implementering, kunskap och lärdomar löper mindre risk att försvinna ur 

verksamheten efter projektets slut. Att anställa extern projektpersonal ökar risken 

för att det blir ett “tomtebloss” och att upparbetad kompetens försvinner när extern 

finansiering inte finns kvar. 

 

• Att dela projektledarskap mellan två personer. Att ha en person med övergripande 

ansvar för att arbeta med organisationen samt administration som får ha “paraply” 

överblick över arbetet gör att de personer som arbetar med individerna kan lägga 

fullt fokus på dem och deras situation och behov. Den som i sin tur sitter med 

organisation kan fokusera på spridningsarbete och samverkan. Detta medför även att 

man i personalgruppen kan utnyttja olika kompetenser och styrkor hos 

medarbetarna fullt ut. Delat projektledarskap skapar även en trygghet hos 

projektledarna som kan bolla tankar och idéer med varandra regelbundet vilket ger 

en bättre helhetsbild för verksamheten.  

 
“Säffles projektledare Nina och Caroline har bollat idéer under “friskvårdsformer” 

• Att ha en närvarande och engagerad projektägare som hjälper till att driva arbetet 

framåt i de olika “styrgrupperna” och som ger personal tid och utrymme att arbeta i 

projektformen. Det är av yttersta vikt att projektägaren alltid håller sig uppdaterad 

och deltar i olika möten, rollen att driva frågor uppåt och “åt sidorna” har stor 



 

 

betydelse för att projektets arbete kommer till sin rätt i olika forum där projektledare 

inte deltar.  

 

• För att arbetssätt och metoder ska bli befästa och leva vidare är det viktigt att sprida 

informationen, varför behövs projektet, vilka berörs och vilka kompetenser är 

nödvändiga. Om inte organisationen i stort, både berörda enheter och 

kommunledning är medvetna om arbetet försvåras arbetet med att bibehålla 

metoderna om man behöver stöd i extra resurser eller en eventuell omorganisation 

vid projektets avslut. Att under resans gång hålla informationen levande, att påvisa 

resultat och att ge en gemensam bild av målgruppen har varit en framgångsfaktor.  

 

• Att våga “bjuda” in sig i olika forum, både internt inom kommunen men även externt 

med olika organisationer och politiker. Generellt efterfrågas inte informationen men 

presenterar man den har vi upplevt att det finns ett stort intresse som sedan sprider 

sig.  Vi ser nyttan av att inhämta information från olika kanaler då vi vid varje möte 

får nya ingångar vi kan använda oss av.  

 

• Samverkan är avgörande för att lyckas med arbetet. Det är en vinst att ha flertalet 

aktörer som arbetar med berörd målgrupp samlade under “samma tak” då 

kontaktvägarna på det viset blir kortare. Att sedan samla andra aktörer som berörs 

av målgruppen i en gemensam arbetsgrupp där man tydliggör olika roller och vilka 

möjligheter de olika parterna har att erbjuda målgruppen ger individerna en större 

palett av insatser och aktiviteter att välja bland när de är redo att “stegförflytta” sig.  

 


