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Mål och syfte  

Övergripande mål: Korta vägen, få fler i 

arbete, närma sig arbetsmarknaden 

 

Syfte: förstärka, förbättra och komplettera de 

insatser till nyanlända som utförs inom ramen 

för etableringsuppdraget.  

 

 



 

1 570 deltagare varav 1 400 unika deltagare 

47 % kvinnor 

53 % män  

 

Budget: 44 miljoner kronor 

 

28 projektmedarbetare 
 

Några siffror 
 



Kungsbacka: Pedagogisk kartläggning 

Varberg: Arbetsplatskultur 

Falkenberg: Mjuka kompetenser 

Halmstad: Spurt 

Hylte: Ny väg till lärande 

Hylte och Laholm: Hälsokurs  

Laholm: Arbetsmarknadsorientering 

 

Aktiviteternas längd: 8-14 veckor 

Projektaktiviteter 



Förbättra, förstärka och 

komplettera 

1. Innovativ metodutveckling  

2. Samordning privat, offentlig, civil sektor 

3. Jämställd arbetsmarknad 

4. Gemensamt lärande 



Utveckling av innovativa  

och arbetsförberedande 

metoder 

 



Förbättra, förstärka, komplettera 

Index Tjänstekvalitet 

 

 

Kvinnor Män 

 

Område 

Inre 

motivation 

Yttre 

motivation 

Inre 

motivation  

Yttre 

motivation 

Relevans i stöd 80 71 81 72 

Bemötande 91 84 89 82 

Delaktighet 

etablering 

72 52 73 56 

Pedagogisk 

struktur 

80 75 82 71 

Tillgänglighet 86 64 75 70 

Kompetens 91 86 88 82 

Förbättrade 

möjligheter 

78 66 80 69 

Nytta 88 74 94 74 



Andel inskrivna i projektet  

fördelat på ort och kön 

Kategori Kvinnor % Män % Totalt % 

Falkenberg 11 11 12 

Halmstad 10 6 8 

Hylte 94 85 90 

Kungsbacka 2 4 3 

Laholm 22 29 25 

Varberg 12 6 9 

Hela Halland 16 12 14 

Förstärka, förbättra, komplettera 



Samverkan 

Samverkan 



Jämställd arbetsmarknad 
 

Brutna könsrollsmönster kortar  
nyanländas väg till arbete. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinotq_zsXeAhXCFywKHduXAH8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.siasat.com/news/india-regrets-un-human-rights-commissioners-remarks-kashmir-1405839/&psig=AOvVaw3Zy7Egd8n9xFdFQQ-e_xwo&ust=1541794530845209


Gemensamt lärande 

Gemensamt lärande 

kommer  

nyanlända till del 



Framgångar  

 Kontinuerlig kunskapsutveckling 

 Koordinatortjänst Arbetsförmedlingen (bygger broar) 

 Internationellt samarbete  

 Spridning  

 Paketering 

 Förankring  

 Delaktighet 

  

 

 



 Hur kan du använda dig av den information du fått till 

dig idag kopplat till språk och inlärning?  

 Hur kan du sprida dagens kunskaper om språk och 

inlärning i din organisation (tänk gärna in möjliga 

samarbetspartner som civilsamhället, andra 
myndigheter och organisationer)  
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Att organisera  
arbetsmarknadsintegration i praktiken 
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• Många jobbar med (arbetsmarknads)integration  

• Många är inte medvetna om varandras aktiviteter  

• Många förutfattade meningar och idéer om vad andra gör och med vilka 
resultat 

 

• Detta har en avgörande betydelse för hur integration går till i praktiken 
och konsekvenserna för individer, organisationer och samhället. 

• Programmet har således sina rötter i praktikbaserade studier av 
organisering och arbetsmarknadsintegration 

• Storgöteborg som ”Urban laboratorium” 

• Vår första tanke: vi behöver få en överblick! 

 

 

 

Programmets utgångspunkt - organisering 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 
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En vanlig representation av vad som görs... 

2019-04-16 ©Andreas Diedrich 

 
 

Source: OECD, 2018 
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“The picture that results from such an approach [...] lacks an 
explanation for why there are these actors and not others, and 
what connections they have with one another. Why are they in 
the same network? By design or by default? Because they were 
forced to connect, or simply because they liked one another?”  
(Czarniawska, 2009: 21). 

 
Skillnaderna mellan vad folk de facto GÖR i en organisation och vad man 
väljer att KALLA det man gör 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad saknas här? Det som faktiskt görs i praktiken... 

2019-04-16 ©Andreas Diedrich 
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190 initiativ (2019-02-22) 

 
Kartan är kartan –  
kartan är inte territoriet! 

 

 

 
 

Kartan över initiativ i Storgöteborg 

2019-04-16 Andreas Diedrich 
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• Handlingar (actions) – det som personer som säger att de jobbar med 
arbetsmarknadsintegration gör i praktiken (t ex kartlägga kompetens; 
anmäla till utbildning; intervjua, administrera, finansiera, osv.) 

 

• Aktiviteter (activities) – det som ”målgrupperna” deltar i – (t ex SFI, 
mentorprogram; informationsmöte; mässa; kurs; fika; hälsofrämjande 
aktiviteter, kompetensutvecklingsprogram; praktik, osv.) 

 

• Initiativ (initiatives)– det som de vi studerar kallar för ”initiativ” (t ex 
Jobbsprånget; Korta vägen; Mötesplatsen; Kan Connect; One Stop 
Future Shop, Mitt Livs Chans, Integration Halland, osv.) 
 

 

 

 

Arbetsmarknadsintegration (AMI) består av: 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 



www.handels.gu.se 

 

 

En lista med initiativ växer fram... 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

94 NCC Nystart NCC 
hybrid training- and internship 
program 

Kunskapsskolan, PES 
Promote 
employability 

95 New Immigrated Engineers ÅF internship program 
PES (Arbetsförmedlingen), 
Jobbsprånget, Korta Vägen 

Promote 
employability 

96 Nya GRannar  
The Göteborg Region 
Association of local Authorities' 
(GR) municipalities 

competence development of 
employees who are 
responsible for unaccompanied 
youth 

GR municipalities 
Promote 
efficiency 

97 
Nyanlänt Företagande 
(Recently-arrived 
entrepreneurship) 

Employers 
entrepreneurial support; 
mentorship program; method 
development 

PES (Arbetsförmedlingen), Swedish 
Migration Board (Migrationsverket), 
involved municipalities, voluntary 
organisations & local employers 

Promote 
employability 

98 Opportunity Day Helene Lindahl 

matching; spreading 
information; exhibition; 
seminars; workshops; 
presentations 

Business Region Göteborg, City of 
Gothenburg/ArbVux, Clarion Hotels, 
public & private employers, Ekan 
Management  

Raise awareness 

99 Pay it forward Pay it Forward organising donations 
Kungsbacka municipality, Rotary, 
Swedish Church, sports associations 

Raise awareness; 
Promote 
efficiency 

100 Peabskolan Peab 
language education; vocational 
training; internships 

  
Promote 
employability 

101 

Pilotprojekt inom integration 
för nyanlända (Pilotproject 
Integration of recent 
immigrants) 

Capture-Innovation 
professional Swedish language 
training; internship program; 
occupational assessment  

Swedsoft, PES 
Promote 
employability 

102 PLUS Intro 
VGR Folkhögskolor, PES 
(Arbetsförmedlingen) 

professional Swedish language 
training with introduction to 
Swedish health care sector for 
recently arrived medical 
doctors and nurses  

Swedish Migration Board  
Promote 
employability 
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• Att främja kännedom om integration – att informera om integration, att 
skapa arenor för att lyfta frågor och problem/utmaningar 

• Att främja anställningsbarhet – att tillhandahålla eller arrangera 
arbetsmarknadsträning, praktik, kompetensutveckling, validering eller 
språkträning på arbetsplatsen.  

• Att främja organisatorisk effektivitet – att koordinera samverkan, 
informationsspridning, metodutveckling eller arbetsmarknadsanalys med 
syfte att öka effektiviteten  

• Att främja tillväxt – att stödja entreprenörskap, tillhandahålla konsult och 
stöd för entreprenörer eller ge möjlighet till olika nätverk  

• Att främja integration från ett holistiskt perspektiv – att bedriva 
förebyggande hälsoarbete, att utveckla applikationer för IT/ sociala medier, 
att arrangera olika typer av mötesplatser och sprida information  

 

 

 

Fem olika typer av aktiviteter 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 
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Äntligen jobb  
• kopplingar mellan organisering av praktikplatserna och det interna 

rekryteringsförfarandet 
• kopplingar som utvecklas över tid 
AFs stöd 
• arbetsgivare kan få stöd för att anställa utrikes födda 
Clean Car Service  
• en affärsmöjlighet (eftersom en biltvätt på Volvos anläggning är 

meningsfull) 
Jobbsprånget 
• runt 150 företag; administrationen sköts av initiativet  
Social upphandling 
• kopplingar mellan upphandling av uppdrag och krav på rekrytering 
IOPs 
• ett samverkansmodell (inte upphandling och inte bidrag) 
 

Några exempel på (hållbara?) kopplingar… 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 
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Vilka (hållbara) kopplingar har skapats 
genom Integration Halland?  

 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 
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• Ett utrymme där relationer skapas och återskapas bland organisationer 
vars aktiviteter definieras på ett likartat sätt 

 

• Att man konkurrerar/tävlar med varandra om någonting som man har 
gemensamt och tycker är viktigt 

 

• Hur relaterar man till varandra, vilka roller tas och hur utvecklas fältet?  

 

• Olika intressen driver aktiviteterna 

 

• “Triggering events” skapar möjligheter för experiment, nya aktiviteter, 
för aktörer att ta nya roller 

 

AMI – ett organisatoriskt fält 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 
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 Att stå inför ett ”wicked problem” 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

 
• retsam, elak, ond, otäck...., INTE svårt 

 
• otaliga orsaker; svårt att beskriva 

 
• kan inte lösas med hjälp av trad. metoder 

 
• lösningarna producerar nya utmaningar 
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Några iakttagelser –  
fältets logiker 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 
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 Att samverka 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

• samverkan framförs som den ultimativa lösningen på det mesta, inkl. 
”integrationsproblematiken” 
 

• vanliga frågor i början: Vem ska samverka? Vem ska ingå i nätverket? 
 

• samverkan är mångfacetterat (mötesplatser, samfinansiering, 
gemensamma program, avtal, osv.) 

 
• nya utmaningar – vidskilda intressen och organiseringslogiker ska 

kopplas ihop i vardagen för att lösa komplexa problem 
 

• kortsiktighet kan vara en risk 
 

• när vet man att man lyckas med samverkan? 
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Att organisera sig i projekt 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

• projekt är på mode – man vill skapa fungerande samverkansmodeller, testa 
nya arbetssätt/metoder och söka ny finansiering 
 

• man söker finansiering för saker man redan gjort, inte det man vill göra 
 

• ”pilotprojekt”, metodutveckling: org. utfall flyttas till framtiden 
 

• ett projekt måste skapa och försvara sin egen plats 
 
• ökad konkurrens mellan projekten om finansiering och målgrupper 
  
• temporär - risk för att blanda ihop målen med medlen 

 
• projekttrötthet 
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 Att finansiera 
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• de flesta initiativ finansieras helt/delvis av externa och/eller offentliga 
medel 
 

• offentligt stöd verkar nästan vara nödvändig för AMI initiativen att 
överleva 
 

• offentliga aktörer stödjer andra i linje med sina uppsatta mål 
 

• vissa aktörer omdefinierar sina verksamheter för att hitta nya 
affärsmöjligheter  
 

• AMI är kopplade till finansiärernas intressen – hur stämmer dessa 
överens med målgruppernas intressen?  
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 Att slå broar över gränser 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

 
 

• olika typer av ”boundary spanners” mellan organisationer, 
grupper, kulturer 
 
 

• betydelsen uppmärksammas inte tillräckligt 

 
 
 



www.handels.gu.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Att producera målgrupper 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

utrikes födda kvinnor 

nyanlända med rehabiliteringsbehov 

nyanlända akademiker 

socialbidragstagare med utländsk bakgrund 

asylsökande kommuninvånare 

nyanlända ingenjörer 

invandrare 

nyanlända ungdomar 

nyanlända entreprenörer 

utrikes födda hyresgäster utrikes födda 

nyanlända med funktionshinder 

handläggare 

flyktingar 

arbetsgivare 
utrikes födda personer med akademisk bakgrund 

nyanlända med språksvårigheter 

lågutbildade personer med utländsk bakgrund 

arabiskt talande nyanlända 
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Att förändra 

2019-04-16 © Andreas Diedrich 

• kontinuerliga försök att förbättra – att utmana det gamla eller att 
förändra det rådande (t ex Etableringsplan ersätts av 
Etableringsprogram på AF) 
 

• slumpmässiga händelser 
 
• personer måste lära sig på nytt varenda gång de möter en ny 

organisation eller nya regler, system och praktiker  
 

• kryphål, trösklar, osv. när handlingar isärkopplas - t ex när vissa tjänster 
inte finns längre 

 
• tvetydighet, osäkerhet, kejsarens nya kläder 
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Några utmaningar... 
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• samordningsproblematiken (t ex offentlig-privat-ideell) 

• kortsiktighet (t ex projekt) 

• oklar finansiering (t ex olika politiska beslut) 

• olika intressen som förbli osynliga 

• förändringar 

• oklara kriterier och resultat  (När är en person integrerad? Vem 

ska integreras? Vad betyder ”integration” överhuvudtaget?) 

• ”If you can measure it, you can manage it” 
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Att runda av: Ringar på vattnet, men... 
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• man bör rikta fokus först och främst på vad man behöver göra, sen vem som 
ska göra det 
 

• utforska och reflektera över praktikens logik(er) – inklusive alla metoder, 
modeller, verktyg, planer, experter 
 

• ifrågasätta logiker vid behov, och utveckla ett mer pragmatiskt 
förhållningssätt till integrationsarbete  
 

• kultivera tvåhändighet 
 

• undvika att blanda ihop målen med medlen och att ”det bästa bli det godas 
fiende” 
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Vill du veta mer om vår forskning och följa vad 
som händer i vårt program? 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.organizingintegration.org 
 

https://gri.gu.se/forskning/organizing-integration 
 

http://www.organizingintegration.org/
https://gri.gu.se/forskning/organizing-integration
https://gri.gu.se/forskning/organizing-integration
https://gri.gu.se/forskning/organizing-integration
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Får ej kopieras eller spridas utan tillstånd 1

Hur	man	skapar	motivation	till	motion	och	
hållbara	beteendeförändringar	

Karin Weman Josefsson 

Fil. Dr Psykologi

Vad	är	motivation?	

Motivation är drivkraften bakom alla våra beteende och avgör hur 
mycket, hur ofta och hur länge vi gör det. 

Det finns ofta flera olika motiv bakom ett beteende. 

Motiv kan beroende på andra konkurrerande motiv, beslut, 
förutsättningar eller krav

Därför är det viktigt att ta hänsyn till de olika orsaker som motiverar 
målen och/eller driver beteendet. 

Weman Josefsson & Jonsson, 2018; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Teorierna	– vår	karta	och	kompass	i	
motivationsdjungeln

”Det finns inget så praktiskt som en god teori” 
Kurt Lewin (1890‐1947)

Insatser som baseras på en teoretisk grund är mer effektiva

Utan evidens riskerar vi kortsiktiga effekter, eller ingen effekt

Teoretiska ramverk kan förklaramotivation och guida praktiken. 

Weman Josefsson & Jonsson, 2018; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Självbestämmandeteorin	

Självbestämmandeteorin (Self‐Determination‐Theory, SDT) har starkt 
stöd inom forskningen.  

SDT förklarar hur motivationsklimatet påverkar motivation och 
prestation

Vår kommunikationsstil kan stimulera olika typer av motivation och 
som i sin tur har olika konsekvenser

Människans inre drivkrafter

Människan är naturligt nyfiken

Weman Josefsson & Jonsson, 2018; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Självbestämmandeteorin	

Den renaste formen av självbestämmande 
motivation är inre motivation

Motivation kan vara mer eller mindre självbestämmande

Motivationens kvalitet

Deci & Ryan, 2017; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Motivationens	kvalitet
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Får ej kopieras eller spridas utan tillstånd 2

Den traditionella synen på motivation

Motivationens typ och kvalitet är av större betydelse

Kvalitet	eller	kvantitet?	

Deci & Ryan, 2017; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Avsaknad av drivkraft eller intention 

Grundas bla i att man inte ser någon mening eller inte känner 
sig delaktig. 

Deci & Ryan, 2017; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Amotivation	

Amotivation	

Skälen kan enligt SDT vara att: 

• De inte ser något värde i aktiviteten 

• De inte känner sig kapabla att genomföra det 

• De inte tror att det kommer medföra önskade effekter

Deci & Ryan, 2017; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Psykologiska	behov

Metaforen med blomman och behoven som näringsämnen med stor 
betydelse för vår hälsa och välbefinnande. 

Autonomi, kompetens och tillhörighet 

Traditionella motivationsteorier och skillnaden mellan levande och 
döda ting. 

Weman Josefsson & Jonsson, 2018; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Våra	drivkrafter	

Levande organismer har egna drivkrafter och förmåga 
att utvecklas, förändras och anpassa oss 

Förändrad syn på motivation och hur den påverkar våra beteenden. 

Ta med den fria viljan och inre drivkrafter i beräkningen

Weman Josefsson & Jonsson, 2018; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Motivationsstöd	
• främja valmöjligheter och frivillighet (autonomi)

• ge alternativ och möjligheter att välja vad och hur en uppgift ska genomföras

• ge möjligheter att påverka innehåll och genomförande

• främja upplevd kompetens och självtillit (kompetens)
• skapa förutsättningar för att lyckas genom att anpassa svårighetsgraden

• ge tydliga instruktioner och konstruktiv feedback

• skapa gemenskap och dynamiska vänskapsrelationer (tillhörighet)
• visa och främjar omtanke och välvilja 

• visa förståelse för motstånd och svårigheter

• ge lustfyllda upplevelser 
• minimera kontroll, villkor, tvång, belöning/bestraffning

• uppmuntra nyfikenhet, personlig utveckling och bemästring.

Weman Josefsson & Jonsson, 2018; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 
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Motivationsstöd
Inte laissez faire ‐ handlar om att främja känslan av valfrihet inom 
ramarna för den struktur och de regler som redan finns. 

Struktur och involvering

• respektera personens förmåga/begränsningar och känslor

• erbjuda tydlig vägledning, ge specifik och konstruktiv feedback

• Hjälpa till att sätta (självbestämda) mål

Deci & Ryan, 2017; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Kontrollerande	förhållningssätt

Motsatsen till autonomistöd, tex att få personen att känna sig: 

• Kontrollerad, styrd, övervakad

• Dum, misslyckad, hjälplös

• Ensam, utlämnad, utanför

Tex att bestraffa, skrämmas, kritisera eller förminska

Bartholomew et al., 2011; Lindwall, Stenling & Weman‐Josefsson, 2019 

Att	främja	hållbar	motivation	

Enkla sätt att stimulera ”rätt motivation” oavsett syfte är att:

• Undvika ett tvingande språk (eller inre dialog) såsom ”borde/måste” (frivillighet)

• Ha förståelse för motstånd och upplevda svårigheter (tillhörighet) 

• Fundera över valmöjligheter och alternativ (frivillighet) 

• Sätta realistiska krav och förväntningar (kompetens) 

• Tillåta flexibilitet, ingen är perfekt hela tiden och planer kan ändras (kompetens)

• Fundera på nyttan och värdet av övningarna (meningsfullhet) 

Ref. Weman Josefsson, 2016;  Deci & Ryan, 2017;  Sheldon et al., 2003

Take homemessage

Undvik top‐downmetoder, tvång, villkorade 
belöningar och skrämseltaktik 

Skapa ett motivationsfrämjande klimat och ge ett aktivt stöd som 
stimulerar hållbar motivation utan etc. 

Involvera experter och/eller utbilda personalen 
i evidensbaserade metoder

Utgå ifrån att människor kan bli självreglerande och 
inte behöver luras eller tvingas att göra saker

Boktips!	

Ny	bok	om	
motivation	till	
hälsa	och	
träning

Läs mer om hur 
du kan jobba 
med den 

psykosociala 
arbetsmiljön och 
motivation på 
din arbetsplats  

Här	skrev	vi	
ett	kapitel	om	
motivation	för	
idrottsledare Kontakt

karin@motivationsdoktorn.se

www.wemanmotivation.se
www.motivationsdoktorn.com



 

  

 

Nyanländas hälsoutveckling 
Hylte och Laholms kommun  

 

 

 

 

Andreas Hagström och Lovisa Bertilsson 



Upplägg 

• Hylte  – 1 år 

• Laholm – Uppgradering, aug 2018 – april 2019 

 

Inledande informationsmöte 

- Frivilligt deltagande 

- Anvisningar från Arbetsförmedlingen utifrån behov 

- Ca 12 deltagare i varje grupp  

 

Hälsoprofilbedömning 1 

 
 



Hälsoprofilbedömning 

Ett motiverande samtal om beslutsfattande, 

visioner och mål för en förbättring av livsstilen.  

Längd, vikt och blodtrycks mäts. 

Frågor om livsstil och hälsa 

Konditionstest på cykel utifrån deltagarens 

egna förutsättningar 



Upplägg 

• Hylte – 1 år 

• Laholm – Uppgradering, aug 2018 – april 2019 

 

• Inledande informationsmöte 

• Hälsoprofilbedömning 1 

 

Hälsoaktiviteter 

- En halvdag i veckan 

 
 



Hälsoaktiviteter 

• Föreläsningar, träningsaktiviteter, förändringsarbete, 

workshops, studiebesök, självstudier 

• Föreläsningar: Hälsa, livsstil och levnadsvanor, kost, fysisk hälsa, 
fritids- och föreningsliv, psykisk hälsa, sömn, vila och 

återhämtning, stress, jämlik hälsa, hälsa och arbete 

• Träningsaktiviteter: gym, promenad, löpning, boule, pingis, 

paddel, gruppträning, matlagning, skidor, simning 
avslappningsövningar, HLR  

• Förändringsarbete, mål och målsättning 

• Studiebesök: Fritidsföreningar, fritidsbank, vårdcentral 

• Gästföreläsare: utifrån deltagarnas önskemål – ex. Språkvän, 

mobila teamet, soc 



Upplägg 

• Hylte – 1 år 

• Laholm – Uppgradering, aug 2018 – april 2019 

 

• Inledande informationsmöte 

• Hälsoprofilbedömning 1 

• Hälsoaktiviteter 

 

Individuell uppföljning 

Hälsoprofilbedömning 2 

 
 



Hälsoprofilbedömning 1, 

sammanställning  
Laholm. 40 deltagare Hylte, 156 deltagare 



Hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata 



Motion/träning 
Jag motionerar/tränar… 

 

Laholm Hylte 



Rygg-/nackbesvär 
Jag har rygg-/nackbesvär ... 
 

Laholm Hylte 



Oro, nedstämdhet eller ångest 
Jag upplever oro, nedstämdhet och ångest ... 
 

Hylte 

Laholm 



Trötthet 
Jag upplever trötthet ... 
 

Laholm Hylte 



Jag bedömer att mina kostvanor avseende 

både regelbundenhet och innehåll är … 
 

Kost 

Laholm Hylte 



Maximal syreupptagning ur ett 

hälsoperspektiv (ml/kg/min) 

Laholm Hylte 



Sida 25 

Maximal syreupptagning (ml/kg/min) -  

effekter på hälsan och ork i arbetslivet 

Hylte Laholm 

Testvärde Effekter på hälsan 

35 eller 

högre 

Ingen ökad risk för ohälsa 

28-34 Ökad risk för att utveckla och/eller förvärra en 

diabetessjukdom, metabolt syndrom och 

tjocktarmscancer 

23-27 Kraftigt ökad hälsorisk. Risken att dö före 65 års ålder 

är ungefär fördubblad jämfört med testvärde 35 

22-22 Mycket kraftigt ökad hälsorisk. Ungefär 3 av 10 

personer med detta konditionsvärde uppnår aldrig 

sin 65-årsdag. 

Testvärde Ork i arbetslivet 

< 21 Kan innebära en minskning i arbetsförmåga med 30 

% eller mer 

21-27 Kan innebära en minskning i arbetsförmåga med 20 

% eller mer 

28-34 Kan innebära en minskning i arbetsförmåga 10 % eller 

mer 

35-41 Önskvärd nivå för stillasittande arbete med rörliga 

inslag (ex kontorsarbete) 

42-48 Önskvärd nivå för rörligt arbete 

49-55 Önskvärd nivå för periodvis fysiskt krävande arbete 

> 55 Önskvärd nivå för periodvis mycket fysiskt krävande 

arbete (ex brandman) 

  Olika yrken – olika krav 

Testvärde Yrke 

35 Kontorsarbete och annat stillasittande arbete 

39 Sjukvård och lättare industri 

43 Byggnadsarbete och städning 

55 Brandman och officier vid jägarförband 

HPI Health Profile Institute AB 



Bristande fysisk 

arbetsförmåga 
En låg kondition bidrar sannolikt till bristande ork och effektivitet i arbetslivet. 

 

Ur individens perspektiv innebär bristande ork att koncentrationsförmågan 

sannolikt minskar, vilket kan ge en ökad skaderisk och därmed en arbetsmiljöfara i 

vissa yrken. 

 

Låg fysisk arbetsförmåga ökar sannolikt stressupplevelsen, tröttheten och kan 

dessutom försämra trivseln på jobbet.  

 

Dålig ork visar också starka samband med högre sjukfrånvaro, högre sjuknärvaro 

och större risk för förtidspensioneringar.  

 

Otränade människor med låg fysisk arbetsförmåga har svårigheter att 

med kvalitet utföra sitt arbete och sedan ha marginaler över till en 

meningsfull aktiv fritid.  
 

 

 

HPI Health Profile Institute AB 



En kort period av fysisk 

inaktivitet… 
• … räcker för att minska  

syreupptagningsförmågan påtagligt 

 

• Rekommendationen för fysisk aktivitet 
• Du bör att vara aktiv minst… 

• 150 minuter måttlig intensitet/vecka eller… 

• 75 min hög intensitet/vecka 

• Kombinera gärna och sprid ut över flera av veckans 

dagar och utför i pass om minst 10 min 

 

 



Hälsoaktivitet Hylte – 1 år 



Förändring - Hälsovanor 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsovanor 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsoupplevelser 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsoupplevelser 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsodata 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring Laholm 



Förändring - Hälsovanor 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsovanor 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsoupplevelser 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsoupplevelser 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Förändring - Hälsodata 

 

ÖVER Urval 

UNDER Jämförelseurval 



Deltagarkommentarer 

”Jag känner mig mycket 

piggare sedan jag 

började Hälsospåret. Nu 

ser jag positivt på 

framtiden och känner mig 

redo att fokusera på vad 

jag vill göra med den” 

”Nästa vecka börjar jag min 

praktik… det är först nu jag 

känner mig redo för det. 

Hälsospåret har hjälp mig att 

bli starkare och jag har fått 

bättre självförtroende och 

självkänsla” 

”Hälsoutbildningen har 

verkligen hjälp mig att 

integreras i det svenska 

samhället, jag har fått 

kunskap och mer ork att 

studera” 

”Utbildningen har gett mig 

väldigt mycket …. Nu 

känner jag mig stark och vill 

börja jobba” 



 

Tack för att ni lyssnade  



Malin Ronstad 



• Karin Sandwall – Att hantera praktiken 

 Ekologiskt lingvistiskt perspektiv  

 Sociokulturellt/lingvisktiskt perspektiv 

 Vygotskij 

 

• Jonas Aspelin Relationell pedagogik 

 

• Skolverket – undervisa vuxna med svenska som 

andraspråk 

 

• Stress och motivationsteorier COR- teorin 

Conservation of Resources 



kulturell identitet  

   det språk, den kultur och tradition 

man känner sig bekväm i 

    

identitetsprocess   

Vem är jag?  

Vem har jag varit?  

Vem kan jag bli? 
 

Som jag ser mig själv 

Som andra ser mig 



Ekologiskt lingvistiskt perspektiv 

• intresse för hur individer samarbetar genom språk 

(tala/lyssna) och andra resurser 

 

• individen: historia, idag, intressen, framtida mål  

 

• Språk är tecken, ledtrådar - blir nycklar   

 

• relationer (plats, situation) hjälper att förstå/tolka  

 

• engagerad och aktiv individ kan ”läsa av situationen” 

 

• andraspråk - lära sig ny kultur och tradition för att få vara 

med - social process 
 



Vem är jag i det nya samhället? 

 

Idag är roller inte givna. Vi tvingas välja vilka sammanhang vi ingår i och hur 

vi vill leva våra liv. Identiteten måste ”identifieras”/upptäckas.  

 

• individen använder språket i vardags-, samhälls- och arbetsliv för att 

skapa sin identitet och bli medlem  

 

• språket skapar också identiteten, ibland i enlighet med individens vilja, 

ibland i motsättning till vad individen själv vill  

 

• tillskrivna roller som inlärare, andraspråkstalare, arbetslös eller 

praktikant kan upplevas som begränsande och som plötsligt står över 

alla olika identiteter vuxna har  



 

 

 

• rädsla - obekvämt, hårt arbete att ”bli ny person” 

 

• förlust av tidigare resurser, status, position 

 

• förändringar i familjen  

 

• sömnproblem/stress  

 

• motivation: inte bara individen själv - ett samspel mellan individen 

och omgivningen/samhället/skolan  

 

• investering - vad får jag ut av det hårda arbete som krävs? 



 

Relationell kompetens  

• nyfiken på omvärlden, sig själv och andra 

• bidrar till meningsfull utveckling även genom gester, 

mimik och kroppsspråk,  

• balans mellan närhet och distans 

 

Vuxenperspektiv/resursperspektiv  

• att bli bemött som kompetent medlem påverkar 

möjligheterna till lärande och alternativa och positiva 

identitetskonstruktioner 



 
 

• skilja mellan individ och språk   

 

• balans - mellan talare av målspråket och inlärare  

 

• trygga stabila relationer - sänker stress/ ökar förståelse (projekt min 

barnmorska) 

 

• "Negativ bias" = negativa/dåliga tankar, känslor och händelser  

     väger tyngre och kan skapa negativa attityder   

    

• stöd av expert  - sänka hinder - "behålla sitt ansikte"       

 

• Mediering: kroppsspråk, gester, bilder, film, praktik, musik, språk (tolk) 



Den som väntar på något gott väntar alltid/aldrig för 

länge. 

 

Syfte 

Mål 

Plan  

Belöning/investering  

 

"Den som lever får se" 

"Det är av misstagen man lär sig" 

"Genom andra känner man sig själv" 
 





•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•



•

•

•





Elev söker 
kartläggning,

utredning, eller 
lärstöd

Ärendet från skola, 
vägledning, arbetsliv 

eller AF

Ingen
anpassning 
behövs

Anpassning av 
studier
behövs

Skolledare och 
specialpedagog hos 
aktuell skola ansvarar för 
att anpassningarna sätts 
in för berörd elev

Specialpedagog 
hos beställaren 
utveckla, 
samverka och 
följer upp 
pedagogiskt 
stöd med 
skolan och elev

Överlämning till  
elev och 
antagning

Pedagogisk överlämning 
till specialpedagog hos 
aktuell skola gällande 
elevens särskilda 
stödbehov och av extra 
anpassningar

Processkarta över lärstöd

Specialpedagog hos 
beställaren kartlägger, 
utreder och 
dokumentera den 
sökandes behov av 
stöd

Ytterligare insats 
behövs sättas in 
eller samverka 
kring



• Personprofil 

• Tidigare skolerfarenheter 

• Förkunskaper för kursen 

• Studieteknik 

• Digital kunskap 

• Läs- och skrivförmågan på 
modersmålet 

• Läs- och skrivförmåga på svenska 

• Matematisk förmåga 

• Omvärldskunskap 

• Kompensatoriska hjälpmedel 

• Behov av extra anpassningar 

• Vidare utredning av psykolog 



 
 

Kompetenscentrum, Kungsbacka-Vuxnas lärande 

Uppföljning av pedagogisk överlämning-matris 1  

Skyndsam kontakt tas med specialpedagog Ingela Eliasson, om eleven inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen och mot kunskapskraven i kursen, om eleven inte följer sin kurstid, fått F i 
kursen, blivit sjukskriven eller gjort avbrott, då ska matris 2 fyllas i.  

Studerande 

Studerande-Id Datum 

Kurs 

Kurskod 

 

Kursnamn Studietakt  

Startdatum  

 

Slutdatum  

         

Uppföljning av extra anpassningar- Fylls i för alla elever med pedagogisk överlämning 

Har läraren gått igenom den pedagogiska överlämningen med eleven?     Ja _____               Nej_____ 

Om man svarar nej på frågan, beskriv varför: 

 

 

Har de extra anpassningarna genomförts?         Ja_____                       Nej_____   

Om man svarar nej på frågan, beskriv varför: 

 

 

Behövs det ytterligare extra anpassningar för eleven som inte finns med i den pedagogiska 
överlämningen? 

 

 

 

Skola-datum                                                                              Specialpedagog  
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Integration Halland   

SPURT- Ditt framtidsspår! 

Sammanhang och Personlig Utveckling i Rätt Tid 

Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen  



 

MÅL 
 

• Möta, kartlägga behov och genomföra stöttande insatser för nyanlända.  

 

• Enklare, snabbare väg  till egen försörjning - att tillhandahålla verktyg för 

att enklare komma till arbete eller studier. 

 

Målgrupp 
 

Nyanlända som under projekttiden befinner sig i etableringen, registrerade 

på Arbetsförmedlingen i Halmstad kommun.  

 



Verktyg och modell  

KASAM - att se en helhet mellan det privata och arbetet, då dessa 

delar påverkar varandra.  

 

Bygga Broar- verktyg för yrkesverksamma och ideella att bedriva 

ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete.  

 



MÅLET MED BYGGA BROAR 

www.byggabroar.nu 

Stärka barn och ungas rättigheter 
 

Främja integration 
 

Förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck 

 



SYFTE med Bygga Broar 

Stärka värdegrunden i  relation till styrdokumenten, 

nationella lagar och internationella konventioner. 

 

Erbjuda verktyg och modeller för processinriktad 

värdegrundsdialog med utgångspunkt i barnets 

rättigheter. 

 

Öka den interkulturella kompetens 

www.byggabroar.nu 



FÖRÄNDRINGSTEORI 
Thomas Jordan, docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap  
 

www.byggabroar.nu 

Ökad kunskap 

och kompetens  
  

Implementering i 

verksamheten  

Förebygga våld 

och förtryck  

Främja  

integration  

Processinriktad 

värdegrundsdialog  



 

 

 

www.byggabroar.nu 



Ronald Inglehart and Christian Welzel, "Changing Mass Priorities: The Link Between 

Modernization and Democracy." Perspectives on Politics June 2010  
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Överlevnadsvärden Självförverkligande-värden 

 

World Value Survey  

 

 



Kursinnehåll  

 

Kursperiod: 14 veckor 

 

Moment 1: Jag – fokus på individ 

Moment 2: Jag  – och min framtid 

Moment 3: Jag – och två värdesystem 

Moment 4: Jag  – och lika värde 

 

Avslutningssamtal med respektive deltagare och arbetsförmedlare. 

 

 

Lektioner 

Studiebesök 

Gästföreläsare 

Praktik (torsdag-fredag) 

 



Moment 1: Jag 

Fokus på individ och ”jag-stärkande aktiviteter” 
 
Kartläggning, personliga målsättningar, gruppövningar, 
diskussioner kring hur man hittar ett sammanhang i ett nytt land.  

 

 



Moment 2: Jag - och min framtid 

 Fokus på arbete och studier 

 

 

• Information om svenska arbetsmarknaden 
 

 

• Skrivning av CV och personliga brev 
 

• Söka jobb, fejka anställningsintervju 
 

• Individuella fördjupning på arbete och 

studier 
 

• Diskussion kring eventuella kulturkrockar på 

arbetsplats 

 

 

 

 



Moment 3: Jag – och två värdesystem  

Fokus på värdegrundsdialoger  

 

 

• Dialoger kring kulturella skillnader, 

likheter, normer och värderingar.  

 

• Information om lagar och regler i 

Sverige.  

 

• Hitta balans mellan ursprungskulturen 

och det svenska samhället. 

 

 

 



Tror du helvetet finns 

الجحيم/هل تؤمن بعذاب اآلخره  

Irak Jordanien Sverige 

 Ja 99,4 98,6 14,4 

Nej 0,6 1,4 80,6 

Hur viktig är religionen i ditt liv 

 أهمية الدين في حياتك 

Irak Jordanien Sverige 

Väldigt viktigt 84,7 93,3 7.9 



Moment 4: Jag - och lika värde 

Fokus på jämställdhet/jämlikhet/MR  

 

• Jämlikhet, mänskliga rättigheter, jämställdhet 

• Dialoger kring rättigheter och skyldigheter, manligt/kvinnligt, makt och inflytande 

• Översättning av övergripande jämställdhetspolitiska målen 

• Information om diskrimineringsgrunder 

• Diskussioner om detta kopplad till integration 

 



Det är lika viktigt att vara hemmafru som att 

lönearbeta. 

 لربة المنزل نفس األهمية مقارنة مع العمل المأجور

Irak Jordanien Sverige 

Ja 70,4 82,3 35,3 

Nej 21,4 17,2 48,4 



Framgångsfaktorer 

• Gästföreläsare och myndighetspersoner uppskattas tex polisen, 

militären, barnmorska, SYV etc. 

• Praktikplatser som ledde till arbete, språkutveckling och lärande. 

• Processinriktadvärdegrundsdialoger. 

• Att se ”hela människan”. 

• Välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen  

• Personalsammansättning  

 

 
Utmaningar 

• Blandad åldersgrupper kan påverka diskussionsklimatet 

• Språkbrister skapar frustration och påverkar deltagares delaktighet 

• Att möta icke-motiverade deltagare 

• När deltagare upplever att frågor går emot religion 

• Ständig risk för ”vi och dom”.  

• Implementering? 

 



 

 
Områden där Integration 
Halland har gjort skillnad 

 
Slutkonferens i Varberg 2019-04-09 



Projektets fyra förändringsområden 

• Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas 
etableringsprocess och individuella måluppfyllelse. 

• Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den ideella 
sektorn. 

• Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden. 

• Gemensamt lärande. 



Deltagarna har erbjudits bland annat 

• Kartläggning av inlärningssvårigheter. 

• Fördjupad information om samhälle och arbetsmarknad. 

• Förståelse av normer, värderingar och kultur i samhälle och på 
arbetsmarknad. 

• Hälsoaktiviteter 

• Möjligheter att praktisera det svenska språket. 

 



Mervärden till etableringen 

• Ett förstärkt utbud av insatser, framförallt på de mindre orterna. 

• Möjlighet att komplettera och förbättra erbjudandet till enskilda deltagare i 
etableringen. 

• Möjlighet att löpande påverka innehållet i och genomförandet av de lokala 
aktiviteterna. 

• Möjlighet att stärka samverkan mellan olika aktörer i 
etableringsverksamheten. 



Resultat och effekter på individnivå 

• 1300 deltagare under perioden 2016-2018. 

• 32,5 procent av de avslutade projektdeltagarna under perioden hade 90 
dagar efter avslutad etablering ett arbete. 

• 5,8 procent var vid samma mättidpunkt i reguljära studier. 

• Projektet omsättningsmått för 2017 ligger för män i paritet med etableringen 
i sin helhet och för kvinnor 2 procent över etableringen som helhet. 



En hög upplevd kvalitet i projektaktiviteterna 

• Deltagarna upplever ett bemötande där man har blivit sedd och lyssnad på. 

• Verksamheterna har haft ett meningsfullt innehåll och genomförts med hög 
kvalitativ pedagogisk struktur av kompetent personal. Språkstöden har haft 
stor betydelse för att deltagarna skulle förstå begrepp och sammanhang. 

• Deltagandet i aktiviteterna har gett viktig information och kunskap som 
genererat ökad förståelse för hur det svenska samhället och 
arbetsmarknaden fungerar. 

• Sammantaget upplevs en mycket hög grad av nytta och förbättrade 
möjligheter till utbildning eller arbete. 



Möjligheterna till utbildning och arbete har ökat 
genom att 

• Informationen och kunskaperna om samhälle och arbetsmarknad har ökat 
möjligheterna att själv skapa insikter om vad som krävs för att kunna klara 
sitt vardagliga liv och att komma in på arbetsmarknaden samt att själv vara 
delaktig i sin egenutvecklingsprocess och kunna påverka denna. 

• Verksamheterna på de olika orterna har lärt av varandra vilket har breddat 
utbudet efterhand. 

• Deltagandet i kurserna har gett möjlighet att utveckla sitt talspråk och pushat 
för egenaktivitet för att snabba på språkinlärningen. 

 



Samordningen av resurser har varit betydelsefull 

• Mellan projektverksamheter och arbetsförmedlingar lokalt och regionalt. 

• I projektorganisationen lokalt och regionalt. 

• Mellan projektet och utförare av svenska för invandrare samt 
samhällsorientering. 

• Mellan projektet och Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer. 

• Mellan projektverksamheter och arbetsgivare.  

• Mellan projektverksamheter och den ideella sektorn. 



En plattform för regional utveckling 

• Alla kommuner och arbetsförmedlingar i regionen har varit delaktiga och 
representerade i projektet på olika nivåer. 

• Deltagande av Länsstyrelse och Region i projektets grupperingar. 

• Erfarenhetsutbyte och lärande i regional nätverksgrupp inom projektet. 

• Regionala läraktiviteter i form av seminarier, workshops och liknande. 

• Erfarenhetsutbyte inom ramen för DUA. 

• Deltagande i transnationellt utbyte tillsammans med verksamheter inom 
ideell sektor på olika orter i Halland. 

 



Några avslutande reflektioner 

• Etablering i nära samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun är en 
framtidsmodell. 

• Integration Halland har påvisat behov av fördjupade insatser och betydelsen 
av att fundera över hur insatser inom etableringen bättre kan anpassas till 
deltagare med olika förutsättningar och behov. 

• Det finns behov av att utveckla de reguljära grundverksamheterna och hur 
dessa arbetar. 
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