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Inledning
I denna rapport redovisas utvärderingsinsatser genomförda av Framtidsutbildning AB i projektet
Integration Halland under perioden 2016-01-01 – 2018-02-28. Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning av projektet. Därefter indelas rapporten i följande huvudavsnitt:
• Utvärderingsuppdraget och dess genomförande.
• Projektets utfall i relation till syfte, förändringsområden och målsättningar.
• Sammanfattning av utvärderingsresultaten samt identifiering av framtida möjligheter
och utmaningar.
Redovisning och analys av projektets resultat och effekter samt vilka faktorer som påverkat utfallet
utgår från projektets fyra förändringsområden:
1. Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och
individuella måluppfyllelse.
2. Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje
samhällssektorn.
3. Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden.
4. Gemensamt lärande.
Beskrivningar och analyser utgår från de grunder för förändringsarbetet i projektet Integration
Halland som antogs av projektets styrgrupp 2015-12-16, se bilaga 1. Projektet var ursprungligen
tänkt att slutföras 2018-08-31 men nyligen inlämnades en ansökan om förlängning av projektet till
och med 2019-05-31 (Tilläggsutlysning för projekt inom utlysning insatser för nyanlända dnr 2015/00072).
Tankarna kring en möjlig förlängning av projektet redovisas i rapportens avslutande del.
Av rapporten framgår att en stor del av projektets resurser har fokuserats på att uppnå resultat och
effekter på förändringsområde 1. Det är också på detta område som utvärderingen tydligast kan
identifiera resultat och effekter i relation till uppsatta mål. Övriga förändringsområden är till stor del
knutna till processer för att främja resultat och effekter inom programområde 1 varför de indirekt
också har bidragit till utfallet inom detta förändringsområde. Detta gäller särskilt den interna
samverkan i projektet samt det gemensamma lärandet. Som framgår har dock projektet i mindre
utsträckning genererat resultat och effekter inom förändringsområde 2. Utvärderingen visar dock
att projektet Integration Halland har haft stor betydelse i många sammanhang för att utveckla
integrationsarbetet i Halland och att projektets erfarenheter väl har tagits tillvara i olika sammanhang, till exempel i Dua-arbetet.
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Bakgrundsbeskrivning
Projektet Integration Halland har sin bakgrund i den kraftiga ökning av antalet asylsökande som
skedde 2015. Medel till projektet Integration Halland beviljades av Strukturfondspartnerskapet i
region Västsverige utifrån Europeiska socialfondens utlysning ”Insatser för nyanlända”. I utlysningstexten deklarerades att ”Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser
riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås
genom utveckling eller tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden
samt genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.”
Projektet genomförs i regional samverkan mellan de halländska kommunerna och Arbetsförmedlingen
i Halland med Hylte kommun som projektägare. Projektets primära målgrupp är nyanlända, det
vill säga kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de
personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte fått någon kommunplacering.
Sekundära målgrupper i projektet kan också sägas vara andra aktörer som blir mottagare av
projektets resultat:
• Arbetsgivare som involveras i olika slags projektaktiviteter med fokus på att motverka
diskriminering, verka för mångfald och att integrera de nyanlända på arbetsmarknaden.
• Kommuninvånare som deltar i kulturöverbryggande aktiviteter.
• Verksamheter inom den så kallade tredje samhällssektorn som möter den primära målgruppen
i olika sammanhang och som bidrar med sina nätverk.
• Personal i offentliga verksamheter som får del av projektets metodutvecklande aktiviteter och
som delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till projektet.
• Transnationella samverkanspartners som deltar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med projektet.
Syfte, förändringsområden och målsättningar i projektet beskrivs i följande avsnitt av rapporten.
Projektet Integration Halland startade 2015-09-01 med en fyra månader lång analys- och planeringsfas. Projektets genomförandefas pågår mellan 2016-01-01 och 2018-06-30 och följs sedan av en avslutande fas mellan 2018-07-01 och 2018-08-31. I det fall förlängningsansökan beviljas så fortsätter
genomförandefasen till och med 2019-04-30 med en avslutningsfas på en månad.

Utvärderingsarbetets inriktning och genomförande
Framtidsutbildning AB har följt projektets utveckling från projektstart som extern utvärderare.
Under analys- och planeringsfasen var undertecknad ett stöd för projektledningen samt projektets
styrgrupp i att formulera syfte och målsättningar för projektet i förändringsteoretiska termer samt
att tillsammans med projektledningen etablera en struktur för uppföljning och utvärdering av
projektets förändringsprocess. Arbetet dokumenterades i ett PM, ”Grunder för förändringsarbetet i
projektet Integration Halland”, som antogs av projektets styrgrupp 2015-12-16.
Det aktuella dokumentet är utvärderarens referensram i utvärderingsarbetet. Utvärderarens huvudsakliga uppdrag är enligt avtal med projektägaren att:
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• Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare, styrgrupp, projektledare, projektpersonal,
projektdeltagare och samverkansparter.
• Generera underlag för projektstyrning.
• Ge projektledning och styrgrupp stöd för att främja måluppfyllelse och individinflytande.
• Systematiskt återföra inhämtad utvärderingsinformation i dialog med projektaktörerna.
• Ge rekommendationer utifrån vad analysen av utvärderingsinformationen visar.
Ovan angivna uppdrag har genomförts löpande från 2015-09-01 till dags dato. Föreliggande
rapport är en tredje samlad skriftlig dokumentation av vad utvärderingsarbetet så här långt har
resulterat i. Utvärderaren har också muntligt kontinuerligt återfört utvärderingsinformation och
analys till projektägare, projektledning samt projektmedarbetare i olika fora.
Den utvärderingsinformation som redovisas och analyseras i denna följeforskningsrapport har
samlats in genom:
• Statistiska data hämtade från Arbetsförmedlingens månatliga statistikrapporter samt projektets
egen deltagardatabas, Accorda.
• En kontinuerligt genomförd enkätundersökning med avslutade deltagare i projektets olika
aktiviteter.
• Gruppintervjuer samt i vissa fall individuella intervjuer med deltagare i projektaktiviteterna.
• Intervjuer med styrgruppsrepresentanter, projektpersonal samt representanter i regionens
strategiska grupp för integrationsfrågor.
• Intervjuer av personal i etableringen på de medverkande AF-kontoren.
• Intervjuer med kontaktpersoner i DUA-arbetet i de halländska kommunerna.
• Intervjuer med deltagare i transnationellt samarbete.
• Kontinuerlig kontakt och dialog med projektledarna, Arbetsförmedlingens samordnare
samt projektets administratör och ekonom.
• Avstämningar med representanter för projektägaren.
• Medverkan i projektets styrgrupp, nätverksgrupp samt vid enstaka tillfälle i projektets
beredningsgrupp.
Denna följeforskningsrapport speglar utveckling och förändringar inom projektets samtliga
förändringsområden i motsats till de två tidigare rapporterna som haft fokus på enstaka förändringsområden.

Projektets utfall i relation till syfte och målsättningar
Att bedriva projekt inom Europeiska socialfondens ram är att arbeta med förändringsarbete.
Projektet Integration Halland ska bidra till ett antal förändringar som berör deltagare i projektet,
medverkande verksamheter samt regionen som helhet.
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Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter:
• Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för projektets målgrupp.
• Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår till
utbildning och/eller anställning.
Det övergripande syftet ska uppnås genom insatser inom fyra förändringsområden:
• Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella
måluppfyllelse.
• Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje samhällssektorn.
• Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden.
• Gemensamt lärande.
På samtliga förändringsområden har projektet definierat effektmål, resultatmål, leveransmål samt
processmål. En gemensam intention för de angivna förändringsområdena är att förstärka, förbättra
och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs av Arbetsförmedlingen
inom ramen för etableringsuppdraget.

Innovativ metodutveckling
I det här avsnittet så beskrivs och analyseras målen inom förändringsområde 1 som handlar om
innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella
måluppfyllelse. Avsnittet avslutas med en analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt projektaktiviteterna har bidragit till att förstärka, förbättra och komplettera Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet. Med innovativ avses i sammanhanget verksamhet som inte tidigare har funnits, verksamhet med en ny inriktning/nytt fokus eller verksamhet som metodmässigt genomförs på ett
nydanande sätt.

Projektets volymmål i fråga om deltagare och deltagartimmar
Projektets primära målgrupp är nyanlända, det vill säga kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut om uppehållstillstånd i
Sverige, men ännu inte fått någon kommunplacering. Projektets målsättning är enligt projektansökan att 1 400 personer i målgruppen ska delta i en eller flera av de projektaktiviteter som erbjuds
inom projektets ram, varav 588 kvinnor (42 procent) och 812 män (58 procent).
Under perioden 2016-01-01 – 2018-02-28 har, enligt projektets deltagardatabas, sammanlagt
981 personer (387 kvinnor och 594 män) skrivits in i projektet, varav 836 personer (320 kvinnor och
516 män) var avslutade vid uppföljningsperiodens utgång och 145 personer (77 kvinnor och 68 män)
fortfarande var aktuella i någon av projektets aktiviteter.
Vid den aktuella uppföljningstidpunkten hade 26 av 30 månader i projektets genomförandefas
passerats. För att nå volymmålet borde projektet 2018-02-28 ha skrivit in cirka 1 200 deltagare. Pro-
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jektledningen aviserade redan vid styrgruppsmöte 2017-06-07 att det fanns en risk för att volymmålet inte skulle kunna nås. De medverkande kommunerna samt Högskolan i Halmstad, som
genomför aktiviteterna i projektet har påtagit sig olika mål i fråga om antal deltagare samt deltagartimmar. Antalet deltagare och antalet timmar som projektdeltagarna faktiskt deltar påverkar projektets
medfinansiering.
Tabell 1A visar fördelningen av samtliga i projektet inskrivna personer (både aktuella och avslutade)
utifrån boendeort och kön.

Tabellen visar att de medverkande kommunerna, helt i enlighet med målsättningarna, har ett varierande
antal deltagare. 39,4 procent av de inskrivna projektdeltagarna är kvinnor och 61,6 procent män.
Detta innebär en något lägre andel kvinnor än planerat (42 procent) och en något högre andel män
än planerat (58 procent). Som jämförelse kan noteras att det fanns sammanlagt 2 442 personer i
etableringsuppdraget samt etableringsprogrammet 2018-01-31, varav 1 129 kvinnor (46 procent) och
1 313 män (54 procent). Andelen kvinnor i etableringen har ökat medan andelen män har minskat i
etableringen under det senaste året. Ökningen märks också i projektet men inte på samma uttalade sätt
som i hela etableringsverksamheten. Andelen kvinnor i projektet når således inte upp till projektets
egen målsättning och är inte heller i paritet med hela etableringsverksamheten i Halland.
I samband med revidering av projektets budget i juni 2017 beslutades de nivåer beträffande dels
volymen deltagare på respektive ort och dels volymen deltagartimmar som framgår av nedan tabell.
Tabell 1B visar vid styrgruppsmöte 2017-06-07 beslutade volymer i fråga om deltagare och deltagartimmar.
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Uppföljning av antalet deltagartimmar 2018-01-31 visar att nedan angivna nivåer har uppnåtts.
Anledningen till att olika avstämningstidpunkter används beträffande volymen deltagare respektive
deltagartimmar är olika tillgänglighet för de statistiska data.

Utifrån tabellerna 1 A-C kan följande slutsatser dras:
• Falkenbergs kommun har uppnått målet beträffande volymen deltagare med 52 procent
2018-02-28 samt målet i fråga om volymen deltagartimmar med 72 procent 2018-01-31.
• Halmstads kommun har uppnått målet beträffande volymen deltagare till 100 procent
2018-02-28 samt målet i fråga om volymen deltagartimmar med 85 procent 2018-01-31.
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• Hylte kommun har uppnått målet beträffande volymen deltagare till 64 procent 2018-02-28
samt målet i fråga om volymen deltagartimmar 74 procent 2018-01-31.
• Kungsbacka kommun har uppnått målet beträffande volymen deltagare till 90 procent
2018-02-28 samt målet i fråga om volymen deltagartimmar till 88 procent 2018-01-31.
• Laholms kommun har uppnått målet beträffande volymen deltagare till 77 procent 2018-02-28
samt målet i fråga om volymen deltagartimmar till 82 procent 2018-01-31.
• Varbergs kommun har uppnått målet beträffande volymen deltagare till 61 procent 2018-02-28
samt målet i fråga om volymen deltagartimmar till 76 procent 2018-01-31.
Målet för antalet inskrivna deltagare 2018-02-28 borde vara 87 procent och målet för volymen
deltagartimmar 2018-01-31 83 procent. Det innebär att Falkenberg, Hylte, Laholm och Varberg
ligger under målnivån för antalet deltagare medan Halmstad och Kungsbacka är i fas. Bilden är
densamma i fråga om volymen deltagartimmar även om Laholm ligger nära målnivån.

Deltagarnas bakgrund
Av tabell 1 A har framgått att 39,4 procent av de inskrivna projektdeltagarna är kvinnor och
60,6 procent män.
Tabell 2 visar fördelningen av samtliga i projektet inskrivna deltagare (både aktuella och avslutade)
utifrån ålder och kön.

Av denna tabell framgår att de dominerande deltagargrupperna i projektet är män i åldrarna
25-44 år samt kvinnor i samma åldersintervall, de utgör tillsammans 60 procent av deltagarna.
Därefter kommer män och kvinnor i åldrarna 20-24 år som tillsammans utgör 20 procent av
projektdeltagarna. Konstruktionen av åldersindelningen utgår från olika åldersgruppers möjligheter
på arbetsmarknaden samt de arbetsmarknadspolitiska insatsernas utformning i relation till ålder.
Tabell 3 visar fördelningen av samtliga i projektet inskrivna personer (både aktuella och avslutade)
utifrån födelseland och kön.
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Den helt dominerande gruppen bland projektdeltagarna är män och kvinnor från Syrien. Dessa
utgör tillsammans knappt 84 procent av samtliga projektdeltagare. Övriga 16 procent kommer
från en rad olika länder. Några länder är mer representerade bland övriga födelseländer, nämligen
Eritrea, Somalia och Saudiarabien.
Tabell 4 visar fördelningen av samtliga i projektet inskrivna personer (både aktuella och avslutade)
utifrån utbildningsbakgrund och kön.

Av tabellen framgår att spridningen i fråga om utbildningsbakgrund är betydande. Det finns både de
som helt saknar grundutbildning och de som har forskarutbildning även om dessa grupper är små.
Den dominerande gruppen är kvinnor och män med förgymnasial utbildning, vilka tillsammans
utgör drygt 36 procent av deltagarna. Denna grupp behöver förstärka sin grundutbildning för att
öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Grupper som förmodligen behöver komplettera sin utbildning
är dels gymnasieutbildade och dels de som har en högskoleutbildning på 2 år eller kortare tid, tillsammans utgör de nära 29 procent av deltagargruppen. Gruppen med eftergymnasial utbildning
3 år eller längre är nära 30 procent. I denna grupp kan skillnaderna vara stora i fråga om utbildningens
värde beroende på hur lång tid som gått sedan utbildningen genomfördes samt vilket område
utbildningen avser.
Tabell 5 visar deltagarnas civilstånd vid inträde i projektet.
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Tabellen visar att den dominerande deltagargruppen är ensamstående kvinnor och män utan
minderåriga barn. Därefter kommer sammanboende/gifta kvinnor och män med minderåriga barn i
storleksordning bland delgrupperna.

Målsättningarna inom detta förändringsområde
Som framgått av inledningen så förväntar sig Europeiska socialfonden att ”Projekt inom denna
utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som
utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås genom utveckling eller tillämpning av metoder
som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt genom förbättrad samverkan mellan
relevanta främjandeaktörer.”
Syftet med projektverksamheten inom detta förändringsområde identifierades av projektets styrgrupp vara att främja innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess
och individuella måluppfyllelse. Detta förväntades leda till att vägen till utbildning och/eller arbete
förkortades samt att en ökande andel av de som deltagit i insatser inom etableringsverksamheten och
i projektet efter avslutad etableringsperiod skulle kunna övergå till utbildning och/eller anställning.
Följande resultatmål avser projektverksamheten som helhet:
• Deltagarna i projektverksamheten ska sammantaget på årsbasis ha 2 procent högre utflöde ur
etableringen till utbildning/arbete jämfört med nyanlända i etableringen som inte deltar i projektet.
• Skillnaderna mellan män och kvinnor efter avslutad etableringsplan ska minska med 2 procent
varje år under projektets genomförandefas.
Därutöver finns effektmål som handlar om att korta ledtider på vägen mot utbildning/arbete, öka
andelen i målgruppen som avslutas till arbete eller studier i jämförelse med utgångsläget samt att
minska skillnader i måluppfyllelse relaterat till kön, födelseland med flera faktorer. Effekt- och resultat-
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mål kommer att mätas utifrån en jämförelse mellan hela populationen som genomgått etableringsinsatser i Halland under perioden 2016-01-01 – 2018-06-30 jämfört med den deltagarpopulation
som deltagit i projektet Integration Halland. Underlag för analysen kommer att tas fram av Arbetsförmedlingens centrala statistikenhet i början av hösten 2018. I denna rapport kan därför endast en
begränsad analys av resultat och effekter inom förändringsområde 1 göras. Beslutade målsättningar
framgår av bilaga 1.
I föreliggande rapport redovisas i vilken utsträckning och på vilka sätt projektverksamheten så här
långt har utvecklat innovativa stödmetoder, hur dessa uppfattas av deltagarna i respektive aktivitet
samt vilka resultat som framgår av de uppföljningsdata som projektets egen databas innefattar.
Inför projektansökan samt under analys- och planeringsfasen utvecklade de medverkande kommunerna
målsättningar, innehåll och strukturer för dessa aktiviteter med stöd av projektledning och i viss
samverkan med Arbetsförmedlingen. Under projektets gång har aktiviteterna i fråga sedan kontinuerligt
utvecklats i samarbete mellan projektpersonalen i respektive aktivitet, kommunerna och respektive
arbetsförmedlingskontor med aktivt stöd av projektets ledningsresurser. De senare består av projektledare, biträdande projektledare och samordnare för Arbetsförmedlingen.
I detta avsnitt redovisas kvantitativa och kvalitativa data kring de olika aktiviteterna. Samverkansaspekterna och det lärande som har skett, bland annat genom att projektet anordnat nätverksträffar
för erfarenhetsutbyte, analyseras i senare avsnitt i rapporten.

De lokala aktiviteterna
I nedan tabell redovisas samtliga genomförda lokala aktiviteter samt totalt deltagarantal fördelat på kön.
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Tabell 6 visar fördelningen av samtliga i projektet inskrivna personer (både aktuella och avslutade)
utifrån aktivitet och kön. Följande aktiviteter har haft flest deltagare:
•
•
•
•

SPURT i Halmstad
Min Väg till Arbete i Hylte
Svensk arbetsmarknad i Falkenberg
Hälsoaktivitet i Hylte

Som framgått ovan är cirka 40 procent av projektdeltagarna kvinnor och 60 procent män. Det finns
dock skillnader mellan aktiviteterna enligt följande:
• I aktiviteten arbetsplatskultur i Varberg är det en mindre andel kvinnor och större andel män
jämfört med genomsnittet. Detsamma gäller Biologdesignern (bedrevs i början av projektet),
aktiviteten i Kungsbacka samt SPURT.
• I aktiviteten Integration i 3 steg (numera 4 steg) är det en större andel kvinnor och en mindre
andel män jämfört med genomsnittet. Detsamma gäller mentorskapsprogrammet (numera
avslutat), hälsoaktiviteten i Hylte, föräldrautbildning i Laholm samt praktik i Hylte.
Nedan följer en övergripande beskrivning av aktiviteterna utifrån deras inriktning och struktur.
Projektet håller på att utforma en metodhandbok som ingående ska beskriva metoderna.

Kungsbacka
I Kungsbacka har målsättningen dels varit att utveckla och implementera kartläggning, analys och
åtgärdsprogram för personer i etableringen som kan antas ha någon form av inlärningsproblematik
och dels att utbilda arbetsplatscoacher som ska ge stöd till personal på arbetsplatser som arbetar med
nämnd målgrupp.
Den först nämnda delen av målsättningen är uppnådd. Det finns en dokumenterad metodik och
metodiken är redan implementerad i reguljär verksamhet. En specialpedagog gör en fördjupad
kartläggning av eventuell inlärningsproblematik utifrån en strukturerad utredningsmetodik.
Utredaren kan sedan föreslå kompensatoriska verktyg som den enskilde kan behöva för att undervisningen i svenska eller annan utbildning ska fungera. Av utvärderingen framgår att såväl deltagare
som mottagande verksamheter (utbildare i svenska språket samt Arbetsförmedlingen) ser ett stort
värde i metoden, framförallt utbildarna. Kommunen har vid upphandling av Sfi-utbildning skrivit in
i avtalet att det som specialpedagogen kommer fram till ska följas av utbildaren.
Utvärderingen visar också att det så här långt inte har visats ett aktivt intresse för metoden i andra
kommuner, vilket troligen har att göra med att de verksamheter som utbildar deltagarna i svenska
språket inte är nära representerade i projektet. Den metod som har utarbetats svarar mot ett stort
behov då det är vanligt att elever på grund av olika inlärningssvårigheter har svårt att tillgodogöra
sig såväl språkutbildning som annan utbildning. Det är därför viktigt att kännedom om metoden
sprids.
Den andra delen av den lokala målsättningen har inte fullföljts inom ramen för projektet. Däremot
uppger projektledningen att Hylte kommun utbildat arbetsplatsambassadörer och att projektresurs
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håller i denna utbildning. Även intervjuad representant i styrgruppen från Kungsbacka menar att
sådan utbildning genomförts i Kungsbacka. Undertecknad menar dock att dessa utbildningar inte är
inriktade på den specifika målgrupp som avsetts i projektansökan.

Varberg
I Varberg genomförs en utbildning som ska öka de nyanländas kunskap om och förståelse för svensk
arbetsplatskultur samt arbetsmarknadens krav. Aktiviteten pågår i tio veckor då olika teman avhandlas.
Förutom föreläsning och dialog kring hur det är på en arbetsplats, lagar och regler som styr svenskt
arbetsliv, arbetsmiljö, branschkunskap, olika sätt att söka jobb så skriver deltagarna cv och personligt
brev samt gör ett studiebesök varje vecka.
Verksamheten har till fullo genomförts i enlighet med planeringen och fått mycket goda vitsord av
Arbetsförmedling och deltagare. Den egna uppföljningen visar ett betydande utflöde till utbildning
och arbete i anslutning till att kursen avslutats eller kort därefter. Trots detta har det periodvis varit
svårigheter med att utnyttja tillgängliga platser. För närvarande har projektet dock en grupp som
är helt fylld och som dessutom består av en större andel kvinnor än tidigare. Av utvärderingen drar
undertecknad slutsatsen att den lokala Arbetsförmedlingen har haft en bestämd uppfattning om att
utbildningen har passat som förberedelse i ett utslussningsskede där övergång till framförallt praktik
och/eller anställning varit aktuell. En dialog finns internt i kommunen kring implementeringen av
aktiviteten inom ramen för DUA.

Falkenberg
I Falkenberg fanns initialt en idé om att genomföra en barnomsorgsverksamhet i kombination med
språkinlärning i enlighet med den så kallade Kramforsmodellen. Denna målsättning kunde inte
realiseras utan beslut fattades efter en tid in i projektets genomförandefas att utveckla en metod för
samhälls- och arbetsmarknadsorientering.
Utbildningen har varit uppskattad av deltagarna och av Arbetsförmedlingen. Av intervjuer med
deltagare framgår att projektpersonalen har haft förmåga att anknyta utbildningen till deltagarnas
levnadssituation och behov av praktiska verktyg för att kunna hantera vardagen. Fokus har legat
mer på deltagarnas livssituation och deras behov för att få denna att fungera än på jobbsökande och
arbetsmarknad.
Aktiviteten har tidigare genomförts inom ramen för Socialförvaltningens verksamhet men har från
1 mars övergått till Arbetsmarknadsavdelningen. Innehållet i verksamheten har då också förändrats.
Aktiviteten kommer att utgöra en förberedande del inför deltagande i jobbspår inom ramen för
DUA-överenskommelsen i kommunen. Aktiviteten går under namnet ”Mjuka kompetenser” och
innehåller följande delmoment:
• Svenska för invandrare/yrkessvenska
• Arbetsplatsträning
• Arbetsmarknadskultur och arbetsplatskultur
• Kulturella skillnader
• Skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden
• Kost och hälsa
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•
•
•
•

Göra sig attraktiv för arbetsgivare
Service och kundbemötande
IT-kunskap
Social kompetens och sociala koder

Den här aktiviteten byter således både organisatorisk tillhörighet och innehåll i verksamheten varför
den kan behöva särskild uppmärksamhet under den nya uppbyggnadsperioden.

Halmstad
Syftet med verksamheten i Halmstad var från början att utveckla en förstärkt etableringsinsats byggd
på den så kallade KASAM-dialogen, kartläggningsverktyget EducateIT samt arbetslivskurser till
ungdomar mellan 20 och 24 år. Efter en första pilotomgång anställdes ny personal i samband med
att också en ny enhet inom kommunen blev ansvarig för genomförandet. Därefter utarbetades ett
helt nytt koncept, SPURT, som bygger dels på temadiskussioner utifrån ett antal teman där värderingsfrågor är centrala och dels på studiebesök samt praktik. Vid temadiskussionerna inbjuds också
externa föreläsare. Innehållet i utbildningspassen utgår från följande områden:
• Kulturella skillnader och skillnader i normer mellan ett kollektivistiskt samhälle och ett
individualistiskt samhälle
• Sociala koder
• Jämställdhet/Jämlikhet
• Vägledning mot utbildning/arbete
• Hur söker man jobb?
De horisontella principerna genomsyrar aktiviteten liksom fokus på att göra deltagarna anställningsbara. Deltagandet i projektet har ofta följts av en ”Prova på anställning” som ingång till arbetslivet.
Under processens gång har åldersavgränsningen slopats och därefter har grupperna bestått av fler
deltagare än ursprungligen planerat. Arbetsförmedlingen och deltagarna är mycket nöjda med insatsen.
Även i Halmstad pågår en diskussion kring möjligheterna till implementering inom ramen för DUA.

Hylte
Hylte har som ovan påpekats det bredaste utbudet av aktiviteter. Initialt planerades följande
metodutveckling:
• Kartläggning och vägledning med stöd av metoden Biologdesignern.
• Friskvård och hälsa i form av hälsoutbildning.
• Praktik och mentorskap innefattande stöd till arbetsgivare och till nyanlända på arbetsplatser
utifrån metoden Supported Employment.
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Därefter har också en aktivitet kring arbetsmarknadskunskap etablerats.
I samtliga aktiviteter har man prövat sig fram för att hitta ett relevant innehåll och en bra struktur.
Den aktivitet som har förändrats mest under projektets gång är kartläggning och vägledning med
stöd av Biologdesignern. Aktiviteten bytte efter första omgången namn till Min väg till arbete
samtidigt som innehåll och struktur förändrades betydligt så att den nu i hög utsträckning motsvarar
deltagarnas uttalade behov.
Hälsoaktiviteten innefattar såväl personalledd aktivitet som aktivitet på egen hand. Innehållet i och
uppläggningen av kursen följer en strukturerad plan men med betydande möjlighet för deltagarna
att påverka innehållet. Deltagarna erhåller ett träningskort som ger möjlighet till träning på egen
hand. Introduktion till olika träningsaktiviteter sker i kursen. Den här kursen har inte haft problem
att fylla sina platser utan det har istället varit kö för att få delta. Under projektets gång har genomförandet skett med delvis olika innehåll och former för att tillgodose olika slags behov.
I praktikdelen har det funnits svårigheter att motivera deltagare till praktik bland annat beroende på
att ett betydande antal personer har blivit anställda i kommunen i olika stödfunktioner där språk och
kulturkunskap varit viktiga men också för att det finns ett motstånd mot praktik. Man förväntar sig
att arbetsgivaren ska anställa direkt.
Aktiviteten arbetsmarknadskunskap infördes både för att det fanns ett tydligt behov av aktiviteten
och för att säkra antalet deltagartimmar för att uppnå rätt finansieringsgrad.
Implementeringsdiskussion har inletts och en tanke finns att knyta erfarenheterna av projektaktiviteterna dels till den grundläggande samhällsorienteringen som kommunen nu genomför i
egen regi och dels som en del i DUA-spåren. Det finns också en tanke på att implementera hälsospåret i sin helhet i den reguljära verksamheten.

Laholm
I Laholm ville man initialt etablera metodutveckling i form av utökad samhällsorientering med fördjupning kring föräldraskap, barns rättigheter, värdegrundsfrågor samt introduktion och tillgång
till det lokala föreningslivet och den lokala studieförbundsverksamheten. Inledningsvis bestod
aktiviteten av en studiecirkel, Älskade barn, därefter kopplades utbildning kring föreningslivet in.
Under 2017 har sedan verksamheten utökats dels med arbetsmarknadskunskap och dels med hälsoaktiviteter. De olika aktiviteterna har integrerats till en halvtidsaktivitet på åtta veckor som utförs
i samverkan mellan Laholms kommun, SISU idrottsutbildarna och Studiefrämjandet. Varje vecka
innefattar 2 pass arbetsmarknad, 1 pass familjeliv, 1 pass föreningsliv/fritid och 1 pass hälsa.
Syftet med aktiviteterna beskrivs vara att:
•
•
•
•

Öka målgruppens kunskaper inom de fyra områdena.
Föra en inkluderande dialog med deltagarna.
Förbättra kännedomen om lokala resurser.
Ge möjlighet att träna det svenska språket.

Ovanstående ska bidra till en förbättrad etableringsplan som kortar vägen till arbete eller utbildning.
Precis som på de andra orterna är både deltagarna och Arbetsförmedlingen mycket nöjda med aktiviteten i dess nuvarande form. En implementeringsdiskussion pågår utifrån följande intentioner:
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• Erbjuda nyanlända föräldrar gruppverksamhet (Nyanlända familjen) inom ramen för
kommunens reguljära föräldrastöd.
• Utveckla hälsokommunikation till nyanlända inom ramen för samhällsorienteringen som
ingår i etableringen.
Genomförda utvärderingsinsatser visar att insatserna i Laholm, precis som i Hylte, har stor betydelse
för att lokalt bredda utbudet av etableringsinsatser.

Högskolan i Halmstad
En aktivitet, Mentorskapsprogrammet, har avbrutits då det av olika anledningar inte fungerade som
tänkt. Aktiviteten har inte kunnat utvärderas då varken mentorer eller adepter har varit tillgängliga
för intervjuer mer än i enstaka fall.
I samband med den översyn som Integration Halland gjorde av sin budget under våren 2017 beslutades
att projektet inte skulle fortsätta med det mentorskapsprogram som Högskolan i Halmstad utförde.
Bakgrunden var att Högskolan hade utmaningar rörande att hitta rätt antal mentorer. Det var också
utmanande att få deltagare att stanna under hela perioden på tio månader och fler individer i målgruppen hade också tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och därför hade ett större
arbetsfokus än studiefokus.

Deltagarnas synpunkter på de lokala aktiviteterna
För att fånga upp deltagarnas synpunkter kring aktiviteterna så har kontinuerligt en enkätundersökning genomförts för att för att spegla deltagarnas uppfattningar om den upplevda
kvaliteten i dem. Dessutom har gruppintervjuer genomförts i verksamheterna vid vissa tillfällen.
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Tabell 7 visar enkätrespondenternas uppfattningar om de olika aktiviteterna utifrån ett antal faktorer
som aktuell tjänsteforskning har identifierat som centrala kvalitetsindikatorer. Det högsta värde som
kan uppnås är 100. Värden mellan 0 och 40 visar att det finns många deltagare som är mindre nöjda
inom det värderade området, värden mellan 41 och 60 speglar att det finns både nöjda och missnöjda
deltagare. Värden mellan 61 och 80 visar att huvuddelen av deltagarna är nöjda med verksamheten
inom det aktuella området och värden mellan 81 och 100 visar att en mycket stor andel av deltagarna
är nöjda med verksamheten i de avseenden som speglas.
Redovisade värden bygger på att 504 personer av sammanlagt 836 avslutade deltagare har besvarat
en enkät i samband med slutförandet av aktiviteten i projektet. Det innebär en svarsprocent på
60 procent, vilket är tillfredsställande.
De frågor som ställts framgår av bilaga 2. Den genomförda enkätundersökningen har fokus på att
spegla följande variabler av vikt för hur kvaliteten i tjänsten upplevs i de olika aktiviteterna:
• Motivation/Incitament för att delta i projektaktiviteten, fråga 6.
• Uppfattning om relevansen i stödet, fråga 8.
•
•
•
•
•
•
•

Uppfattning om bemötande, fråga 13.
Upplevelse av möjlighet att vara delaktig, frågorna 11 och 12.
Syn på den pedagogiska strukturen, fråga 9.
Uppfattning om språklig tillgänglighet, fråga 10.
Syn på personalens kompetens, fråga 14.
Upplevelse av förbättrade möjligheter, fråga 7.
Upplevd nytta och beredskap att rekommendera aktiviteten, fråga 15.

En genomgång och analys av resultaten visar att det finns tydliga skillnader framförallt i fråga
motivation men också i viss utsträckning i fråga om kön. Utifrån studien kan två grupper särskiljas
i motivationshänseende, dels de som drivs av en inre motivation (har själv valt att delta i aktiviteten)
och dels de som agerar utifrån yttre motivationsstimuli (deltar för att etableringshandläggaren har
anvisat deltagaren). Utifrån motivation och kön har enkätrespondenterna indelats i fyra kategorier:
•
•
•
•

Kvinnor som drivs av en inre motivation.
Kvinnor som drivs av yttre motivation.
Män som drivs av inre motivation.
Män som drivs av yttre motivation.

Resultaten visar att deltagare, både kvinnor och män, som drivs av en inre motivation i betydligt
högre utsträckning än de som drivs av yttre motivation har uppskattat aktiviteterna och upplevt att
de har haft nytta av att delta. Resultaten överensstämmer med aktuell motivationsforskning av bland
andra Daniel H. Pink.
En jämförelse med de värden som noterats i den analys som gjorts inför denna rapport jämfört med
de värden som uppvisades efter tidigare genomförd undersökning inför delrapport 2 visar att:
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• Uppmätta värden generellt är högre i den nu aktuella undersökningen, både bland de med inre
respektive yttre motivation.
• De som drivs av inre motivation tycker i den nu aktuella mätningen att de är mer delaktiga i sin
etableringsprocess medan de som drivs av yttre motivation inte tycker det.
• Båda grupperna upplever en högre grad av delaktighet än tidigare när det gäller att kunna
påverka den aktivitet de deltar i.
• Gruppen som drivs av inte motivation uppfattar generellt en bättre pedagogisk struktur i
verksamheterna medan den andra gruppen inte gör det.
• De som drivs av yttre motivation anser att den språkliga tillgängligheten är lägre nu jämfört
med tidigare mätning.
• De som drivs av inre motivation upplever i större utsträckning förbättrade möjligheter som en
följd av deltagandet.
• Båda grupperna upplever i betydligt högre utsträckning en nytta med att delta i aktiviteterna.
Vid förra mätningen var grupperna med inre respektive yttre motivation lika stora men vid denna
mätning var gruppen som drivs av inre motivation större, 60 procent, jämfört med den andra gruppen.
Detta tyder på en förändring av rekryteringsförfarandet har skett så att det i högre utsträckning
bygger på att man själv vill delta.
Sammantaget visar resultaten att kvaliteten i verksamheterna uppfattas väsentligt ha förbättrats då
båda grupperna värderar kvalitetsfaktorerna generellt högre i denna mätning. Att kvaliteten är högre
torde bero dels på att innehållet och genomförandet bygger på mer erfarenhet nu men också på att ett
lärande har skett mellan verksamheterna. Till detta kommer en tät uppföljning av verksamheterna
både från projektledarna och från Arbetsförmedlingens koordinator.

Avslutade deltagare och deras status i relation till arbetsmarknaden
Vid bedömning av resultaten i relation till projektdeltagandet är det viktigt att komma ihåg att olika
aktiviteter har olika omfattning i deltagartid samt pågår under olika långa perioder. Det har också
tydliggjorts att bristsituationer avseende tillgång till fullgott boende, barnomsorg och Sfi-undervisning
har påverkat deltagarnas möjligheter att ta till sig det projektaktiviteterna har velat förmedla.
Betydelsefullt är också vilken service och vilka aktiviteter som Arbetsförmedlingen har kunnat
erbjuda deltagarna på respektive ort.
Ett sätt att beskriva situationen för deltagarna efter projektet är att ange deras status i relation till
arbetsmarknaden. I tabell 8 redovisas detta för i projektet avslutade kvinnor fördelat på bostadsort.
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Som framgår är den vanligaste avslutningsorsaken sett till hela projektet att kvinnorna har påbörjat
en arbetsmarknadsinsats genom Arbetsförmedlingen eller kommunen. Därefter är det vanligast att
deltagaren har påbörjat studier. En mindre andel har avslutats till en anställning.

I tabell 9 redovisas avslutade mäns status i relation till arbetsmarknaden. Av tabellen framgår att
även huvuddelen av männen fortsätter i någon arbetsmarknadsinsats efter deltagandet i projektet.
Det är en större andel av männen jämfört med kvinnorna som kunnat avslutas till arbete eller utbildning.
Sett till de olika orterna framträder följande bilder:
• I Falkenberg är det en relativt liten andel av de avslutade deltagarna som kunnat avslutas till
arbete eller studier, cirka 5 procent för kvinnorna och 6 procent för männen.
• I Halmstad har mer än 13 procent av kvinnorna och mer än 14 procent av männen avslutats till
arbete eller studier.
• I Hylte har cirka 13 procent av kvinnorna och 18 procent av männen avslutats till arbete eller
studier. Hylte har störst andel övergångar till arbete i jämförelse mellan orterna.
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• I Kungsbacka har inga övergångar till arbete eller anställning registrerats som följd av insatsen,
vilket inte är förvånande eftersom det är en kort utredningsinsats under tiden deltagaren läser
Sfi.
• I Laholm har en liten andel kvinnor, 1 procent, och en liten andel män, knappt 3 procent
avslutats till arbete eller till studier.
• I Varberg har knappt 13 procent av kvinnorna och 7 procent av männen enligt projektets
uppföljning avslutats till arbete eller till studier. Verksamhetens egna uppföljningar 3 månader
efter avslutad insats uppvisar betydligt högre siffror.
För att få en bild av vilka faktorer som påverkat resultaten i utflöde till utbildning eller arbete har
resultaten relaterats till de bakgrundsfaktorer som finns registrerade i projektets uppföljningsdatabas.
Genomförd analys visar att följande faktorer har påverkat resultaten på individnivå:
•
•
•
•
•
•

Kön
Bostadsort/aktivitet
Ålder
Utbildningsnivå
Civilstånd
Tid i projektet

Resultaten har säkerligen också påverkats av andra faktorer som väntetider till barnomsorg,
Sfi-undervisning, boendesituation, hälsa med mera men detta har inte kunnat beläggas i brist på
relevanta data. Resultaten i utflöde till utbildning och/eller arbete har också påverkats av faktorer
som kan kopplas till projektet, till de medverkande organisationernas verksamheter och till
omvärldsfaktorer. Detta belyses nedan i analysen.
Som tabellerna 8 och 9 visar så har sammanlagt 17 procent av kvinnorna avslutats till en anställning
eller till studier medan nära 23 procent av männen avslutats till en anställning eller till studier.
Tabell 8 och 9 visar som beskrivits ovan också stora skillnader i utfall relaterat till bostadsort och
aktivitet. Denna skillnad bör föranleda en genomlysning av om projektet har erbjudit aktiviteter som
har varit lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade oavsett bostadsort och aktivitet.
I tabell 10 redovisas andelen avslutade till anställning eller studier relaterat till olika åldersintervall.

Föga förvånande återfinns huvuddelen av de deltagare som har övergått till anställning eller till
studier i åldrarna 20-44 år. Arbetsmarknadsstatistik och forskning visar större svårigheter för såväl
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yngre som äldre åldrar att konkurrera på arbetsmarknaden. Incitamenten att studera är större i yngre
åldrar.
I tabell 11 redovisas andelen avslutade till anställning eller studier relaterat till olika utbildningsnivåer.

Som framgår finns den största andelen anställningar i gruppen med längre eftergymnasial utbildning.
85 procent av de personer som avslutats till en anställning efter deltagande i projektet har minst
gymnasial utbildning. Det är en tydlig indikation på att de som inte har minst gymnasial utbildning
bör skaffa sig en sådan De som valt att studera efter projektet är dock i liten utsträckning gruppen
med ingen eller endast förgymnasial utbildning. Det är framförallt de som har gymnasial utbildning
som valt att studera vidare men även gruppen med eftergymnasial utbildning har i hög utsträckning
valt att komplettera sin utbildning.
I tabell 12 redovisas andelen avslutade till anställning eller studier relaterat till civilstånd.

Av tabellen framgår att huvuddelen både av de som avslutats till en anställning och de som avslutats
till en utbildning är ensamstående utan minderåriga barn. Den därefter största gruppen som avslutats
till anställning eller till studier är sammanboende/gifta med minderåriga barn.
I tabell 13 redovisas andelen avslutade till anställning eller studier relaterat till tid i projektet.
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Huvuddelen av de som avslutats till arbete eller till utbildning har deltagit i projektet kortare tid än
tre månader. Det är framförallt markant i avslut till utbildning. I fråga om avslut till arbete finns en
spridning från de som deltagit kortare tid än en månad till de som har deltagit mer än ett år i aktiviteter.
40 procent av avsluten till arbete finns dock i gruppen som deltagit kortare tid än tre månader.

Reflektioner kring och analys av de lokala aktiviteterna
Arbetet med de enskilda projektdeltagarna sker/har skett dels i de lokala verksamheter som varje
kommun erbjuder, dels i det projektgemensamma mentorskapsprogrammet (som numera är avslutat)
men framförallt i tjänster som de medverkande arbetsförmedlingarna erbjuder inom ramen för
etableringsverksamheten och som till stor del genomförs av kommunala verksamheter eller av
upphandlade privata aktörer.
I det här avsnittet relateras därför de lokala projektaktiviteterna till Arbetsförmedlingens etableringsverksamhet. En analys görs kring i vilken utsträckning och på vilka sätt de i projektet utvecklade
metoderna och samarbetet i projektet har bidragit till att förstärka, förbättra och komplettera Arbetsförmedlingens insatser.

Beskrivning av etableringsverksamheten
Ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet har trätt i kraft 2018-01-01.
De tidigare reglerna gäller för de som vid årsskiftet hade en pågående etableringsplan. Tidigare
regelverk ersätts med ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, etableringsprogrammet. Tanken
bakom förändringarna är, enligt regeringen, att Arbetsförmedlingen i högre utsträckning än tidigare
ska kunna ge rätt insatser utifrån individens behov. En central del är också att kraven på individen
tydliggörs. Ett ytterligare argument är att effektivisera arbetet med etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen ska lägga mindre tid på administration och fokusera mer på vilka insatser som är
lämpliga för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
För att göra etableringen mer effektiv så pekar regeringen på behoven av:
• Tidiga kompetenskartläggningar
• Svenska från dag 1
• Tydliga krav på individen
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• Utbildningsplikt
• Snabbspår till bristyrken
Den som är inskriven i etableringsuppdraget omfattas av ett åtgärdssystem som i andra arbetsmarknadspolitiska program. Det innebär till exempel att deltagaren kan varnas eller stängas av
från sin ersättning under vissa förutsättningar. Samtidigt införs en utbildningsplikt för nyanlända.
Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser,
och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och
ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.
Etableringsplanen ersätts med en handlingsplan. Detta förväntas innebära att Arbetsförmedlingen
får större utrymme för att besluta om vilka insatser som är lämpliga för individen och att planeringen
lättare kan ändras under programmets gång. Programmets varaktighet är 24 månaders insatser på
hel- eller deltid inom en 36 månaders period. I princip alla nyanlända ska omfattas av programmet
om de har möjlighet att tillgodogöra sig de insatser som finns i programmet, inklusive rehabiliterande
insatser. Målgruppen begränsas till åldersintervallet 20-64 år. 18-19 åringar förutsätts gå i gymnasiet.
Som tidigare ska kommunerna erbjuda Sfi-undervisning samt grundläggande samhällsorientering.
I skrivningarna kring förändringarna pekar regeringen på att Arbetsförmedlingen och kommunerna
behöver samverka mer. Arbetsförmedlingen förväntas samverka framförallt kring utbildningsinsatser.
Samhällsorienteringen ska ses över och bör i framtiden handla mer om normer och värderingar,
enligt regeringen.
Ett annat inslag är att Delegationen för unga till arbete (Dua) har fått ett utökat uppdrag att främja
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna kring insatser på lokal nivå också för
nyanlända. Detta kommer att tas upp i avsnittet om samordning av insatser längre fram i rapporten.
I avsnittet om samordning av insatser för nyanlända, förändringsområde 2 i projektet, beskrivs och
analyseras samverkan inom etableringen generellt. Detta avsnitt i rapporten begränsas till att avhandla
i vilken utsträckning och på vilka sätt projektets lokala aktiviteter och metoder har förstärkt,
förbättrat och kompletterat Arbetsförmedlingens insatser.

Förstärka
Det framgår av statistik från Arbetsförmedlingen att sammanlagt 2 288 personer var registrerade
som kvarstående sökande i etableringsuppdraget i Halland 2018-01-31. Av dessa var 46 procent
kvinnor och 54 procent män.
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En jämförelse två år tillbaka visar att det 2016-01-31 fanns 1 679 personer registrerade som
kvarstående sökande i etableringsuppdraget vid denna tidpunkt. Av dessa var 40 procent kvinnor
och 60 procent män. Den könsmässiga fördelningen har således förändrats markant, vilket förmodligen beror på att familjer återförenats och att fler kvinnor nu startar sin etablering. Denna
trend har varit märkbar den senaste tolvmånadersperioden då antalet kvarstående sökande kvinnor i
etableringen jämfört med 2017-01-31 har ökat med 7 procent och antalet kvarstående sökande män i
etableringen jämfört med 2017-01-31 har minskat med 17 procent.
Utvecklingstrenderna ser dock olika ut på olika orter vid en jämförelse mellan förhållandena
2018-01-31 och 2017-01-31:
• I Falkenberg har andelen kvinnor som registrerats som kvarstående sökande minskat med
*19 procent och andelen män med 32 procent mellan jämförelsetidpunkterna.
• I Halmstad har däremot andelen kvinnor registrerade som kvarstående sökande 2018-01-31
ökat i jämförelse med året innan med drygt 2 procent. Andelen män i kategorin kvarstående
sökande har däremot minskat med 24 procent.
• I Hylte har både andelen kvarstående sökande kvinnor och män minskat mellan mättidpunkterna med 8 procent respektive 28 procent.
• Kungsbacka har under det senaste året haft ett ökat mottagande vilket gör att andelen
kvarstående sökande kvinnor i etableringen ökat med 93 procent och männen med 59 procent.
• I Laholm har andelen kvarstående sökande kvinnor i etableringen ökat mellan de två
mättidpunkterna med 2 procent medan andelen inskrivna män minskat med 23 procent.
• I Varberg har andelen kvarstående sökande kvinnor i etableringen ökat mellan de två
mättidpunkterna med 69 procent medan andelen inskrivna män minskat med 6 procent.
Arbetsförmedlingen i Södra Halland bedömer att denna trend förstärks och att inflödet i etableringen
under 2018 kommer att minska med en femtedel samt att kvinnornas andel i etableringen ökar.
För att kunna relatera projektets deltagarvolym till etableringsverksamheten så har jämförelser gjort
dels med ovan siffror rörande antalet kvarstående sökande i etableringen 2018-01-31 och dels antalet
öppet arbetslösa i etableringen vid samma tidpunkt.
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Aktiviteterna i projektet Integration Halland engagerade vid mättidpunkten 6 procent av det totala
antalet deltagare i etableringen. Om man ser till män respektive kvinnor så engagerade projektet
7 procent av de kvarstående sökande kvinnorna och 6 procent av männen som var kvarstående
sökande i etableringen.

Ett annat sätt att mäta projektets volymmässiga förstärkning är att jämföra antalet inskrivna i
projektet med de i etableringen inskrivna som är registrerade som öppet arbetslösa, det vill säga inte
är i program med aktivitetsstöd, i arbete eller förhindrade att delta i etableringsinsatser. De öppet
arbetslösas andel av de inskrivna i etableringen 2018-01-31 i hela Halland var 45 procent.
Projektet engagerade 2018-01-31 med detta mått 16 procent av de öppet arbetslösa kvinnorna i
etableringsinsatser i Halland samt 12 procent av männen registrerade som öppet arbetslösa.
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Undertecknad menar att projektinsatserna således utgör en väsentlig förstärkning av utbudet av
aktiviteter i etableringsverksamheten. Förstärkningen är särskilt tydlig i Hylte och i Laholm där
90 procent respektive 25 procent av de öppet arbetslösa deltar i projektaktiviteter.
Förutom att projektet har breddat utbudet av aktiviteter i etableringen, särskilt i Hylte och i Laholm,
så har projektet också tillfört nya kompetenser i etableringen både pedagogiska resurser och språkstöd.
Språkstöden är en specifik resurs utan vilken det hade varit svårt att genomföra de informationstunga verksamheterna i projektet, särskilt med tanke på att det periodvis varit långa väntetider till
språkundervisning i några av kommunerna. Initialt fanns delade meningar mellan aktiviteterna om
man skulle ha språkstöd eller ej men nu har så gott som alla aktiviteter denna resurs. Det har dock
förts en dialog kontinuerligt kring språkstödens roll där dessa förväntas gå in när deltagare inte
förstår men inte fungera som tolk utan mer som en resurs för att förklara komplicerade begrepp.

Förbättra
Någon jämförelse mellan kvaliteten i projektaktiviteterna samt övriga insatser i etableringen har inte
gjorts. Däremot har kvaliteten i projektaktiviteterna värderats utifrån att utvärderaren har besökt
samtliga aktiviteter vid flera tillfällen, kontinuerligt genomfört en enkätundersökning med deltagare
i aktiviteterna, genomfört gruppintervjuer med projektdeltagare samt haft dialogmöten med personal
i aktiviteterna. Dessutom har undertecknad frekvent medverkat vid projektets nätverksmöten.
Resultaten av enkätundersökningen har redovisats ovan.
Av utvärderingen framgår att projektverksamheten har tydliggjort ett antal förhållanden:
• Ett initialt behov av att grundläggande kartlägga deltagarnas individuella behov och
förutsättningar i relation till vilka insatser som behövs för att de ska kunna integreras i samhället
och på arbetsmarknaden.
• Vikten av grundläggande information om samhälle och arbetsmarknad för att deltagarna ska
kunna vara delaktiga i och ta ansvar för sin egen etableringsprocess.
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• Motivationens art är avgörande för hur man uppfattar de insatser man deltar i, i vilken
utsträckning man kan tillgodogöra sig dessa samt för vilka resultat som uppnås.
• Vikten av att deltagarna blir sedda och att någon lyssnar aktivt.
• Personlig vägledning behövs i mycket stor utsträckning för att deltagarna ska kunna hitta en
kort och effektiv väg till arbetsmarknaden.
• Kulturella och värderingsmässiga skillnader mellan det samhälle man lämnat och Sverige är
viktiga att tydliggöra för att deltagarna ska kunna fungera i samhället och på en arbetsplats.
• I många fall behövs förberedande insatser, inte bara i form av information och kunskap, utan i
form av aktiv coachning för att stärka självförtroende och initiativförmåga.
• Många behöver stöd i att lära känna och bygga nätverk med de som varit bofasta på orten sedan
tidigare. De behöver vidga sina kontakter utöver den egna etniska gruppen.
• Sfi kan bara stå för en del av språkutvecklingen i svenska språket. Det är viktigt att deltagarna
jobbar med språket också på fritiden på olika sätt.
• Hälsoinsatser är viktiga för att fler ska kunna tillgodogöra sig etableringsinsatser och kunna
korta vägen till arbete eller utbildning.
• Korttidsutbildade har betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom de saknar
grundläggande kompetens och varken de grundläggande insatserna i etableringen eller projektinsatserna har varit tillräckliga.
• Det behövs ett breddat utbud av insatser som passar kvinnor. En tanke kring detta finns i
förlängningsansökan.
Utvärderingen visar att projektinsatserna på ett påtagligt sätt har skapat bättre förutsättningar för
projektdeltagarna genom att utveckla metoder som har svarat mot ovan beskrivna behov.
Det finns, som ovan påpekats, ett behov av en fördjupad information till många deltagare om
skyldigheter och rättigheter i etableringsprocessen samt om vilket utbud av stödaktiviteter och
arbetsmarknadsprogram som finns. Det senare är nödvändigt för att möjliggöra ett reellt inflytande
för den enskilde över sin egen etableringsprocess.
Av intervjuer med deltagare framgår att många deltagare efterlyser mer vägledning. Det framgår
också att deltagarna efter att ha deltagit i aktiviteterna i projektet har en bättre uppfattning om
möjligheterna på arbetsmarknaden som bygger på faktisk kunskap. Behoven av sådan kunskap är
stor i målgruppen. Detta bekräftas i intervjuer med etableringshandläggare som menar att många
sökande har bristande kunskaper och att man själv på grund av alltför hög arbetsbelastning inte
alltid kan tillgodose dessa kunskapsbehov.
En vanlig uppfattning bland intervjuade deltagare i projektaktiviteterna är att man först behöver lära
sig svenska innan man kan göra andra saker. Detta menar man kräver ett heldagsfokus samtidigt
som vissa uppfattar den sammanlagda arbetsdagen som för lång när transporttider med allmänna
kommunikationsmedel räknas in. Erfarenheter i tidigare integrationsprojekt samt i forskning talar
däremot för att det är viktigt att aktiviteter genomförs parallellt, inte minst för att förkorta vägen
till målet. Eftersom lärande innefattar både förmedling av kunskaper och påverkan på attityder och
handlingsmönster har det varit viktigt att en dialog kring ovanstående har ingått i aktiviteterna.
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Det framgår vidare att endast en mindre andel deltagare har utnyttjat väntetider i asylprocessen för
att studera svenska och att utbildningen i svenska för invandrare för många är det enda verktyget för
att lära sig svenska. För att stödja utvecklingen av det svenska språket har flera av verksamheterna i
aktiviteterna i projektet också fört en dialog kring kompletterande verktyg för språkinlärning.
Dessutom har man sökt stimulera språkutvecklingen dels genom att i så stor utsträckning som
möjligt använda svenska språket i aktiviteterna och dels genom att i vissa fall ha språkutvecklande
moment i aktiviteterna.
Vanliga uppfattningar om utbildningen i svenska för invandrare är att många har svårt att hantera
den pedagogiska strukturen som förutsätter en betydande andel självständigt arbete samt att man
önskar mer fokus på att kunna prata svenska. Undervisningen stödjer i första hand utvecklingen
av kompetenser för att läsa och skriva. Dessutom framgår det av intervjuerna att få nyanlända har
kontakter med svensktalande. I projektaktiviteterna har man därför informerat om språkcaféer,
språkvänner och andra liknande resurser.
Undertecknads slutsats om de utvärderade aktiviteterna är att de har hög upplevd kvalitet av
deltagarna. Gruppintervjuer av etableringshandläggare visar också att dessa är nöjda med
aktiviteterna. Personalen i projektaktiviteterna har ett starkt engagemang och genomför sitt arbete
med hög professionalitet. De har också fått ett omfattande och kunnigt stöd av projektledningen i
utvecklingen av aktiviteterna.
Negativt påverkande faktorer har av de medverkande projektaktörerna, såväl kommuner som
Arbetsförmedling, angetts vara den resursmässiga överbelastningen i mottagandet av nyanlända.
Detta har orsakat väntetider framförallt till barnomsorg och till Sfi-undervisning. Av nedan tabell
framgår situationen beträffande barnomsorg 2018-02-28 för projektdeltagarna.

Av tabellen framgår att brist på barnomsorg vid vissa tillfällen utgjort ett hinder för en knapp
tiondel av deltagarna.
Enligt uppgift har väntetiderna till Sfi nu kortats. Vissa kommuner har haft svårt att rekrytera
personal i tillräcklig omfattning till skola och barnomsorg. På ett par arbetsförmedlingskontor har
omsättningen av personal i etableringsverksamheten varit stor vilket också påverkat förutsättningarna.
Trots ovan nämnda svårigheter visar utvärderingen att respektive projektaktivitet, som deltagaruppföljningen indikerar, kännetecknas av en hög grad av kvalitet i metoderna. De metoder som
utvecklats är också av olika karaktär och kompletterar Arbetsförmedlingens övriga utbud i olika
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faser av etableringsprocessen. Ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan personal i de olika projektaktiviteterna kring metoderna har också skett genom de av projektledningen anordnade nätverksträffarna.
Ett arbete med att dokumentera metoderna sker i samverkan mellan projektledare, Arbetsförmedlingens
samordnare och projektpersonalen. Genomförd utvärdering visar att projektaktiviteterna har:
• Varit lyhörda för förväntningar på aktiviteternas innehåll och uppläggning från målgrupp och
samverkanspartners.
• Aktivt reflekterat kring hur metoderna kan bidra till att skapa förutsättningar för måluppfyllelse.
• Tillsammans diskuterat relevansen i metoderna utifrån variabler som innehåll, språkliga
tillgänglighet och pedagogiska struktur.
• Hela tiden sett möjligheter till anpassning av metoderna utifrån den enskilde individens
behov och förutsättningar.
Samtidigt visar utvärderingen av projektaktiviteterna att det finns en delvis outnyttjad potential i
utvecklingen av samverkan lokalt mellan Arbetsförmedlingens etableringshandläggare, anordnare
av svenska för invandrare, anordnare av samhällsorientering och projektpersonalen både i samordningen av insatser för enskilda individer och i samverkan verksamhetsmässigt. Detta påverkar
de sammantagna effekterna av etableringen.
I planeringen av insatser för enskilda individer framgår av utvärderingen att många deltagare har
svårt att se den röda tråden i etableringsplanen och de insatser man deltar i vilket i sin tur ofta
bottnar i bristande kunskaper om vilka möjligheter som finns samt en upplevelse av att själv inte
vara delaktig i önskad omfattning.
Samarbetet generellt mellan olika utförare av etableringsinsatser skulle kunna förstärka effekterna
på individnivå genom att verksamheterna kompletterar varandras insatser i högre utsträckning.
Projektverksamheterna har dock i betydande omfattning gett Arbetsförmedlingen stöd i att ge
deltagarna en bättre överblick över syftet med etableringen, den enskildes ansvar samt vilka olika
möjligheter som olika aktörer förfogar över. De skulle också i samarbete med anordnare av svenska
för invandrare i ökad utsträckning kunna stödja språkutvecklingen hos deltagarna på olika sätt.

Komplettera
Projektaktiviteterna ska komplettera Arbetsförmedlingens utbud samt utbildning i svenska för
invandrare och den grundläggande samhällsorienteringen som kommunerna ansvarar för. Som
angivits ovan finns tydliga behov av projektets insatser. Detta uttalas också av intervjuade etableringshandläggare.
Projektledarna och Arbetsförmedlingens samordnare i projektet har under hela projektprocessen
arbetat aktivt tillsammans med projektpersonalen och med arbetsförmedlingskontorens kontaktpersoner kring utvecklingen av aktiviteterna. Samtidigt har varje verksamhet genomfört uppföljningsaktiviteter för att fånga upp deltagarnas synpunkter.
Utvecklingen av verksamheterna har i denna process kontinuerligt anpassats till olika aktörers viljor
och synpunkter. När de nuvarande aktiviteterna jämförs med de ursprungliga tankarna finns syftet
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och målsättningarna kvar i de flesta fall men innehållet i och uppbyggnaden av aktiviteterna är inte
de samma som när aktiviteterna startade.
Genom att Arbetsförmedlingen anlitar upphandlade aktörer för att utföra etableringsinsatser så är
en rad olika aktörer inblandade i etableringsverksamheten förutom kommunerna. Det framgår av
utvärderingen att ansträngningar, med varierande grad av framgång, har gjorts på vissa orter att i
samordningsmöten koordinera utbudet av aktiviteter i etableringen. Laholms kommun genomförde
till exempel i september månad 2017 en workshop med medverkan av ett stort antal aktörer.
I flertalet kommuner framstår samordningen mellan Sfi, Arbetsförmedlingen och projektet av
utvärderingen som bristfällig. Ett undantag är Laholms kommun där Vuxenutbildningen, som
anordnare av Sfi, tillsammans med Arbetsförmedlingen samordnar de nyanländas utbildningsplaner
med handlingsplanerna i etableringen. Med tanke på språkets stora betydelse för möjligheterna att
etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden finns ett stort behov av att stärka samordningen
mellan Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och andra utbildningsanordnare.
Kommunerna har förutom ansvaret för att tillhandahålla undervisning i svenska för invandrare
också ansvaret för den grundläggande samhällsorientering som ska ingå i etableringsperioden.
Vid projektets start genomfördes denna i alla kommuner utom Kungsbacka av upphandlade
utförare. Nu är förhållandena de omvända. Samtliga kommuner i Halland genomför själva denna.
I flertalet av kommunerna finns också en diskussion kring att utöka samhällsorienteringen och att
väva in andra delar utifrån de erfarenheter som gjorts i projektet Integration Halland.

Samordning av insatser från olika samhällssektorer
I det här avsnittet beskrivs och analyseras förändringsområde 2 som rör hur olika samhällssektorers
resurser kan samordnas för att gagna målgruppens etablering i samhället och på arbetsmarknaden.
Inledningsvis beskrivs och analyseras i detta avsnitt det interna samarbetet i projektet eftersom
samverkan är en viktig del i projektmetoden och därför har varit föremål också för utvärderarnas
intresse. Därefter beskrivs de specifika målsättningarna inom förändringsområde 2, som beslutades
av projektets styrgrupp 2015-12-06, och sedan vilka aktiviteter som har genomförts för att uppnå
målsättningarna och slutligen vilka resultat och effekter som har uppnåtts.

Samverkan i projektet
Samverkan mellan projektet och Arbetsförmedlingen har på ett operativt plan i hög utsträckning
handlat om samverkan kring aktiviteterna i projektet; att rekrytera deltagare, att se till att innehållet i
aktiviteterna och de pedagogiska formerna fungerat samt att aktiviteterna skulle utgöra en funktionell
del i etableringsprocessen. Projektledningen, inklusive Arbetsförmedlingens samordnare har här
utgjort en viktig drivkraft och de har fungerat som en intermediär som fått projektet att fungera på
ett bra sätt.
Maktrelationen i den här typen av projekt är dock asymmetrisk vilket har sin grund i att en stor
del av finansieringen av projektet är kopplad till deltagarersättningar och att projektverksamheten är
beroende av att, i detta fall arbetsförmedlingarna, medverkar till att deltagare remitteras till de olika
aktiviteterna. Detta har också medfört att Arbetsförmedlingen har kunnat påverka innehållet
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i och utformningen av aktiviteterna på ett påtagligt sätt. I den mån detta har bidragit till att öka
deltagarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden har detta enbart varit av godo. Samtidigt framgår
att etableringshandläggarna haft lite utrymme att lära känna enskilda individers förutsättningar och
behov på grund av överbelastningen i arbetssituationen, vilket bland annat lett till att projektdeltagare
upplevt sig få otillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen, inte i tillräcklig utsträckning har fått
möjlighet att vara delaktig i utformningen av sin etableringsplan samt haft svårt att förstå logiken
i de insatser man anvisats till. Där har projektpersonalen haft långt större möjligheter att förstå
enskilda individers behov och förutsättningar. I de fall där etableringshandläggare och projektpersonal har delat kunskaper och samverkat på individplanet så har detta gynnat individen medan
det varit negativt vid motsatt förhållande.
Arbetsformerna för att hantera samverkan kring aktiviteterna har handlat framförallt om att:
• Projektledare och biträdande projektledare med tät frekvens har träffat medarbetarna i de olika
aktiviteterna på plats i kommunerna för att följa upp och påverka utformningen av dem. Även
Arbetsförmedlingens samordnare har gjort många besök i de olika aktiviteterna men inte med
samma frekvens. Det har dock varit viktigt för samordnaren att få en bild av aktiviteterna för att
kunna agera intermediär mellan projektverksamhet och etableringshandläggarna.
• Arbetsförmedlingens samordnare har haft täta kontakter med arbetsförmedlingskontorens
kontaktpersoner gentemot projektaktiviteterna.
• Projektpersonalen i respektive aktivitet har haft regelbundna kontakter med respektive kontors
kontaktpersoner.
• Ibland har samtliga ovan nämnda aktörer samlats för att gemensamt diskutera olika frågor.
Ytterligare en viktig arbetsform har varit projektets nätverksgrupp på regional nivå där alla projektmedarbetare regelbundet träffats för att diskutera samverkansfrågor samt lära av varandras erfarenheter. Projektledningen har lett dessa träffar tillsammans med Arbetsförmedlingens samordnare.
Nätverksträffarna beskrivs och analyseras i avsnittet om lärande eftersom det regionala lärandet
har varit huvudfokus för träffarna. Detsamma gäller den transnationella samverkan i projektet som
också handlar om lärande. Samverkan fungerar bra i projektet men det hade varit önskvärt med en
fördjupad dialog kring hur detta kan spridas till de medverkande reguljära verksamheterna.

Målsättningarna för förändringsområde 2
En grundtanke i projektansökan är att det medför positiva effekter för både individer och samhälle
om olika samhällsaktörers engagemang för nyanländas etablering samordnas. Syftet med detta
förändringsområde är att öka den samlade effekten av samhällets engagemang för nyanlända i
etableringen. Som det är i dagsläget så genomförs etableringsinsatser i huvudsak utifrån ansvarsområden som olika myndigheter har. Projektet vill medverka till ett ökat engagemang från näringslivet, från den idéburna sektorn och från medborgare i allmänhet.
De effekter som projektet vill uppnå genom etablering av ett brett partnerskap är att:
• Öka medverkan från företagarorganisationer, företag, fackliga organisationer, föreningar och
medborgare i etableringsprocessen i respektive kommun.
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• Öka samordningen av insatser från individer och verksamheter inom privat sektor, offentlig
sektor samt civilsamhället.
Övriga målsättningar framgår av bilaga 1. Utvecklingen av det här förändringsområdet har inte
blivit som planerat i projektansökan bland annat beroende på att detta förändringsområde har varit
svårare för projektet att få mandat att agera inom samt att det i olika utsträckning redan funnits
olika samverkanskonstellationer i de medverkande kommunerna. Allmänt kan sägas att projektet
i huvudsak involverats i samordning av insatser inom och mellan olika organisationer tillhörande
den offentliga sektorn. Projektet har också genomfört insatser för att engagera civilsamhället, bland
annat har en konferens genomförts med stort deltagande av denna sektor och den ideella sektorn
är väl representerad i det transnationella samarbete där Integration Halland ingår. Arbetsgivare och
fackliga organisationer har i mindre utsträckning kunnat involveras i projektet.
I vissa kommuner har projektet under vissa perioder varit involverat i samverkan med Arbetsförmedlingen och deras upphandlade resurser, utförare av grundläggande samhällsorientering samt
anordnare av Sfi-undervisning.

Samverkanskonferens 2016-11-25
En av de aktiviteter som genomfördes under projektets första år var att anordna en konferens
på Hotell Tylösand 2016-11-25 utifrån temat ”Vad krävs för ökad samverkan?” Konferensen
genomfördes av extern resurs.
Sammanlagt deltog ett knappt 80-tal personer enligt följande representation:
• Projektet, 12,5 procent.
• Kommunala och statliga verksamheter, 45 procent.
• Föreningar, kyrkan, studieförbund med flera verksamheter inom den tredje samhällssektorn,
34 procent.
• Högskolan i Halmstad, folkhögskola och ett företag, 8,5 procent.
Representationen ovan speglar väl vilka samverkansytor som skapats i projektet även i andra
aktiviteter. Det handlar i huvudsak om samverkan mellan verksamheter inom offentlig sektor
och verksamheter inom den tredje samhällssektorn (icke vinstdrivande verksamheter).
Konferensdagen var mycket uppskattad av de som deltog både för de former som den genomfördes
i och för vad som kom ut av dagen. Genomförandet byggde på deltagarnas egen aktivitet och
drivkraft att skapa möten. Syftet var att konferensen skulle leda till nya kontakter.
I konferensen framkom att deltagarna såg information och mötesplatser som två viktiga faktorer
i samverkan. Under konferensdagen fick deltagarna redovisa vilka insatser de är involverade i på
integrationsområdet. Framgångsfaktorer i de insatser som genomförs listades samt arbetssätt och
kvalifikationer beskrevs.
Av projektets minnesanteckningar framgår följande under rubriken generella faktorer som påverkar
etableringsprocessen:
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”Vikten av tidiga insatser och att börja i det lilla lyfts fram. Redan tidigt i etableringsprocessen bör individens
behov av stöd identifieras. Aktiviteterna som genomförs för nyanlända ska dels syfta till att de snabbt
kommer in i sociala sammanhang, och dels ge kunskap och förståelse för det svenska samhället. Att anlägga
ett jämställdhetsperspektiv, där familjens behov inte glöms bort, är viktigt framför allt för att undvika isolering
av kvinnor.
I svaren lyfts också civilsamhällets vikt fram. Projekt behöver ta gestalt i konkreta människor och resultera i
personliga möten som påverkar individers vardag.
Det är viktigt att jobba utifrån närhetsprincipen i samverkan mellan offentlig sektor, myndigheter, näringsliv,
ideell sektor och enskilda, oorganiserade privatpersoner.
Information om ”vem som gör vad” och lättillgänglig kontakt med andra är viktigt. Flera grupper lyfter fram
önskan om ett stödjande ”nav” i mitten med en samordningsfunktion. ”En väg in”, där en person utses för att
överbrygga mellan olika organisationer lyfts fram.”
Konkreta förslag som kom upp angående organisering av integrationsarbetet var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensam värdegrund om möjligheter som beslut tas mot.
Hemsida för volontärarbete så att privatpersoner lättare tar steget att hjälpa till.
Idrott, mat och andra intressen som nycklar till språk.
Information om normer och värden i samhället underlättar vägen in på arbetsmarknaden.
Information om samhället på individens hemspråk för att säkra förståelsen.
Kunskapsförmedling utifrån näringslivets och arbetsmarknadens behov.
Mötesplatser för nyanlända och aktörer som jobbar med dem som målgrupp.
Riktad språkundervisning efter individens behov.
Själavårdskontakt via Svenska kyrkan.

Ovanstående är synpunkter som kommit fram i andra sammanhang även från målgruppen.
Vidare diskuterades inställningar och egenskaper som man som individ bör ha i arbetet med
integration. Hos de som arbetar med nyanlända anses följande egenskaper vara viktiga:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föra dialog, inte bara informera
Ha en vilja att jobba framåt
Ha ett jämställdhetsperspektiv
Individfokus, ser individen där hen är och dennes förutsättningar
Lösningsorienterad, nyfiken, lyssnande och bekräftande  
Pratar värdegrund, möter olikheter och vågar ta obekväma samtal
Vill skapa kontakt, relationer och förtroende
Är ödmjuk, respektfull och vaksam på fördomar
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Ovanstående bygger på synpunkter från de som arbetar med integration. Målgruppen var inte
representerad på konferensen. De mål som de medverkande vill uppnå med sitt arbete identifierades
som följande:
• Bidra till aktivitet hos nyanlända.
• Skapa delaktighet, meningsfulla sammanhang samt social inkludering och nätverk för målgruppen.
• Undvika att bidra till inlärd hjälplöshet och offerroll hos individen och istället öka självförtroende
och eget ansvar.
• Insatser styrs av dem det berör.
Ovan synpunkter är tänkvärda. Av utvärderingen framgår som ovan påpekats bland annat att en stor
andel av projektdeltagarna inte upplever att de själva har inflytande på sin etableringsplan och inte
har valt att delta i projektaktiviteten.
En rad åsikter framfördes sedan kring vad som krävs för att öka samverkan, se bilaga 6 i
vilken också ingår redovisning av en rad olika aktiviteter på integrationsområdet. Som framgått var
detta en dag fylld med reflektioner. Den är väl dokumenterad men innefattar väldigt mycket varför
dokumentationen delvis är svår att överblicka. De förslag och initiativ som konferensen genererade
skulle behöva följas upp separat.

Workshop i Laholm
2017-09-15 genomfördes en workshop för att stärka den lokala samverkan i Laholm. I denna workshop deltog personer från kommunala förvaltningar, Arbetsförmedlingen, av Arbetsförmedlingen
upphandlade resurser med flera. Under dagen fick deltagarna information om projektet Integration
Halland samt den i projektet ingående lokala aktiviteten i Laholm. Kommunens integrationsstrateg
redovisade också hur Laholms kommun vill arbeta med integration i framtiden med fokus på
betydelsen av samverkan.
Förutom denna information bestod aktiviteterna av workshopaktivitet samt mäss aktivitet där alla
kunde informera sig om de andras verksamheter genom att gå runt till deras informationsbord.
Även denna aktivitet finns dokumenterad, se bilaga 7. I dokumentationen ingår kontaktlista,
redovisning av gruppaktiviteter samt redovisning av vad respektive aktör gör inom en rad olika
områden som ingår i integrationsarbetet.

Delegationen för unga till arbete (Dua)
Dua är ett statligt initiativ för att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och
andra aktörer lokalt. Initialt handlade initiativet om målgruppen unga utanför arbetsmarknaden.
Regeringen gav sedan i februari månad 2017 Dua i uppdrag att också främja samverkan mellan
olika aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjligheter att
etablera sig i arbetslivet. I direktiven för arbetet sägs att Arbetsförmedlingen och kommunerna är de
centrala parterna men att också företagen samt civilsamhällets organisationer bör involveras.
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De halländska kommunerna har sedan dess arbetat med att kartlägga behoven i målgruppen inför
upprättande av ett samarbetsavtal inom ramen för Dua. Under hösten 2017 tillfrågades projektledningen om att underlätta Dua-processerna i kommunerna gnom att inbjuda till en regional träff
med syfte att kartlägga var i processen de olika kommunerna befann sig, synliggöra gemensamma
utmaningar samt diskutera framtida samverkansmöjligheter.
Ett sådant möte ägde sedan rum 2017-10-20 med medverkan från samtliga kommuner samt från
Arbetsförmedlingen. De som deltog var tjänstemän involverade i arbetet med Dua inom respektive
kommun. Inför träffen fanns förväntningar på att få mer kunskap, få inspiration, få del av andras
erfarenheter, få kontakter, undersöka möjligheter till samverkan med mera.
Dua har utarbetat en mall som förväntas följas i processen att upprätta lokala överenskommelser.
Vid träffen diskuterades inledningsvis utifrån följande frågeställningar:
• Var i processen befinner vi oss?
• Vilka delar är vi stolta över att ha lyckats genomföra?
• Vilka utmaningar ser vi här och nu?
Därefter jobbade man i tvärkommunala grupper med ytterligare frågeställningar. Under den halvdag
som fanns till förfogande berördes en rad teman som det fanns behov av att diskutera. Dels var det
praktiska saker kring hanteringen av ansökan och dels var det hur man skulle kunna utforma innehållet i och formerna för de lokala utbildningsspår som Dua förväntar sig att överenskommelserna
ska utmynna i. Naturligtvis var också finansieringsfrågorna intressanta och dessutom diskuterades
tanken på att kunna ha regionala spår där platser kan utnyttjas av flera kommuner i samverkan.
Den första träffen följdes av ytterligare en träff 2017-11-23. De som var representerade vid detta
möte var ansvariga för Dua, i stor utsträckning samma personer som i Integrations Hallands
beredningsgrupp. På mötet redovisade de närvarande hur långt man kommit i respektive kommun
och när spåren förväntas starta. Frågan om regionala spår behandlades och enligt anteckningarna
kan vuxenutbildningens regionala avtal användas för att hantera köp av platser.
Önskemål uttalades om ytterligare gemensamma träffar på regional nivå, vilket kommer att ske
i mars/april 2018. Integration Hallands roll i sammanhanget är att samordna och underlätta den
regionala samverkan och det regionala lärandet.
Inför denna utvärderingsrapport har utvärderarna dels tagit del av det strategiska inkluderingsarbete
som pågår i kommunerna och dels inhämtat information om hur arbetet med Dua har genomförts.
För att få information om dessa områden så har intervjuer genomförts med relevanta personer inom
dessa områden. Dessutom har dokumentation inhämtats både kring strategier och kring Dua-arbetet.
Nedan redovisas kortfattat resultatet av dessa utvärderingsaktiviteter.

Varberg
Varbergs kommun har antagit en strategi för långsiktig inkludering. Syftet med detta arbete är att
alla invånare i Varbergs kommun oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktig i
kommunen. Syftet förtydligas i fem övergripande mål.
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Sex områden har prioriterats i strategin:
•
•
•
•
•
•

Inkluderande förhållningssätt
Arbete
Utbildning och språk
Boende
Socialt deltagande/inflytande
Mötesplatser

Organisatoriskt finns ett inkluderingsråd samt enheten inkluderingscentrum som samordnar vissa
aktiviteter och följer upp målen men det operativa arbetet genomförs i kommunens olika förvaltningar.
Inkluderingsstrategin utgör ett gemensamt synsätt på inkluderingsfrågorna i kommunen.
En Dua-överenskommelse har ingåtts mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Kartläggning
och analys av de lokala kompetensförsörjningsbehoven samt förslag till överenskommelsen har
utarbetats av personal från olika enheter inom kommunen. Såväl målgruppens kompetensutvecklingsbehov som arbetsmarknadens rekryteringsbehov har kartlagts och analyserats. Detta har resulterat i
tre lokala jobbspår:
• Vård och omsorg
• Anläggning
• Gröna ytor
Utbildningarna kommer att genomföras inom ramen för vuxenutbildningen. Diskussioner pågår
kring hur erfarenheterna från aktiviteten Arbetsplatskultur inom projektet Integration Halland ska
kunna vävas in i spåren eller utgöra en förberedelse för deltagande i något av spåren.

Falkenberg
Falkenbergs kommun utarbetade i samband med flyktingvågen 2015 en ”Falkenbergsmodell för
integration”. Verksamheten har bedrivits som ett projekt under 2016-2017 med syfte att stärka
integrationsarbetet i kommunen. I målen ingår också att stärka samverkan med frivilligorganisationerna,
Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. Styrgruppen för Falkenbergsmodellen har också
varit styrgrupp för arbetet med att kartlägga och analysera de lokala kompetensförsörjningsbehoven
samt att upprätta en överenskommelse inom ramen för Dua avseende målgruppen nyanlända.
Även i Falkenberg har arbetet med kompetenskartläggningen i stor utsträckning genomförts av
tjänstemän inom kommunen men med stöd av Arbetsförmedlingens prognoser. Tre delmålgrupper
har identifierats:
• Nyanlända äldre än 20 år som ska etablera sig på arbetsmarknaden.
• Unga nyanlända 16-24 år som inte har en fullföljd gymnasieutbildning.
• Kvinnor i etableringen utan yrkeskompetens.
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En lokal arbetsmodell har utvecklats med en Dua-arbetsgrupp. Denna består av Dua-teamet, teamkoordinator för kvinnogruppen MOVH (Motivation, Vägledning och Hälsa), handläggare från
Arbetsförmedlingen, representant från Vuxenutbildningen samt representanter från näringslivet.
Arbetsprocessen sker enligt beskrivning bedrivas i tre moduler:
• Modul ett; individen har fått sitt uppehållstillstånd och ska ha sitt etableringssamtal eller
motsvarande.
• Modul två; Individen påbörjar insatser som ska leda till jobb. Det är exempelvis Sfi, samhällsorientering, validering av betyg och/eller kompetenser och jobbförberedande insatser.
• Modul tre; Lokala spår som leder till arbete. Här är det av stor vikt att ha bra kontakt med
näringslivet och företag som har, eller kommer att ha, ett rekryteringsbehov.
Ett förberedande spår och fyra jobbspår har tagits fram:
•
•
•
•
•

Mjuka kompetenser
Vård och omsorg
Restaurang
Lokalvård
Grön näring

Den förberedande kursen ”Mjuka kompetenser” består av följande komponenter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska för invandrare/yrkessvenska
Arbetsplatsträning
Arbetsmarknadskultur och arbetsplatskultur
Kulturella skillnader
Skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden
Kost och hälsa
Göra sig attraktiv för arbetsgivare
Service och kundbemötande
IT-kunskap
Social kompetens och sociala koder

Till bilden hör också att Arbetsmarknadsavdelningen som är en central aktör i Dua-samarbetet från
1 mars också har tagit över det organisatoriska ansvaret för kommunens aktivitet inom ramen för
projektet Integration Halland.
Undertecknad har observerat att Falkenbergs kommun är den kommun som tydligast har involverat
näringslivet och företagen i Dua-arbetet.
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Hylte
Hylte kommun är en av de kommuner i Sverige som i förhållande till sin folkmängd tagit emot flest
nyanlända sedan 2015. Redan 2014 startade Hylte kommun, tillsammans med olika aktörer i lokalsamhället, en verksamhet för att bli bättre på att ta emot nyanlända. Initiativet fick namnet Integration
Hylte och denna samverkan pågår fortfarande under ledning av kommunens integrationskoordinator.
Förutom kommunala verksamheter ingår föreningar och andra organisationer som jobbar ideellt i
denna samverkan.
Integrationskoordinatorn arbetar också med att utforma förslag till en sammanhållen inkluderingsstrategi i kommunen. Det stora antal nyanlända som bosatt sig i Hylte kommun har inneburit
påfrestningar på de kommunala verksamheterna för att tillgodose ett ökat behov av barnomsorg
och skola samt undervisning i svenska för invandrare (Sfi). Det har också inneburit möjligheter till
utveckling genom ett större befolkningsunderlag, på en ort som tidigare hade en negativ befolkningstillväxt, och tillförsel av ny kompetens som ger möjligheter till rekrytering av personal både för
offentlig och privat sektor.
Hylte kommun är sedan 2015 projektägare för det regionala integrationsprojektet Integration Halland
och som framgått ovan den kommun som har engagerat flest nyanlända i olika aktiviteter. Redan
innan det blev aktuellt med att nyanlända skulle ingå i Dua-uppdraget så pågick en implementeringsdiskussion kring de aktiviteter som utförs inom ramen för projektet Integration Halland. I likhet
med övriga kommuner i Halland genomför Hylte kommun sedan årsskiftet den grundläggande
samhällsinformationen i egen regi. Det man lärt sig i projektverksamheterna har påverkat utformningen av denna. En dialog pågår kring hur de olika verksamheterna, hälsa/min väg till arbete/
arbetsmarknadskunskap och kompetensmatchning ska kunna tas tillvara i framtida verksamhet.
Implementeringsförutsättningarna påverkas, som för övriga medverkande kommuner, av beslut på
ansökan om förlängning av projektet. Ett positivt beslut innebär ytterligare möjligheter att förbereda
tillvaratagandet av verksamheterna.
Under hösten 2017 blev det också aktuellt att börja reflektera kring hur projektaktiviteterna skulle
kunna tas tillvara inom ramen för en Dua-överenskommelse. Hylte kommun har kartlagt de lokala
kompetensförsörjningsbehoven enligt delegationens riktlinjer. Fyra branscher med rekryteringsbehov har identifierats:
•
•
•
•

Byggverksamhet
Industri
Utbildning
Vård och omsorg

Ovan branscher har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Samtliga branscher uttrycker
bristande kunskaper i svenska bland de arbetssökande som en betydande orsak till att rekryteringsbehoven inte kan tillgodoses. En stor andel av de nyanlända som är inskrivna i etableringen är korttidsutbildade, drygt 40 procent.
Målgruppen uttrycker i kartläggningen ytterligare möjligheter att utveckla sina språkkunskaper samt
att koppla detta till undervisning inom ett yrke. Ett hinder som uppmärksammats är avsaknad av
körkort eftersom detta avsevärt minskar möjligheterna att pendla till jobb på annan ort.
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Kompetensrådet, där representanter från kommunens vuxenutbildning, arbets- och näringslivskontor, Arbetsförmedlingen samt näringslivet ingår, är styrgrupp för Dua-arbetet. För genomföra
det operativa arbetet kommer det att finnas en beredande grupp bestående av nyckelfunktioner som
studie- och yrkesvägledare, praktiksamordnare, etableringshandläggare och en koordinator från
arbets- och näringslivskontoret.
Överenskommelsen innefattar initialt tre lokala spår:
• Vård och omsorg
• Barn och fritid
• Industri
Under våren 2018 kommer också ett spår för korttidsutbildade att utarbetas. Tanken är att forma en
verksamhet med träning i svenska språket, kunskap om arbetsmarknaden samt kortare utbildningsinsatser inom exempelvis lokalvård samt restaurang/storkök.
Av överenskommelsen framgår också att Hylte kommun som en förberedelse för deltagande i jobbspår kommer att erbjuda insatserna Min väg till arbete, Arbetsmarknadskunskap samt Hälsoutbildning.
Insatsen Min väg till arbete anses passa särskilt bra för korttidsutbildade som är yrkesobestämda.
Arbetsgivarna kommer att få möjlighet att möta de nyanlända i vuxenutbildningens verksamhet
Branschmatch Hylte. Målgruppen informeras om branschens behov av arbetskraft samt krav på
kompetens följt av individuella matchningssamtal.
De olika spåren innefattar olika moduler i en stegvis process där grunden är Sfi. Yrkessvenska,
grundläggande introduktion och matchningsarbete kommer i steg 2. Därefter följer själva yrkesutbildningen kombinerad med praktik. I övergången till arbetsmarknaden används Arbetsförmedlingens resurser, till exempel extratjänster.
Under våren 2018 kommer också diskussioner fortsatt att ske kring unga nyanlända som saknar
gymnasieutbildning. Ett problem är att Hylte kommun inte har en egen gymnasieskola och att det
som kan erbjudas målgruppen endast är att läsa introduktionsprogram.

Laholm
Som beskrivits tidigare i rapporten så har Laholms aktivitet i projektet Integration Halland under
2017 utvecklats och växt till en halvtidsaktivitet med fyra områden; familjefrågor, föreningsliv,
hälsa och arbetsmarknad. Även i Laholm pågår, liksom i övriga kommuner, diskussioner kring hur
erfarenheterna från aktiviteterna i projektet Integration Halland ska kunna implementeras i reguljär
verksamhet. Vissa delar kan komma att knytas till den grundläggande samhällsorienteringen medan
andra kan komma att implementeras i andra verksamheter. I detta avsnitt fokuseras på arbetet inom
ramen för Dua.
Överenskommelsen i Laholm bygger i enlighet med riktlinjerna för Dua på en fördjupad kartläggning
av de lokala kompetensförsörjningsbehoven. Dessutom ska parterna fortsätta denna kartläggning
genom att:
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• Samlas kring en gemensam analys vid Arbetsförmedlingens prognostillfällen.
• Kommunen ska bidra med sin analys av det lokala näringslivet.
• Kommunen som arbetsgivare gör inventeringar av sina kortsiktiga och framtida personalbehov.
Organisatoriskt utgör organisationen för den Lokala överenskommelsen (LÖK) en övergripande
styrningsstruktur. Det operativa arbetet inom Dua utförs av fyra olika arbetsgrupper med ansvar
för följande områden:
•
•
•
•

Insatser under asyltiden
Vid beslut om uppehållstillstånd och försörjning
Etableringsaktiviteter
Rehabilitering

Utgångsläget för arbetet i Laholm är delvis annorlunda än i de övriga kommunerna då Vuxenutbildningen sedan tidigare arbetat i enlighet med en likartad modell som Dua. Modellen utgår från
lokala och regionala kompetensförsörjningsbehov. Sålunda finns redan jobbspår för:
• Vård och omsorg
• Industri
• Entreprenörskap
Under 2018 planeras ytterligare jobbspår:
• Barn och fritid
• Sopkärlsmonteringssatsning för kvinnor
Det finns också sedan tidigare en lokal överenskommelse för unga mellan Laholms kommun och
Arbetsförmedlingen. Denna överenskommelse innefattar unga nyanlända i åldern 16-24 år. Flera
aktörer är involverade i denna samverka; JobbLaholm, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA),
Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen. Tillsammans erbjuder dessa
organisationer en rad insatser som ska säkra att alla ungdomar kan komma i arbete eller i utbildning.

Strategiskt integrationsarbete regionalt
Intervjuer har genomförts med de personer som ingår i Region Hallands strategiska grupp för
integrationsfrågor inklusive samordnare från Region Halland. En del av informationen har redovisats
ovan i samband med beskrivningarna av visionsarbete och Dua-överenskommelser i respektive
kommun. Detta avsnitt rör det regionala samarbetet.
Regionens strategiska grupp för integrationsfrågor bildades 2015 efter beslut av Chefsgrupp Halland.
Den strategiska gruppen har följande uppdrag:
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• Att arbeta långsiktigt för förbättrad integration och inkludering i Halland.
• Förbättrad samordning i frågor som rör integration på kort och lång sikt.
• Med kartläggningen av asyl- och etableringsprocessen och ensamkommande barn som underlag,
skalla en plan med förslag på samordningsinsatser på kort och lång sikt tas fram. Planen skall
innehålla indikatorer för uppföljning samt kommunikationsplan.
Av intervjuerna framgår att gruppen efterhand har funnit sina arbetsformer. Resurs från Region
Halland, social hållbarhets strateg, processleder gruppens arbete på del av sin tjänst som i övrigt
består av att arbeta med frågor kring integration och inkludering. I tjänsten ingår också att samordna
Integrationsrådets regionala aktiviteter två gånger per år.
Vidare sägs i uppdraget att gruppen ska identifiera områden som bäst hanteras i samverkan och som
inte utförs av annan. De som ingår i den strategiska gruppen är, förutom hållbarhets strateg från
Region Halland, representant från Länsstyrelsen samt kommunernas integrationsstrateger. I uppdraget sägs också att den strategiska gruppen ska vara styrgrupp för projektet Integration Halland,
vilket endast delvis är fallet.
Integrationsråd Halland är ett forum för samverkan mellan statliga myndigheter, Region Halland,
kommuner, kyrkan, idéburen sektor och näringsliv. Integrationsråd Halland träffas 2-4 gånger per
år. Syftet med integrationsrådet är att skapa en gemensam mötesplats för att främja samsyn och öka
samverkan i integrationsarbetet gällande ett effektivt mottagande med fokus på nyanlända i Halland.
Vid Integrationsrådets möte 2017-11-01 på temat ”Från tanke till handling” redovisades en rad
intressanta fakta kring lägesbild i integrationsarbetet samt vad som hänt under perioden 2015-2017.
Undertecknad vill särskilt framhålla nedanstående information kring barn och ungdomar med
utrikes bakgrund:
• 15 procent av Hallands 0-17 åringar har utrikes bakgrund. Andelen varierar mellan kommunerna
från 38 procent i Hylte till 7 procent i Kungsbacka.
• Ungdomar som är utrikes födda har i lägre utsträckning gymnasiebehörighet. Påverkansfaktorer
är föräldrarnas utbildningsnivå, elevers migrationsbakgrund och ålder vid invandring samt
föräldrarnas migrationsbakgrund.
• En annan indikator som studerats är andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll med utrikes
respektive inrikes bakgrund. Även här är skillnaderna stora mellan kommunerna. I Hylte är
andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll med utrikes bakgrund 44 procent medan den i Kungsbacka är 11 procent. Genomsnittet för Sverige är drygt 27 procent. Andelen barn i ekonomiskt
utsatta hushåll med inrikes bakgrund varierar mellan 2 och 5 procent. Dessa förhållanden
påverkar individens hälsa både under uppväxt och i vuxen ålder.
Dessa fakta indikerar ett betydande behov av insatser för barn och ungdomar i de utsatta
kommunerna för att motverka konsekvenserna av ovan beskrivna förhållanden.
Beträffande vuxna invandrare är det väl känt att gruppen har lägre förvärvsfrekvens och högre
arbetslöshet än infödda svenskar. Av det material som presenterades framgick också att:
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• Åldern vid invandring har stor betydelse för senare inkomstnivå. En person som invandrat före
35 års ålder har en liten skillnad i medianinkomst jämfört med inrikes födda. Medianinkomsten
sjunker med stigande ålder vid invandringstillfället.
De vinster som gjorts i samverkan under perioden 2015-2017 definierades som utveckling av:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struktur för samverkan
Metoder för samverkan
Utbildnings- och kompetenshöjande insatser på olika nivåer
Projektet Bästa samverkansplatsen
Mötesplatser, En väg in, där samverkande myndigheter finns
Snabbspår
Mötesplatser som språkvän
Språkintroduktion
Introduktionspaket för asylsökande
Projektet Integration Halland
Mobila teamet
Jobbskills

Att projektet Integration Halland nämns i detta sammanhang visar vilket brett genomslag
verksamheten har fått.
Bästa samverkansplatsen var ett projekt för samverkan mellan regionen och civilsamhället. Av
projektets slutrapport framgår att det finns flera exempel på välfungerande samverkan mellan
Region Halland och civilsamhället. De organisationer som har upparbetade ingångar till Region
Halland eller andra offentliga aktörer är relativt nöjda med hur dessa kontakter fungerar, även om
bra kan bli bättre. Flertalet idéburna organisationer upplever att Region Halland har en positiv
grundinställning till deras verksamheter. Men det finns också många inom civilsamhället som har
bristfälliga kontakter med Region Halland och övrig offentlig sektor. Dessa aktörer är mindre nöjda
med dagens samverkan, och upplever att när de väl får information eller inbjudningar från Region
Halland så kommer det i ett för sent skede.
Det halländska civilsamhället består av vitt skilda organisationer, som därmed har olika kompetenser
och intressen när det gäller samverkan med offentlig sektor. Integrations - och inkluderingsfrågor
är däremot två områden som många aktörer är intresserade av att samverka inom. Att på olika sätt
skapa mötesplatser för människor är något som ligger många idéburna organisationer varmt om
hjärtat.
I projektet identifierades följande utvecklingsområden:
• Kunskap om varandra: Region Hallands respektive civilsamhällets kunskaper och förståelse för
varandras insatser och uppdrag.
• Forum för samverkan: återkommande forum där civilsamhället kan möta varandra och Region
Halland samt får möjlighet till reell påverkan i Region Hallands processer.
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• Synliggörande: bättre möjligheter för civilsamhället att visa upp sina verksamheter och locka nya
medlemmar.
• Samordning över verksamhetsgränser: bättre kunskap om vad som sker utanför den egna verksamheten. Gäller såväl inom offentlig som idéburen sektor.
• Ekonomi och stödsystem: tydligare information från Region Halland gällande kontaktpersoner,
bidragsregler och andra former av stöd. Mer långsiktig bidragsgivning.
Det bör finnas ett intresse av att koppla ihop ovan beskrivna erfarenheter med de erfarenheter
projektet Integration Halland har gjort samt de erfarenheter som görs inom det transnationella
utbytet IIRA.

Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden
I det här avsnittet beskrivs och analyseras förändringsområde 3 som rör hur lika möjligheter säkras
i projektet relaterat till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. I avsnittet beskrivs först
målsättningarna som beslutades av projektets styrgrupp 2015-12-06, sedan vilka aktiviteter som har
genomförts för att uppnå målsättningarna och slutligen vilka resultat och effekter som har uppnåtts.
En plan för arbetet med de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
har antagits av projektets styrgrupp och i denna redovisas bakgrund samt värderingsmässig grund
för projektverksamhetens insatser för att verka för en jämställd arbetsmarknad. Det framgår av
projektets kartläggning att det finns betydande ojämlikheter på arbetsmarknaden relaterat till kön,
födelseland och förekomst av funktionshinder. Inriktningen av projektets ambitioner i fråga om
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering är att fokusera på värderingar,
attityder samt bemötandet av nyanlända flyktingar och invandrare i etableringen genom att arbeta
med faktorer som påverkar detta möte. Detta förändringsområde innefattar i första hand de som
verkar inom projektet men också i viss utsträckning personal i de reguljära verksamheterna och de
som ingår i kommunernas samverkansfora. De resurser som projektet förfogar över på detta område
är bland annat:
•
•
•
•
•
•

Samverkansaktörernas egna jämställdhetsresurser.
ESFs processtöd.
Budgeterad jämställdhetsresurs i projektet som upphandlats.
Projektmedarbetarnas egna resurser.
Följeforskningsresurs.
Resurser i det transnationella utbytet.

De samverkande aktörerna vill genom projektets aktiviteter skaffa sig mer kunskap om jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering genom erfarenhetsutbyte, expertkunskap och
möjligheter att reflektera över sina egna attityder, värderingar och sitt eget agerande i mötet med
målgruppen. Detta förväntas leda till att nedan angivna generella målsättningar uppnås.
Projektverksamheten i Integration Halland ska vara
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• lika tillgänglig
• av lika hög kvalitet
• lika väl anpassad
oavsett
•
•
•
•
•

kön/könsöverskridande identitet eller uttryck
ålder
etnisk tillhörighet
funktionshinder
religion eller annan trosuppfattning

Genomförda aktiviteter
De aktiviteter som genomförts utifrån ovan beskriven inriktning har följt en specificerad plan, se
bilaga 8. Planen har sill stor del följts men inte helt och hållet.
I huvudsak handlar de aktiviteter som genomförts på området om olika utbildningar för olika projektkonstellationer som projektets styrgrupp, beredningsgrupp och projektpersonal. Utbildningarna har
genomförts av flera upphandlade aktörer samt resurs från Länsstyrelsen i Halland.
Initialt under år 2016 handlade det om att utifrån en varierande kunskapsnivå skapa en medvetenhet
och en lägsta nivå gällande kunskaperna om horisontella principer. Detta har gjorts vid ett flertal
tillfällen med olika grupperingar. Uppläggningen har varit likartad med en stor del ren föreläsning
kombinerat med vissa övningar för att få deltagarna att reflektera över sina egna värderingar och
förhållningssätt.
Den information som förmedlats har handlat om följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mänskliga rättigheter i bred bemärkelse
Diskrimineringslagstiftningen
Jämlikhet
Jämställdhet
Genussystemet
Jämställdhetsintegrering
Normkritiskt förhållningssätt
Att arbeta människorättsbaserat
Bemötande
Normer
Hur man fattar beslut med iakttagande av de horisontella kriterierna
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Exempel på diskussioner och övningar som genomförts i anslutning till den grundläggande
informationen är:
• Reflektioner kring de normer man själv förmedlar i sitt arbete i mötet med deltagare.
• Reflektioner kring hur ens egen syn på kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionalitet,
sexuell läggning, religionstillhörighet och ålder påverkar det egna arbetet.
• Reflektioner kring hur man bemöter andra i sitt arbete.
• Reflektioner kring vilka hinder personalen ser som motverkar en jämställd och jämlik
måluppfyllelse.
• Reflektioner kring vad som är mest angeläget att göra för att öka jämställd och jämlik
måluppfyllelse.
Under 2017 gjordes en samlad upphandling avseende handledning i jämställdhet för projektledning,
projektmedarbetare och integrationshandläggare i Hylte kommun. Sweco, som antogs som leverantör,
definierade sin förståelse av uppdraget utifrån ESF-rådets krav på att beakta jämställdhet för att
bidra till en bättre kvalitet på styrdokument, arbetssätt och planering så att både kvinnors och mäns
behov tillgodoses i verksamheten.
Handledningen har utgått från ett erfarenhetsbaserat lärande enligt Kolbs lärcykel; intention/
motivation, handling, konkret upplevelse samt reflektion. Handledningen utgick från begrepp som
jämställdhet, intersektionalitet, jämlikhet, tillgänglighet och normkritik
I handledningen till projektmedarbetarna har fokus varit på konkreta verktyg och diskussionsmaterial utifrån behoven i projektaktiviteterna. Syftet har varit att projektmedarbetarna ska kunna
diskutera och bemöta projektdeltagarna framförallt kring jämlikhet och genus. Projektledningen
har fått stöd i att vidareutveckla projektet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Handledningstillfällena har genomförts som workshops både för projektpersonal och personal i
Hylte kommun.
Informationsmässigt innefattade Swecos samma material som utbildningarna under 2016. Reflektionsövningarna handlade vid ett tillfälle i stor utsträckning om kommunikation där deltagarna fick agera
i olika roller som berättare, lyssnare och observatör. Vid ett annat tillfälle gick övningarna ut på att
reflektera kring sina normer.
Förutom vid de tillfällen då workshops anordnats med externa resurser så har de horisontella
kriterierna diskuterats vid projektets nätverksträffar. Det har då kommit upp frågor som att:
• Kvinnliga deltagare är mer frånvarande i aktiviteterna eftersom de är hemma för vård av barn.
• Eftersom det är Arbetsförmedlingen som remitterar deltagare till verksamheterna så uppfattar
projektverksamheterna inte alltid att man kan påverka den könsmässiga fördelningen i
rekryteringen.
• Kvinnor talar mer i mindre grupper i aktiviteterna.
• Vid vissa tillfällen har det vid studiebesök funnits önskemål om att kvinnor respektive män ska
åka i olika bussar/bilar.
• I lektionssalarna sitter ofta männen på den ena sidan och kvinnorna på den andra sidan.

46

• Hur hanterar man värderingsdiskussioner när kursdeltagare uttalar värderingar som tydligt
bryter mot i Sverige accepterade normer och gällande lagstiftning?
• Hur ska man ställa sig till frånvaro på grund av Ramadan?
• Hur hantera föreställningar om kvinnoyrken respektive mansyrken?
Som framgår ovan uppkommer frågeställningar som projektpersonalen inte alltid vetat hur de skulle
hantera. Under projektets gång har frågorna diskuterats och lösningar hittats. Efterhand har de
horisontella kriterierna fått ta mer plats i aktiviteterna och personalen har känt en större trygghet i
att hantera värderingsmässiga frågor. Det har varit viktigt att göra deltagarna delaktiga på ett icke
moraliserande sätt och att genomföra olika slags övningar för att tydliggöra. Man har också försökt
använda studiebesök för att öka acceptansen för att arbeta i traditionella kvinno- respektive mansyrken.
Sammantaget har de beskrivna utbildningsaktiviteterna inom detta förändringsområde skapat en
grundförståelse men förändringsområdet skulle ha behövt få mer uppmärksamhet och resurser.
Utvärderaren har i intervjuer uppmärksammat att det finns ett stort behov av att diskutera värderingar
i aktiviteterna. I detta avseende har aktiviteten SPURT varit en föregångare vilket beskrivits tidigare
i rapporten. Utvärderaren har också uppmärksammat maktstrukturer mellan kvinnor och män som
behöver hanteras för att skapa utrymme för kvinnorna att utvecklas.
Av utvärderingen framgår även att kvinnor i viss utsträckning är underrepresenterade i projektet
samtidigt som andelen kvinnor i etableringen ökar. Därför behövs en dialog kring om det behövs
förändringar i aktiviteterna under en eventuell förlängning.
En nyligen publicerad studie genomförd av Statskontoret kring utomeuropeiskt födda kvinnors
etablering på arbetsmarknaden visar att cirka 30 procent i denna grupp står utanför arbetsmarknaden. Denna målgrupp kommer liksom ban och unga att medföra speciella utmaningar
för kommunerna framåt.
Studien pekar på en rad faktorer som begränsar utomeuropeiska kvinnors deltagande i arbetskraften:
• Arbetsmarknadens krav på formell utbildning och kvalificerad arbetslivserfarenhet utgör ett
hinder för de som har låg utbildningsnivå och begränsad arbetslivserfarenhet.
• Svårigheter att lära sig det svenska språket på grund av låg utbildningsnivå samt studieovana.
• Utomeuropeiskt födda kvinnor har ofta begränsade sociala nätverk.
• Utomeuropeiskt födda kvinnor möter medveten eller omedveten diskriminering i mötet med
potentiella arbetsgivare. Studien pekar också på att handläggare hos Arbetsförmedling och
kommun också kan ha diskriminerande attityder.
• Många kvinnor i den studerade gruppen har svag självkänsla vilket gör det svårare att bryta
exkluderande normer.
• Välfärdssystemet i stort underlättar för gruppen att komma in på arbetsmarknaden men
föräldraförsäkringens konstruktion bidrar till att många kvinnor prioriterar att vara hemma
med sina barn.
• Utomeuropeiskt födda kvinnor ställs inför svårigheter att balansera förväntningar kring
traditionella familjevärderingar som man har med sig mot de förväntningar som finns i det
svenska samhället.
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Statskontoret menar att insatser för målgruppen behöver vara individuellt anpassade med hänsyn
till skillnader i kvinnornas humankapital. Det är centralt att stärka språkkunskaperna, arbetslivserfarenheten samt det sociala nätverket.

Gemensamt lärande
I det här avsnittet beskrivs och analyseras förändringsområde 4 som rör projektets lärprocesser.
I avsnittet beskrivs först målsättningarna som beslutades av projektets styrgrupp 2015-12-06, sedan
vilka aktiviteter som har genomförts för att uppnå målsättningarna och slutligen vilka resultat och
effekter som har uppnåtts.

Målsättningar
En viktig del i Socialfondsprojekten är att genomförandet av projekten ska innefatta lärprocesser.
Det ska finnas utrymme för lärande både utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper samt utifrån
de erfarenheter som genereras genom projektverksamheten. Lärande kan förekomma i olika former
och avse såväl lärande på individ- som på organisationsnivå. Det gemensamma lärandet bör utgå
från de förändringsområden som projektverksamheten ska arbeta med och ge möjligheter till såväl
formellt som informellt lärande.
Följande resultat- och effektmål har formulerats:
• Utformningen av lärandeplattformen ska generera lärande som möjliggör utveckling av metoder
och samverkan. Detta ska i sin tur leda till att projektets resultat- och effektmål uppnås.
• Utformningen av lärandeplattformen ska också generera lärande som är möjligt att implementera
i reguljär verksamhet och därmed komma till framtida nytta samt ge långsiktigt hållbara effekter
både för individ och för samhälle.
De resurser som finns för att genomföra olika aktiviteter i lärandeplattformen är följande:
• Projektpersonalens tid. En viktig förutsättning är att inom ramen för varje persons roll i
projektet avdela en relevant tidsram för att delta i lärandeplattformen.
• Personal från reguljär verksamhet i de medverkande kommunerna kan bidra med kunskaper
på specifika områden.
• Extern utvärderingsresurs.
• Upphandlad resurs för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering.
• Resurser i det transnationella utbytet.
• Andra aktörer som vill och kan bidra, till exempel personal från lärosäten, Region Halland,
från näringslivet och den tredje sektorn.
I detta avsnitt ägnas särskilt intresse åt dels den regionala lärplattformen, det vill säga projektets
nätverksträffar, samt lärandet utifrån medverkan i det internationella utbytet med partners inom
projektet Immigrant Integration to Rural Areas (IIRA)
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Nätverksträffarna
Nätversträffarna har av projektledning och projektpersonal uppfattats vara ett viktigt verktyg i
projektets regionala lärplattform.
Eftersom all personal i projektet har medverkat i träffarna så har de blivit en mötesplats där nya
medarbetare har kunnat introduceras och ett forum för projektmedarbetarna att regelbundet träffa
varandra.
Aktiviteterna under nätverksträffarna har innefattat:
• Möjlighet för alla aktiviteter att synliggöras.
• Man har kunnat informera varandra om förändringar i projektet som rört alla eller enskilda
verksamheter.
• Projektledningen har kunnat föra information vidare från styrgruppen.
• Arbetsförmedlingen har kunnat informera om förändringar i regelverk, sina resurser och hur
man kan hitta information på deras hemsida.
• Utvärderingsresultaten har kunnat delges och diskuteras.
• Vid en nätverksträff medverkade upphandlat jämställdhetsstöd från Sweco för att hålla en
workshop utifrån de horisontella principerna.
• På vissa träffar har specifika områden kring aktiviteterna kunnat diskuteras.
Eftersom nätverksträffarna har skett ute i verksamheterna och arrangerande verksamhet som en del
i programmet kunnat presentera sin egen aktivitet så har de olika verksamheterna fått ta plats och
delge sina erfarenheter. Utvärderingen visar att detta har haft betydande påverkan på verksamheterna genom att de flesta har tagit till sig sådant som man bedömt behövs också i den egna verksamheten samt att man metodmässigt lärt sig saker av varandra.
Eftersom det har varit täta kontakter mellan projektledning och projektmedarbetare, inte bara på
nätverksträffarna, så har projektmedarbetarna kontinuerligt varit uppdaterade kring vad som händer
i projektet fastän aktiviteterna är utspridda i hela länet. Det har skett flera stora regelverksförändringar
i etableringen det senaste året. Det har varit värdefullt för projektet att snabbt kunna få ut en samlad
information till alla projektmedarbetare från Arbetsförmedlingens samordnare. På så sätt har många
missförstånd förmodligen kunnat undvikas.
Vid nätverksmöte i januari månad 2017 diskuterades flera frågor som uppmärksammats i den första
utvärderingsrapporten:
• Betydelsen av och formerna för att nå fram med information om projektaktiviteterna direkt till
de inskrivna i etableringen och att rekryteringen bör bygga på egen vilja att delta.
• Betydelsen av samverkan lokalt med Sfi, Arbetsförmedlingen, upphandlade aktörer med flera.
Projektledningen framhöll Hylte som gott exempel där samverkansmöten anordnats vid ett
flertal tillfällen.
• Betydelsen av och formerna för att träna svenska språket. Ett stort antal idéer diskuterades på
mötet.
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Vid möte i maj månad diskuterades följande frågor i workshopform:
•
•
•
•
•

Motivation samt tips och trix i klassrummet.
Kultur på arbetsplatsen.
CV/personligt brev
Språket, hur möta olika språknivåer, språkstödens roll
Horisontella principer, värderingar, fördomar, familj

Under de två träffarna under hösten 2017 har fokus legat på att diskutera:
•
•
•
•
•

Språkstödens roll – se diskussion tidigare i rapporten.
Utvecklingen av metodhandboken.
Det transnationella utbytet.
Implementeringen av projektet.
De horisontella principerna och hur man kan arbeta med dem.

Nätverksträffarna har skapat en gemensam regional lärplattform där de medverkande aktörerna har
kunnat lära av varandra. Formen för detta har varit dialog i workshopform. Allting har dokumenterats
så att det har varit möjligt att gå tillbaka till vad man pratat om. Arbetsformerna på träffarna har
inneburit en hög grad av delaktighet vilket uttrycks ha bidragit positivt i processen.
Genom att kunskaper och erfarenheter har kunnat delas och genom att kunskap och erfarenheter
också tillförts utifrån så har nätverksträffarna fungerat som kompetensutveckling för personalen.
En effekt är också att en betydande kunskapsöverföring dels skett mellan kommunerna och dels
mellan kommunerna och arbetsförmedlingarna. Det har stor betydelse för att samverkan ska fungera
bra att dessa organisationer förstår varandras uppdrag och har respekt för varandras kunnande.
Den tydligaste påverkan av närverksträffarna är att delar av aktiviteterna har spridits till andra
kommuner. Detta gäller till exempel arbetsplatskultur i Varberg som inspirerat både Hylte och
Laholm samt hälsoaktiviteten i Hylte som inspirerat Laholm.
En brist i lärplattformen uppfattar utvärderarna vara att mötenas karaktär av isolerade aktiviteter.
För att effekter ska uppstå behöver dessa träffar också i högre utsträckning efterarbetas vid uppföljningarna av verksamheterna.
En tanke i förlängningsansökan är att inkludera fler personer från reguljär verksamhet samt andra
organisationer för att fördjupa samarbetet. Det är en bra idé men den verkar inte vara fullt ut förankrad utifrån vad som kan bedömas i de intervjuer som utvärderarna gjort.

Transnationellt utbyte
I projektansökan sägs inledningsvis följande beträffande transnationellt utbyte ”Transnationellt utbyte
ses av de ansökande parterna som ett viktigt verktyg i projektets lärplattform. Avsikten med ett sådant samarbete är att etablera ett erfarenhetsutbyte till ömsesidig nytta för projektet och de transnationella samverkansparterna. Under ansökningsfasen har det inte kunnat ske någon djupare diskussion kring området varför detta
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behöver göras under analys- och planeringsfasen, De ansökande samverkansparterna ser ett stort värde i att
tillföras perspektiv från andra länder i projektets lärandeprocess. Tanken är att utbytet ska kunna omfatta
personer i styrgrupp, ledningsgrupp och projektteam. De två områden som skulle kunna vara aktuella för ett
transnationellt utbyte är dels hur man i andra europeiska länder arbetar med jämställdhet, integration och att
motverka diskriminering dels området anställbarhet, validering och praktik. Områdena har valts utifrån att de
är centrala utvecklingsområden i projektet Integration Halland. Aktuella länder för jämställdhet, integration
och att motverka diskriminering skulle kunna vara flera till exempel Island, Tyskland, Holland eller Italien
beroende på vilken referensram som samverkansaktörerna vill ha i ett utbyte för att det ska kunna bli ett
ömsesidigt lärande. I fråga om anställbarhet, validering och praktik är Finland ett aktuellt land då de bedriver
innovativa verksamheter inom dessa områden. ”
Eftersom projektledningen under analys- och planeringsfasen samt initialt i genomförandefasen
behövde ägna mycket tid åt att få igång aktiviteterna i projektet så fanns då inte tillräckligt utrymme
för att planera det transnationella utbytet. Det visade sig dock snart att en möjlig ingång till det
transnationella samarbetet fanns på nära håll. Lokalt ledd utveckling i Halland (LLUH), som hade
inlett planering för ett internationellt utbyte inom Leader programmet, hade sitt kontor i samma
lokaler som projektet Integration Halland. En dialog inleddes kring ett möjligt samarbete mellan
det projekt, Immigrant Integration in Rural Areas (IIRA), som LLUH ansökt om och projektet
Integration Halland.
I november 2016 besökte representanter från olika Leader-områden i Tyskland, Österrike och
Finland LLUH och integration Halland i Hylte för att skriva på ett avtal om transnationellt utbyte.
Syftet med projektet IIRA är att skapa en internationell lärplattform för aktörer inom offentlig,
privat och ideell sektor som arbetar med nyanlända i ett lokalt perspektiv. Intentionen är att förbättra
de lokala resultaten med integrationsarbetet, genom att ha möjlighet till utbyte mellan de aktörer
som arbetar med frågan i olika länder med liknande strukturer.
I projektet genomförs konferenser på temat integration på landsbygden. Tanken är att det är aktörer
som arbetar direkt med integration av nyanlända i ideell, privat och offentlig sektor som tar del av
utbytet för att utbyta best-practice och inspireras till nya sätt att arbeta i sitt eget specialistområde.
”Utmaningen att integrera är ett pågående arbete som vi kommer att behöva förbättra och förfina kommande
år”, menar en företrädare för projektet.
Den första konferensen ägde rum i St Johann, Österrike 2017-03-29–30. Den andra i Varberg
2017-09-19–20. En tredje konferens hölls 2018-03-15–16 i Brilon, Tyskland. En fjärde och
avslutande kommer att hållas i Finland 2019.
Konferensen i Österrike handlade om frivilligsektorns plats i integrationsarbetet. Från Sverige deltog
22 personer, varav 12 från Integration Halland. Det var både projektmedarbetare och personer med
strategiska funktioner i inom integrationsområdet i de halländska kommunerna. Från LLUH deltog
i huvudsak olika ideella organisationer. Programmet innefattade workshops och presentationer men
även olika studiebesök.
Ett femtontal av dessa besvarade en uppföljningsenkät. Huvuddelen uttryckte positiva omdömen
om konferensen och tyckte att den var väl organiserad och hade ett bra innehåll. Samtidigt fanns
synpunkter på för långa och för många presentationer även om de uppfattades ha ett bra innehåll.
En del workshoppass uppfattades vara för ostrukturerade och grupper var för stora. Huvuddelen av
de svarande uppfattade dock att det varit värdefullt utbyte av tankar och idéer. Det som uppskattades
mest var utflykterna och andra aktiviteter. ”Helt perfekt, genomtänkt och intressant”, menar en av de
svarande.
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Konferensen i Varberg handlade om hur offentlig, privat och ideell sektor kan arbeta tillsammans
för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Även här bestod programmet av föreläsningar,
workshops och utflykter. Konferensen handlade också om följande frågeställningar:
• Hur arbetar vi med kvinnor och män för att skapa lika möjligheter på arbetsmarknaden?
Hur arbetar vi specifikt för att etablera kvinnorna på arbetsmarknaden?
• Hur stärker vi samverkan med näringslivet för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden
för nyanlända?
• Hur kan man skapa långsiktiga strukturer för samverkan och lärande mellan kommuner/
regioner/aktörer?
Ett långt större antal personer deltog naturligtvis i denna konferens på hemmaplan, sammanlagt
ett fyrtiotal från LLUH och Integration Halland.
Den tredje konferensen i Brilon fokuserade på tre huvudområden:
• Integration på arbetsmarknaden – hur kan vi korta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända
med uppehållstillstånd?
• Värderingar – demokratiska värderingar, jämlikhet, rätten att söka asyl, rätten att älska vem
man vill samt hur man arbetar med sociala koder.
• Frivilliga krafter – hur kan man hitta, behålla och stödja frivilliga krafter?
Utvärderarna har ombetts följa upp denna konferens på följande sätt:
• En enkät som besvaras av deltagare från Integration Halland.
• Telefonintervjuer med deltagarna från LLUH och deras samverkanspartners i Halland.
• Telefonintervjuer med ett urval personer från Tyskland och Österrike.
Från Sverige deltog 22 personer varav 12 från Integration Halland. Deltagarna från Integration
Halland har ombetts svara på en enkät, se bilaga 3. Deltagarna från integration Halland utgjordes
av representanter för projektägaren, projektledarna, projektets samordnare från Arbetsförmedlingen,
en kommunal integrationsstrateg, en chef från Arbetsförmedlingen, en handläggare från Arbetsförmedlingen samt medarbetare i olika projektaktiviteter.
Enkäten har besvarats av 6 personer. Av svaren framgår att:
•
•
•
•
•
•

De flesta är nöjda med uppläggningen och genomförandet av konferensen.
Det var bra planerat, strukturerat och en bra mix mellan teoretiska och praktiska inslag.
Det var också bra att få diskutera med personer med liknande uppdrag i mindre grupper.
Mindre bra uppfattades vara att det komplicerade diskussionssystemet.
Vissa tyckte inte om maten eller att resa på en lördag.
Bra utbyte av kunskaper och erfarenheter. ”Det bästa var workshops och att prata med de andra
deltagarna”.
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• Utflykterna var inte bra.
• ”Bra att få syn på hur mycket kreativa metoder kan påverka och vara behjälpliga i integrationsarbetet”.
De flesta svarande tycker att man bara i viss utsträckning fick ta del av nya erfarenheter och kunskaper
som man kan ha nytta av i framtiden. ”Sverige har kommit mycket längre i integrationsprocessen än de
andra”. En bra lärdom uppfattades vara kopplingen till metoder för Knowledge Management.
Av svaren kan utläsas att de svenska deltagarna fick stor möjlighet att dela med sig av sina kunskaper
och erfarenheter. Deltagarna uttrycker ett stort värde med att ha fått vara delaktig i det transnationella
utbytet. Två svarande menar att det de lärt sig i mycket hög utsträckning kommer att påverka deras
eget arbete medan fyra svarande uttrycker att så kommer att ske i viss utsträckning eller i liten
utsträckning.
Av de 10 personer som medföljde från LLUH och deras samverkansparter i Halland så har 6 personer
telefonintervjuats. De frågor som ställdes framgår av bilaga 4. Intervjupersonerna representerar
följande organisationer:
•
•
•
•
•

LLUH
Svenska kyrkan
Hylte Sport & Event
Doula och kulturtolk
Tillsammans för Kungsbacka

Alla intervjuade ser fördelar med den typ av samverkan som man har genom IIRA. Man uppfattar
sig få nya kunskaper, kunnat knyta nya kontakter och fått uppleva positiva och stärkande aktiviteter
tillsammans med personer som jobbar med samma frågor. En intervjuperson uttrycker det på följande
sätt: ”Man breddar perspektiv. Får inblick i tre andra länder”. En annan intervjuperson säger att ”Vi
byter erfarenheter – det är jättebra”.
Praktiskt uppfattar man att konferenserna har fungerat bättre och bättre. Under den första
konferensen tog presentationer allt för lång tid i anspråk, I Varberg förbättrades, enligt intervjuerna,
konferensmetodiken genom användning av ”Open Space” och i Brilon fungerade det ännu bättre
med ett nytt sätt att organisera på.
De intervjuade uppfattar att det är en större andel representation från civilsamhället och de ideella
organisationerna i de andra medverkande länderna jämfört med Sverige. Den ideella sektorn i andra
länder får mer support från stat och kommun i andra länder. De är i högre utsträckning utförare.
”I Sverige lämnar kommunen inte över till de ideella organisationerna på samma sätt”, menar en av intervjupersonerna. Likheterna i behov och arbetssätt i integrationsarbetet uppfattas dock som stora mellan
länderna. ”Det finns många likheter mellan länderna som är med – det är det som det handlar om”, menar
en av de intervjuade. ”Vi gör ungefär samma sorts aktiviteter och insatser”, uttryckte ytterligare en av
intervjupersonerna.
LLUH försökte intressera företag för att följa med till konferensen i Brilon men det har inte lyckats.
Konferensen i Brilon uppfattades som helhet vara väl genomförd och med ett bra program. Olika
intervjupersoner säger sig dock vara mindre nöjda med saker som att man hamnat i fel grupp, man
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förstod inte hur vissa övningar skulle göras och att man inte fick så mycket med sig från de andra.
Andra tyckte att allt var jättebra och att allt fungerade perfekt. Dessa framhöll värdet av att få ta del
av föreläsningar med intressanta ämnen, få prata med andra och att göra fina utflykter. En särskilt
berörande aktivitet var livsberättelser som deltagarna fick del av första dagen. Något som inte uppfattades vara så bra var att det bildades undergrupper där man höll sig för sig själv.
Många uttrycker att man fått värdefulla tips, nya idéer, en klapp på axeln och möjlighet att dela
erfarenheter med andra. En viss tidspress upplevdes av en del av de intervjuade som önskade mer
tid för att genomföra vissa pass.
En del av intervjupersonerna tycker att det är lite för tidigt för att se vilken nytta man kan ha av det
transnationella utbytet. ”Det har påverkat mig delvis att delta men inte så mycket som jag hade hoppats på”,
säger en av de intervjuade. Andra menar att utbytet har varit att lyssna på andra, se hur de gör och
att lära av dem. ”Detta har gett mig mycket energi och ett större nätverk”, säger en intervjuperson.
”Kunskapen om att problematiken är lika i andra länder gör att man inte känner sig lika ensam här hemma
och det ger kraft. Man hamnar ofta i en uppgivenhet med problem och människoöden. Det är lätt att tappa
gnistan och hoppet”, uttryckte en av de intervjuade.
”Man blir tacksam att det fungerar bra hemma, men man får nya tankar. Vi gör samma goda sak och
hejar på varandra”, är en tanke som förmedlas av en annan intervjuperson.
Bland deltagarna från Österrike och Tyskland har 5 personer kunnat intervjuas på telefon.
De frågor som ställdes redovisas i bilaga 5. Dessa representerar följande organisationer:
•
•
•
•
•

LAG KUUSK, ZeMiT, Centre for migration in Tyrol (Österrike)
Employment Agency (Tyskland)
Kommunity! LAG Kitzbuheler Alpen (Österrike)
Association for professional and labor support. (Tyskland)
Communal Integration Centre (Tyskland)

Ovan organisationer representerar offentlig sektor samt ideell sektor. De bedriver integrationsverksamhet utifrån sina respektive uppdrag. De offentliga organisationerna har klart avgränsade
myndighetsuppdrag och de ideella organisationerna ger stöd och rådgivning utifrån individuella
behov och verksamheternas resurser.
Incitamenten att delta har varit att lära av andra och att bredda sitt nätverk för att dra nytta av det i
sin verksamhet.
De intervjuade är genomgående positiva till denna form av internationellt utbyte av kunskaper och
erfarenheter. Behoven i den målgrupp man arbetar med är likartade oavsett land men regelverken
och den institutionella kontexten skiljer sig. En skillnad mellan Sverige samt Tyskland och Österrike uppfattar ett par av de intervjuade vara att man i huvudsak arbetar med männen i Tyskland och
Österrike medan Sverige har en större andel kvinnor. Anledningen anges vara att kvinnorna i de
familjer som kommit är kvar i annat land. En annan skillnad som påtalas är att de nyanlända kommer
direkt i jobb och utbildning parallellt i Tyskland medan det tar längre tid i Sverige. En skillnad som
också nämndes var att sektorn för okvalificerade jobb verkar vara mycket mindre i Sverige än i de
andra länderna.
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Samtliga uppfattar att konferenserna har organiserats på ett sätt som underlättat erfarenhetsutbytet.
Det var ett bra grepp att jobba i mindre matchade grupper i Brilon. En av de intervjuade menar
att det har varit en utvecklingsprocess där man efterhand har kunnat fördjupa dialogen. En annan
intervjuperson menar att hen har fått bättre kontakt med de som har deltagit vid alla tre konferenserna
och ser det som en viktig framgångsfaktor att det är samma personer som kommer. Intervjupersonerna framhåller vissa teman som speciellt intressanta beroende på vad man jobbar med till
vardags. En del tycker att den ideella sektorns frågor varit mindre intressanta medan andra har sitt
huvudfokus där. Flera av intervjupersonerna såg temat kring jämlikhet som mindre intressant.
De intervjuade ger exempel på olika föreläsningar som varit intressanta och verktyg som de fått
tips om som kan komma till användning i jobbet. Konferenserna har även innefattat givande upplevelser av olika art. Enstaka aktiviteter som nämns särskilt är bland annat föreläsning om fake
news, metoden Appreciative Inquiry, immigranter som berättade sin historia och metoder för språkutveckling.
Överhuvudtaget uppfattar deltagarna att programmen på konferenserna har varit väl sammansatta
och att relevanta frågor har diskuterats. De har kunnat skaffa sig mer kunskaper och har utökat sitt
nätverk.
Det transnationella utbytet planerades initialt utgöra en relativt liten del av verksamheten i projektet
Integration Halland. Budgeten för dessa aktiviteter utgör 250 000 kronor. Det betyder att relativt få
personer i projektet skulle kunna delta i utbyte som skett i andra länder. Eftersom projektledarna i
Integration Halland tillsammans med ledningen i Lokalt ledd utveckling i Halland, som är projektägare för det transnationella utbyte som Integration Halland ingår i, har tagit på sig projektkoordineringen av projektet IIRA så har de tidsmässiga resurserna som lagts i utbytet dock varit
betydande.
Utvärderingen visar genomgående positiva värderingar kring det transnationella utbytets funktionalitet
och programinnehåll. Deltagarna har satt stort värde på att få möjlighet att dela kunskaper och
erfarenheter utifrån en sådan lärplattform. Transnationellt utbyte framhålls som en viktig källa för
lärdomar och att skapa nätverk. Sverige uppfattas dock av deltagarna från LLUH och Integration
Halland ha kommit längre än aktörerna de andra länderna i att utveckla integrationsverksamheterna
och endast enstaka intervjuade deltagare från Sverige uppfattade att det de lärt sig genom medverkan
på konferenserna i projektet i mindre utsträckning skulle komma att påverka deras eget arbete.

Sammanfattning av utvärderingsresultaten samt
identifiering av framtida möjligheter och utmaningar
I detta avsnitt sammanfattas projektets syfte och målsättningar, vilka aktiviteter som har genomförts för att uppnå syfte och målsättningar samt vilka resultat och effekter detta har gett upphov
till och varför. I sammanhanget berörs också framtida möjligheter och utmaningar. Även om sammanfattningen är omfattande så är den inte heltäckande varför en läsning av rapporten i dess helhet
rekommenderas.
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Utgångspunkter
Projektet Integration Halland har sin bakgrund i den kraftiga ökning av antalet asylsökande som
skedde 2015. Medel till projektet Integration Halland beviljades av Strukturfondspartnerskapet i
region Västsverige utifrån Europeiska socialfondens utlysning ”Insatser för nyanlända”. I utlysningstexten deklarerades att ”Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser
riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås
genom utveckling eller tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden
samt genom förbättrad samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.”
Projektet genomförs i regional samverkan mellan de halländska kommunerna och Arbetsförmedlingen
i Halland med Hyltebruks kommun som projektägare. Projektets primära målgrupp är nyanlända,
det vill säga kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även
de personer som fått beslut om uppehållstillstånd i Sverige, men ännu inte fått någon kommunplacering.
Sekundära målgrupper i projektet kan också sägas vara andra aktörer som blir mottagare av
projektets resultat:
• Arbetsgivare som involveras i olika slags projektaktiviteter med fokus på att motverka
diskriminering, verka för mångfald och att integrera de nyanlända på arbetsmarknaden.
• Kommuninvånare som deltar i kulturöverbryggande aktiviteter.
• Verksamheter inom den så kallade tredje samhällssektorn som möter den primära målgruppen
i olika sammanhang och som bidrar med sina nätverk.
• Personal i offentliga verksamheter som får del av projektets metodutvecklande aktiviteter och
som delar med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper till projektet.
• Transnationella samverkanspartners som deltar i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med projektet.
Att bedriva projekt inom Europeiska socialfondens ram är att arbeta med förändringsarbete.
Projektet Integration Halland ska bidra till ett antal förändringar som berör deltagare i projektet,
medverkande verksamheter samt regionen som helhet.
Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter:
• Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för projektets målgrupp.
• Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår till
utbildning och/eller anställning.
Det övergripande syftet ska uppnås genom insatser inom fyra förändringsområden:
• Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och
individuella måluppfyllelse.
• Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje
samhällssektorn.
• Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden.
• Gemensamt lärande.
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På samtliga förändringsområden har projektet definierat effektmål, resultatmål, leveransmål samt
processmål. En gemensam intention för de angivna förändringsområdena är att förstärka, förbättra
och komplettera de insatser riktade till nyanlända kvinnor och män som utförs inom ramen för
etableringsuppdraget.
Utvärderingen visar att projektverksamheten i hög utsträckning har genomfört projektet i enlighet
med planering men att resultaten inom de fyra förändringsområdena varierar. Av rapporten framgår
att en stor del av projektets resurser har fokuserats på att uppnå resultat och effekter på förändringsområde 1. Det är också på detta område som utvärderingen tydligast kan identifiera resultat och
effekter i relation till uppsatta mål. Övriga förändringsområden är till stor del knutna till processer
för att främja resultat och effekter inom programområde 1 varför de indirekt också har bidragit till
utfallet inom detta förändringsområde. Detta gäller särskilt den interna samverkan i projektet samt
det gemensamma lärandet. Som framgår har dock projektet i mindre utsträckning genererat resultat
och effekter inom förändringsområde 2. Utvärderingen visar dock att projektet Integration Halland
har haft stor betydelse i många sammanhang för att utveckla integrationsarbetet i Halland och att
projektets erfarenheter väl har tagits tillvara i olika sammanhang, till exempel i Dua-arbetet.

Resultat och effekter inom förändringsområde 1
Utvärderingen visar att projektets aktiviteter har utgjort ett väsentligt volymmässigt tillskott till
Arbetsförmedlingens övriga utbud av insatser (framförallt i Hylte och Laholm), även om det volymmässiga målet inte fullt ut kommer att uppnås. Måluppfyllelsen varierar på de olika orterna. Av
ekonomiredovisningen framgår att antalet deltagartimmer dock är tillräckligt för att uppnå medfinansieringsgraden i fråga om deltagarersättningar. Kvinnor är något underrepresenterade i projektet
samtidigt som andelen kvinnor i etableringen generellt ökar. En aktuell utredning från Statskontoret
visar att en stor andel bland kvinnor som är födda i ett utomeuropeiskt land står utanför arbetsmarknaden och att det finns behov av utökade insatser för denna målgrupp.
Huvuddelen av deltagarna i projektet är kvinnor och män från Syrien och mer än en tredjedel har
endast förgymnasial utbildning vilket kommer att kräva mycket utbildningsinsatser för att förbättra
möjligheterna till jobb.
Aktiviteterna har också haft en hög kvalitet. Sammantaget visar utvärderingen att projektets verksamheter på ett påtagligt sätt har förstärkt, förbättrat och kompletterat Arbetsförmedlingens insatser.
För att fånga upp deltagarnas synpunkter kring aktiviteterna så har kontinuerligt en enkätundersökning genomförts för att för att spegla deltagarnas uppfattningar om den upplevda
kvaliteten i dem.
En genomgång av resultaten visar att det finns tydliga skillnader framförallt i fråga motivation men
också i viss utsträckning i fråga om kön. Utifrån studien kan två grupper särskiljas i motivationshänseende, dels de som drivs av en inre motivation (har själv valt att delta i aktiviteten) och dels
de som agerar utifrån yttre motivationsstimuli (deltar för att etableringshandläggaren har anvisat
deltagaren). Utifrån motivation och kön har enkätrespondenterna indelats i fyra kategorier:
• Kvinnor som drivs av en inre motivation.
• Kvinnor som drivs av yttre motivation.
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• Män som drivs av inre motivation.
• Män som drivs av yttre motivation.
Resultaten visar att deltagare, både kvinnor och män, som drivs av en inre motivation i betydligt
högre utsträckning än de som drivs av yttre motivation har uppskattat aktiviteterna och upplevt att
de har haft nytta av att delta.
En jämförelse med de värden som noterats i den analys som gjorts inför denna rapport jämfört med
de värden som uppvisades efter tidigare genomförd undersökning inför delrapport 2 visar att:
• Uppmätta värden generellt är högre i den nu aktuella undersökningen, både bland de med inre
respektive yttre motivation.
• De som drivs av inre motivation tycker i den nu aktuella mätningen att de är mer delaktiga i sin
etableringsprocess medan de som drivs av yttre motivation inte tycker det.
• Båda grupperna upplever en högre grad av delaktighet än tidigare när det gäller att kunna
påverka den aktivitet de deltar i.
• Gruppen som drivs av inte motivation uppfattar generellt en bättre pedagogisk struktur i
verksamheterna medan den andra gruppen inte gör det.
• De som drivs av yttre motivation anser att den språkliga tillgängligheten är lägre nu jämfört
med tidigare mätning.
• De som drivs av inre motivation upplever i större utsträckning förbättrade möjligheter som en
följd av deltagandet.
• Båda grupperna upplever i betydligt högre utsträckning en nytta med att delta i aktiviteterna.
Vid förra mätningen var grupperna med inre respektive yttre motivation lika stora men vid denna
mätning var gruppen som drivs av inre motivation större, 60 procent, jämfört med den andra
gruppen. Detta tyder på en förändring av rekryteringsförfarandet har skett så att det i högre
utsträckning bygger på att man själv vill delta.
Sammantaget visar resultaten att kvaliteten i verksamheterna uppfattas väsentligt ha förbättrats då
båda grupperna värderar kvalitetsfaktorerna högre i denna mätning. Att kvaliteten är högre torde
bero dels på att innehållet och genomförandet bygger på mer erfarenhet nu men också på att ett
lärande har skett mellan verksamheterna. Till detta kommer en tät uppföljning av verksamheterna
både från projektledarna och från Arbetsförmedlingens koordinator.
Sammanlagt 17 procent av de i projektet avslutade kvinnorna har avslutats till en anställning eller
till studier medan nära 23 procent av männen avslutats till en anställning eller till studier.
Generellt ser resultaten olika ut beroende på kön, utbildningsnivå, ålder, civilstånd och tid i projektet.
Det finns också skillnader i utfall relaterat till bostadsort och aktivitet. Denna skillnad beror troligen
på olika sammansättning av målgruppen relaterat till ovan variabler. Detta bör föranleda en genomlysning av om projektet har erbjudit aktiviteter som har varit lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och
lika väl anpassade oavsett bostadsort och aktivitet.
Ambitionen att korta vägen till arbete och utbildning har i hög utsträckning påverkats negativt av de
stora volymer som behövt hanteras i både Arbetsförmedlingens och kommunernas verksamheter.
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Arbetsförmedlingen har haft problem att bemanna etableringsverksamheten och etableringshandläggarna har haft ett stort antal sökande att ge service till. Problem med boende, brist på barnomsorg och långa väntetider till språkundervisning är exempel på svårigheter inom kommunernas
ansvarsområden.
Av utvärderingen framgår att projektverksamheten har tydliggjort ett antal förhållanden:
• Ett initialt behov av att grundläggande kartlägga deltagarnas individuella behov och
förutsättningar i relation till vilka insatser som behövs för att de ska kunna integreras i
samhället och på arbetsmarknaden.
• Vikten av grundläggande information om samhälle och arbetsmarknad för att deltagarna
ska kunna vara delaktiga i och ta ansvar för sin egen etableringsprocess.
• Motivationens art är avgörande för hur man uppfattar de insatser man deltar i, i vilken
utsträckning man kan tillgodogöra sig dessa samt för vilka resultat som uppnås.
• Vikten av att deltagarna blir sedda och att någon lyssnar aktivt.
• Personlig vägledning behövs i mycket stor utsträckning för att deltagarna ska kunna hitta
en kort och effektiv väg till arbetsmarknaden.
• Kulturella och värderingsmässiga skillnader mellan det samhälle man lämnat och Sverige
är viktiga att tydliggöra för att deltagarna ska kunna fungera i samhället och på en arbetsplats.
• I många fall behövs förberedande insatser, inte bara i form av information och kunskap, utan i
form av aktiv coachning för att stärka självförtroende och initiativförmåga.
• Många behöver stöd i att lära känna och bygga nätverk med de som varit bofasta på orten sedan
tidigare. De behöver vidga sina kontakter utöver den egna etniska gruppen.
• Sfi kan bara stå för en del av språkutvecklingen i svenska språket. Det är viktigt att deltagarna
jobbar med språket också på fritiden på olika sätt.
• Hälsoinsatser är viktiga för att fler ska kunna tillgodogöra sig etableringsinsatser och kunna
korta vägen till arbete eller utbildning.
• Korttidsutbildade har betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden eftersom de
saknar grundläggande kompetens och varken de grundläggande insatserna i etableringen eller
projektinsatserna har varit tillräckliga.
• Det behövs ett breddat utbud av insatser som passar kvinnor. En tanke kring detta finns i
förlängningsansökan.
Utvärderingen visar att projektinsatserna på ett påtagligt sätt har skapat bättre förutsättningar för
projektdeltagarna genom att utveckla metoder som har svarat mot ovan beskrivna behov.
Resultaten är så goda så att det finns anledning att aktivt reflektera över hur en del av dessa
metoder skulle kunna byggas in i reguljär verksamhet i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna.
Projektledarna och Arbetsförmedlingens samordnare i projektet har under hela projektprocessen
arbetat aktivt tillsammans med projektpersonalen och med arbetsförmedlingskontorens kontaktpersoner kring utvecklingen av aktiviteterna. Samtidigt har varje verksamhet genomfört uppföljningsaktiviteter för att fånga upp deltagarnas synpunkter.

59

Utvecklingen av verksamheterna har i denna process kontinuerligt anpassats till olika aktörers viljor
och synpunkter. När de nuvarande aktiviteterna jämförs med de ursprungliga tankarna finns syftet
och målsättningarna kvar i de flesta fall men innehållet i och uppbyggnaden av aktiviteterna är inte
de samma som när aktiviteterna startade. Detta aktualiserar också frågan om i vilken utsträckning
och på vilka sätt man kan tala om att aktiviteterna har bedrivits på ett metodiskt sätt.

Resultat och effekter inom förändringsområde 2
Samverkan mellan projektet och Arbetsförmedlingen har på ett operativt plan i hög utsträckning
handlat om samverkan kring aktiviteterna i projektet; att rekrytera deltagare, att se till att innehållet i aktiviteterna och de pedagogiska formerna fungerat samt att aktiviteterna skulle utgöra en
funktionell del i etableringsprocessen. Projektledningen, inklusive Arbetsförmedlingens samordnare
har här utgjort en viktig drivkraft och de har fungerat som en intermediär som fått projektet att
fungera på ett bra sätt.
Maktrelationen i den här typen av projekt är dock asymmetrisk vilket har sin grund i att en stor del
av finansieringen av projektet är kopplad till deltagarersättningar och att projektverksamheten är
beroende av att, i detta fall arbetsförmedlingarna, medverkar till att deltagare remitteras till de olika
aktiviteterna. Detta har också medfört att Arbetsförmedlingen har kunnat påverka innehållet i och
utformningen av aktiviteterna på ett påtagligt sätt. I den mån detta har bidragit till att öka deltagarnas
konkurrenskraft på arbetsmarknaden har detta enbart varit av godo. Samtidigt framgår att etableringshandläggarna haft lite utrymme att lära känna enskilda individers förutsättningar och behov på
grund av överbelastningen i arbetssituationen, vilket bland annat lett till att projektdeltagare upplevt
sig få otillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen, inte i tillräcklig utsträckning har fått möjlighet att
vara delaktig i utformningen av sin etableringsplan samt haft svårt att förstå logiken i de insatser man
anvisats till. Där har projektpersonalen haft långt större möjligheter att förstå enskilda individers
behov och förutsättningar. I de fall där etableringshandläggare och projektpersonal har delat kunskaper och samverkat på individplanet så har detta gynnat individen.
En grundtanke i projektansökan är att det medför positiva effekter för både individer och samhälle
om olika samhällsaktörers engagemang för nyanländas etablering samordnas. De effekter som
projektet vill uppnå genom etablering av ett brett partnerskap är att:
• Öka medverkan från företagarorganisationer, företag, fackliga organisationer, föreningar och
medborgare i etableringsprocessen i respektive kommun.
• Öka samordningen av insatser från individer och verksamheter inom privat sektor, offentlig
sektor samt civilsamhället.
Utvecklingen av det här förändringsområdet har inte blivit som planerat i projektansökan bland
annat beroende på att detta förändringsområde har varit svårare för projektet att få mandat att
agera inom samt att det i olika utsträckning redan funnits olika samverkanskonstellationer i de
medverkande kommunerna. Allmänt kan sägas att projektet i huvudsak involverats i samordning av
insatser inom och mellan olika organisationer tillhörande den offentliga sektorn. Projektet har också
genomfört insatser för att engagera civilsamhället, bland annat har en konferens genomförts med
stort deltagande av denna sektor och den ideella sektorn är väl representerad i det transnationella
samarbete där Integration Halland ingår. Arbetsgivare och fackliga organisationer har i mindre
utsträckning kunnat involveras i projektet.

60

I vissa kommuner har projektet varit involverat i samverkan med Arbetsförmedlingen och deras
upphandlade resurser, utförare av grundläggande samhällsorientering samt anordnare av Sfi-undervisning. En workshop med stort deltagande genomfördes i Laholm i september 2017.
Dua är ett statligt initiativ för att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och
andra aktörer lokalt. Initialt handlade initiativet om målgruppen unga utanför arbetsmarknaden.
Regeringen gav sedan i februari månad 2017 Dua i uppdrag att också främja samverkan mellan
olika aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjligheter att
etablera sig i arbetslivet. I direktiven för arbetet sägs att Arbetsförmedlingen och kommunerna är
de centrala parterna men att också företagen samt civilsamhällets organisationer bör involveras.
Under hösten 2017 tillfrågades projektledningen om att underlätta Dua-processerna i kommunerna
gnom att inbjuda till en regional träff med syfte att kartlägga var i processen de olika kommunerna
befann sig, synliggöra gemensamma utmaningar samt diskutera framtida samverkansmöjligheter.
Ett sådant möte ägde sedan rum 2017-10-20 från samtliga kommuner samt från Arbetsförmedlingen.
De som deltog var tjänstemän involverade i arbetet med Dua inom respektive kommun. Inför
träffen fanns förväntningar på att få mer kunskap, få inspiration, få del av andras erfarenheter,
få kontakter, undersöka möjligheter till samverkan med mera.
Vid träffen diskuterades inledningsvis utifrån följande frågeställningar:
• Var i processen befinner vi oss?
• Vilka delar är vi stolta över att ha lyckats genomföra?
• Vilka utmaningar ser vi här och nu?
Därefter jobbade man i tvärkommunala grupper med ytterligare frågeställningar. Under den halvdag
som fanns till förfogande berördes en rad teman som det fanns behov av att diskutera. Dels var det
praktiska saker kring hanteringen av ansökan och dels var det hur man skulle kunna utforma innehållet i och formerna för de lokala utbildningsspår som Dua förväntar sig att överenskommelserna
ska utmynna i. Naturligtvis var också finansieringsfrågorna intressanta och dessutom diskuterades
tanken på att kunna ha regionala spår där platser kan utnyttjas av flera kommuner i samverkan.
Den första träffen följdes av ytterligare en träff 2017-11-23. De som var representerade vid detta
möte var ansvariga för Dua, i stor utsträckning samma personer som i Integrations Hallands
beredningsgrupp. På mötet redovisade de närvarande hur långt man kommit i respektive kommun
och när spåren förväntas starta. Frågan om regionala spår behandlades och enligt anteckningarna
kan vuxenutbildningens regionala avtal användas för att hantera köp av platser.
Önskemål uttalades om ytterligare gemensamma träffar på regional nivå, vilket kommer att ske
i mars/april 2018. Integration Hallands roll i sammanhanget är att samordna och underlätta den
regionala samverkan och det regionala lärandet.
I rapporten redovisas arbetet med Dua-överenskommelser i Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm
som exempel. Arbetet i de olika kommunerna har bedrivits på ett likartat sätt och resulterat i tre
eller flera lokala spår men inget regionalt spår så här långt. I arbetet med att utveckla de lokala
spåren har det också förts en dialog kring hur erfarenheterna av aktiviteterna i Integration Halland
skulle kunna användas. Mest konkret är Falkenbergs kommun där man utarbetat en förberedande
kurs, ”Mjuka kompetenser” som består av följande komponenter:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svenska för invandrare/yrkessvenska
Arbetsplatsträning
Arbetsmarknadskultur och arbetsplatskultur
Kulturella skillnader
Skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden
Kost och hälsa
Göra sig attraktiv för arbetsgivare
Service och kundbemötande
IT-kunskap
Social kompetens och sociala koder

Falkenbergs kommun är den kommun som tydligast har involverat näringslivet och företagen
i Dua-arbetet.

Resultat och effekter inom förändringsområde 3
En plan för arbetet med de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
har antagits av projektets styrgrupp och i denna redovisas bakgrund samt värderingsmässig grund
för projektverksamhetens insatser för att verka för en jämställd arbetsmarknad. Det framgår av
projektets kartläggning att det finns betydande ojämlikheter på arbetsmarknaden relaterat till kön,
födelseland och förekomst av funktionshinder. Inriktningen av projektets ambitioner i fråga om
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering är att fokusera på värderingar,
attityder samt bemötandet av nyanlända flyktingar och invandrare i etableringen genom att arbeta
med faktorer som påverkar detta möte. Detta förändringsområde innefattar i första hand de som
verkar inom projektet men också personal i de reguljära verksamheterna och de som ingår i
kommunernas samverkansfora.
I rapporten redovisas genomförda aktiviteter. Dessa förfaller ha lett till en ökad medvetenhet om
frågorna på området. Uppläggningen av utbildningarna för olika målgrupper i projektet har varit
likartad med en stor del ren föreläsning kombinerat med vissa övningar för att få deltagarna att
reflektera över sina egna värderingar och förhållningssätt.
Förutom vid de tillfällen då workshops anordnats med externa resurser så har de horisontella
kriterierna diskuterats vid projektets nätverksträffar. Det har då kommit upp frågor som att:
• Kvinnliga deltagare är mer frånvarande i aktiviteterna eftersom de är hemma för vård av barn.
• Eftersom det är Arbetsförmedlingen som remitterar deltagare till verksamheterna så uppfattar
man inte att man kan påverka den könsmässiga fördelningen i rekryteringen.
• Kvinnor talar mer i mindre grupper i aktiviteterna.
• Vid vissa tillfällen har det vid studiebesök funnits önskemål om att kvinnor respektive män ska
åka i olika bussar/bilar.
• I lektionssalarna sitter ofta männen på den ena sidan och kvinnorna på den andra sidan.
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• Hur hanterar man värderingsdiskussioner när kursdeltagare uttalar värderingar som tydligt
bryter mot i Sverige accepterade normer och gällande lagstiftning?
• Hur ska man ställa sig till frånvaro på grund av Ramadan?
• Hur hantera föreställningar om kvinnoyrken respektive mansyrken?
Som framgår ovan uppkommer frågeställningar som projektpersonalen inte alltid vetat hur de
skulle hantera. Under projektets gång har frågorna diskuterats och lösningar hittats. Efterhand har
de horisontella kriterierna fått ta mer plats i aktiviteterna och personalen har känt en större trygghet
i att hantera värderingsmässiga frågor. Det har varit viktigt att göra deltagarna delaktiga på ett icke
moraliserande sätt och att genomföra olika slags övningar för att tydliggöra. Man har också försökt
använda studiebesök för att öka acceptansen för att arbeta i traditionella kvinno- respektive mansyrken.

Resultat och effekter inom förändringsområde 4
En viktig del i Socialfondsprojekten är att genomförandet av projekten ska innefatta lärprocesser.
Det ska finnas utrymme för lärande både utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper samt utifrån
de erfarenheter som genereras genom projektverksamheten. Lärande kan förekomma i olika former
och avse såväl lärande på individ- som på organisationsnivå. Det gemensamma lärandet bör utgå
från de förändringsområden som projektverksamheten ska arbeta med och ge möjligheter till såväl
formellt som informellt lärande.
Följande resultat- och effektmål har formulerats:
• Utformningen av lärandeplattformen ska generera lärande som möjliggör utveckling av metoder
och samverkan. Detta ska i sin tur leda till att projektets resultat- och effektmål uppnås.
• Utformningen av lärandeplattformen ska också generera lärande som är möjligt att implementera
i reguljär verksamhet och därmed komma till framtida nytta samt ge långsiktigt hållbara effekter
både för individ och för samhälle.
I rapporten ägnas särskilt intresse åt dels den regionala lärplattformen, det vill säga projektets nätverksträffar, samt lärandet utifrån medverkan i det internationella utbytet med partners inom projektet
Immigrant Integration to Rural Areas (IIRA)
Nätverksträffarna har skapat en gemensam regional lärplattform där de medverkande aktörerna har
kunnat lära av varandra. Formen för detta har varit dialog i workshopform. Allting har dokumenterats
så att det har varit möjligt att gå tillbaka till vad man pratat om. Arbetsformerna på träffarna har
inneburit en hög grad av delaktighet vilket uttrycks ha bidragit positivt i processen.
Genom att kunskaper och erfarenheter har kunnat delas och genom att kunskap och erfarenheter
också tillförts utifrån så har nätverksträffarna fungerat som kompetensutveckling för personalen.
En effekt är också att en betydande kunskapsöverföring dels skett mellan kommunerna och dels
mellan kommunerna och arbetsförmedlingarna. Det har stor betydelse för att samverkan ska fungera
bra att dessa organisationer förstår varandras uppdrag och har respekt för varandras kunnande.
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Den tydligaste påverkan av närverksträffarna är att delar av aktiviteterna har spridits till andra
kommuner. Detta gäller till exempel arbetsplatskultur i Varberg som inspirerat både Hylte och
Laholm samt hälsoaktiviteten i Hylte som inspirerat Laholm.
En brist i lärplattformen uppfattar utvärderarna vara att mötenas karaktär av avskilda händelser.
För att effekter ska uppstå behöver dessa träffar också i högre utsträckning efterarbetas vid uppföljningarna av verksamheterna.
En tanke i förlängningsansökan är att inkludera fler personer från reguljär verksamhet samt andra
organisationer för att fördjupa samarbetet. Det är en bra idé men den verkar inte vara förankrad
utifrån vad som kan bedömas i de intervjuer som utvärderarna gjort.
Eftersom projektledningen under analys- och planeringsfasen samt initialt i genomförandefasen
behövde ägna mycket tid åt att få igång aktiviteterna i projektet så fanns då inte tillräckligt utrymme
för att planera det transnationella utbytet. Det visade sig dock snart att en möjlig ingång till det
transnationella samarbetet fanns på nära håll. Lokalt ledd utveckling i Halland (LLUH), som hade
inlett planering för ett internationellt utbyte inom Leader programmet, hade sitt kontor i samma
lokaler som projektet Integration Halland. En dialog inleddes kring ett möjligt samarbete mellan
det projekt, Immigrant Integration in Rural Areas (IIRA), som LLUH ansökt om och projektet
Integration Halland. Tre konferenser har så här långt anordnats i den transnationella lärplattformen.
Utvärderingen visar genomgående positiva värderingar från samtliga aktörskategorier kring det
transnationella utbytets funktionalitet och programinnehåll. Deltagarna har satt stort värde på att
få möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter utifrån en sådan lärplattform. Transnationellt utbyte
framhålls som en viktig källa för lärdomar och att skapa nätverk. Sverige uppfattas dock av deltagarna från LLUH och Integration Halland ha kommit längre än aktörerna de andra länderna i
att utveckla integrationsverksamheterna och endast enstaka intervjuade deltagare från Sverige uppfattade att det de lärt sig genom medverkan på konferenserna i projektet i mindre utsträckning skulle
komma att påverka deras eget arbete.

Implementering
En implementeringsdiskussion har som framgått av rapporten inletts samtidigt som en förlängning
av projektet ses som en stor fördel för att kunna ta vara på projektets erfarenheter på ett fullständigt
sätt.
Implementeringsdiskussionerna har så här långt varit pragmatiska och följt gränserna för vad
respektive organisation anser vara deras ansvarsområde. Kommunerna är mer aktiva än Arbetsförmedlingen i implementeringsarbetet vilket bland annat märks i Dua-samarbetet där kommunerna
är den drivande parten trots att intentionen är att gemensamt kartlägga och analysera den lokala
arbetsmarknaden. Det framgår av utvärderingen att företrädarna för kommunerna i högre utsträckning
än Arbetsförmedlingen reflekterar kring hur de erfarenheter som gjorts i projektet skulle kunna
påverka den reguljära verksamheten i framtiden. Detta blir delvis problematiskt eftersom projektets
syfte är att förstärka, förbättra och komplettera Arbetsförmedlingens insatser i etableringen. Arbetsförmedlingens personal har i projektprocessen aktivt bidragit till att påverka utformningen av och
innehållet i projektaktiviteterna och mötts av stor lyhördhet för Arbetsförmedlingens syn på vad
som bör ingå. Detta borde också medföra ett aktivt intresse för att tillvarata projekterfarenheterna.
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Utvärderingen visar att både delar av innehållet i aktiviteterna och metoderna för genomförandet av
aktiviteterna skulle kunna tas tillvara av Arbetsförmedlingens upphandlare och programuppföljare.
Kommunerna har i huvudsak fokuserat implementering av projektverksamheten inom ramen för
deras medverkan i etableringsverksamhet. Utvärderingen visar att projekterfarenheterna skulle
kunna användas i ett bredare perspektiv. Den situation som uppstår nu när många av de som kom
som asylsökande under 2015 har avslutat sin etableringsperiod är att en mindre andel har kunnat
etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörjat utbildning, andra fortsätter i insatser inom jobb- och
utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen men en betydande andel riskerar att bedömas stå för
långt från arbetsmarknaden för att Arbetsförmedlingen ska anse sig vara rätt aktör att ge stöd.
Detta kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att genomföra förberedande insatser.
Projektet Integration Halland har ansökt om en förlängning av projektverksamheten. Av ansökan
framgår egentligen inte varför projektägaren önskar genomföra en förlängning av projektet.
Däremot beskrivs vad projektet vill arbeta med under förlängningsfasen:
• Metodutveckla aktiviteter för föräldralediga.
• Förändra och fördjupa det nätverk som byggts upp i projektet för projektmedarbetarna genom
att inkludera fler personer från reguljär verksamhet samt andra organisationer.
• Fördjupa samverkan genom att fortsätta bygga upp Dua-nätverket
• Processleda arbetet med att ta fram riktlinjer rörande de horisontella principerna.
• Fortsätta metodutveckla de aktiviteter som pågår i kommunerna.
Projektverksamheten har i det fall en förlängning beviljas möjligheten att fördjupa dialogen i
projektets fora kring de olika förändringsområdena. En angelägen aktivitet är att reflektera kring
om och hur insatser för utomeuropiskt födda kvinnor med låg utbildning och språksvårigheter kan
utvecklas. På samverkansområdet skulle, förutom ovanstående, också en dialog kunna föras kring
samverkansformerna mellan offentlig och ideell sektor. Samarbetsformer som Ideellt Offentligt
Partnerskap (IOP) skulle kunna skapa mer långsiktigt hållbar medverkan för de ideella krafternas
insatser inom integrationsområdet. Det är också viktigt att i ökad utsträckning knyta näringslivet till
samverkan.

Helsingborg
2018-03-27

Bo Eriksson
Framtidsutbildning AB
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