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Så startades projektet

Kort om Integration Halland 
 
Beskrivning:   
 Integration Hallands syfte har varit att komplettera, förbättra och förstärka  
 Arbetsförmedlingens insatser, med målet att hitta metoder, samverkans- 
 former och arbetssätt som förkortar vägen till utbildning och arbete för  
 nyanlända med permanent uppehållstillstånd. 
 
Arbetsområden: 
 - Nya metoder för bättre etablering. 
 - Samordning av resurser inom offentlig, privat och civil sektor. 
 - Lika möjligheter på arbetsmarknaden. 
 - Gemensamt lärande.

Samarbetspartner:  
 Hallands kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Halland och  
 Region  Halland. (Inledningsvis även Högskolan i Halmstad.) 
 
Projektägare: 
 Hylte kommun. 
 
Projektperiod:  
 1 september 2015–31 maj 2019.
  
Mer information finns på www.integrationhalland.se
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Bakgrund
Integration Halland startades till följd av att Sverige såg ett kraftigt ökat mottagande av flyktingar 
under 2013 och 2014. Cirka 2 000 personer kom då till Halland, där Hylte kommun var bland de tre 
kommunerna i landet som sett till befolkningsmängd tog emot flest nyanlända flyktingar. Den snabba 
volymökningen i antalet invånare påverkade möjligheten att leverera bostäder, barnomsorg, utbild-
ningsplatser och annan samhällsservice. Även Arbetsförmedlingen fick ett ökat antal ärenden att 
hantera. 

Projektägare och samarbetspartner 
Hylte kommun insåg, efter kontakt med övriga halländska kommuner och Arbetsförmedlingen, att 
det fanns ett behov av agera gemensamt för att underlätta länets förmåga att tillvarata de nyanländas 
resurser.  Tillsammans kom de överens om att lämna in en projektansökan till Europeiska socialfon-
den för att få starta Integration Halland, med Hylte kommun som projektägare.
Även Länsstyrelsen, Region Halland och Högskolan i Halmstad blev samverkanspartner. Europeis-
ka socialfonden beviljade projektansökan och den 1 september 2015 startades Integration Halland. 
Projektet pågick till 31 maj 2019.

Syfte och mål
Integration Hallands syfte har varit att komplettera, förbättra och förstärka Arbetsförmedlingens in-
satser, med målet att hitta metoder, samverkansformer och arbetssätt som förkortar vägen till utbild-
ning och arbete för nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Insatserna riktades till nyanlända 
kvinnor och män inom Arbetsförmedlingens tvååriga etableringsuppdrag.  



        
Förändringsområde 1: 
Aktiviteter i kommunerna – 
innovativ metodutveckling
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Förändringsområden att arbeta med
Fyra förändringsområden pekades ut för projektet att arbeta med:

1. Utveckling av innovativa, arbetsförberedande, metoder för att stödja nyanlända i deras etable 
ringsprocess och individuella måluppfyllelse.

2. Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och civilsamhället. Samverkan 
mellan kommuner, förenings- och näringsliv.

3. Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden.
4. Gemensamt lärande inom regionen.

Budget och finansiärer
Projektet har finansierats till två tredjedelar av Europeiska socialfonden, med projektets samar-
betspartner som övriga finansiärer. Budgeten har uppgått till 44 miljoner kronor, där personal som 
arbetar med samordning och aktiviteter har varit största posten. Projektet har haft 28 medarbetare. 

Utmaningar
• Den omvärldssituation med stora flyktingströmmar som alla aktörer befann sig i när genomför-

andefasen skulle starta, innebar att flera aktiviteter kom igång senare än planerat.
• Anvisningsvolymerna till aktiviteterna har periodvis varit svåra att uppfylla.
• Svårighet att skapa ett innehåll som är lika anpassat för personer med kort eller ingen utbildning 

och för dem med hög utbildningsbakgrund. 

Framgångsfaktorer
• Tidig marknadsföring av projektet och fortsatt synliggörande under projektperioden. Genom att 

delta i olika forum, nätverk med flera sammanhang har projektet kunnat lyftas fram, synliggöras 
och frågorna hållas aktuella.

• Inför projektansökan involverades höga tjänstemän från alla kommuner och från regionala ak-
törer som Region Halland och Länsstyrelsen. Detta har varit viktigt för förankringsprocesserna 
och skapat en validitet.

• Den varierade personalgruppen med representanter för olika kulturer, kön och utbildningsbak-
grunder och med olika personligheter, har gett en mångfald som har berikat och bidragit till 
fördjupade perspektiv. 

Upplägg av metodbeskrivningen
Integration Halland berättar i den här metodbeskrivningen om 

det arbete som gjorts inom respektive förändringsområde och 
om projektets organisation. Vi redovisar metoder och de utm-
ningar och framgångar som dessa har fört med sig. 

Bakgrund
De ordinarie insatserna för nyanlända räckte inte till och Arbetsförmedlingens utbud behövde 
förstärkas, förbättras och kompletteras. Kartläggningen av individens behov och vägledningen inför 
studier och arbete var inte tillräcklig. I stället för isolerade åtgärder krävdes en helhetssyn på indivi-
den för att bättre kunna anpassa insatserna utifrån den nyanländes behov. 

Utbudet av aktiviteter
Integration Halland har erbjudit aktiviteter i alla länets kommuner, olika många och med olika inne-
håll beroende på vilka behov som har funnits på respektive ort. Innehållet har arbetats fram gemen-
samt av kommunerna och Arbetsförmedlingen, med syfte att ta tillvara nya metoder och erfarenheter 
i den ordinarie verksamheten. 
I kommuner där utbudet av arbetsmarknadsinsatser har varit litet har flera olika projektaktiviteter 
ordnats. Detta gäller främst Hylte och Laholm, medan kommuner som haft större utbud inte behöv-
de komplettera i lika stor utsträckning. 
Under de drygt tre år som Integration Halland har pågått har såväl behoven hos de nyanlända som 
kommunernas behov av aktiviteter förändrats. Antalet nyanlända har dessutom minskat avsevärt. 
För att matcha förändringarna har projektet varit flexibelt och aktiviteternas innehåll har anpassats; 
kurser har arbetats om och i vissa fall lagts ner. 

Upplägg av aktiviteterna
I de flesta kommuner har projektaktiviteterna erbjudits både för- och eftermiddagar. De har omfattat 
halvdagar, utom kursen i hälsoutveckling som haft verksamhet fyra timmar per vecka i upp till ett år. 
Aktiviteterna har skett i grupp, med undantag av pedagogisk kartläggning som varit individuell. De 
har pågått 6–15 veckor och riktat sig till 12–20 deltagare. Totalt har aktiviteterna haft cirka 1 600 
deltagare, varav cirka 1 300 unika. 
Alla aktiviteter har haft en eller två kursledare samt ett språkstöd som har fungerat som en brygga 
mellan olika kulturer och språk. 

Arbetet med horisontella principer
Alla aktiviteter i projektet har genomsyrats av arbete med Europeiska soci-
alfondens horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-dis-
kriminering. För utförlig beskrivning av arbetet med dessa, se Integration 
Hallands Handbok för värdegrundsfrågor. Den finns att ladda ner från 
www.integrationhalland.se. 



Arbetsplatskultur
Kursen tar upp hur svenska arbetsplatser fungerar och deltagarna lär sig både skrivna och oskrivna 
regler. Olika teman som är kopplade till arbetsplatskultur och arbetsmarknadens krav behandlas. 

Metod
Utbildningen innehåller många föreläsningar, med inslag av gruppdiskussioner, och studiebesök som 
används medvetet för att ge deltagarna möjlighet att skapa kontaktytor och omsätta klassrummets 
teori till verklighet.

Innehåll  

• Att vara på en arbetsplats
Deltagarna diskuterar sina erfarenheter av arbetsplatser. De får en insikt i att det skiljer mycket 
mellan hemlandet och Sverige men också i att det finns skillnader mellan olika arbetsplatser. Hori-
sontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, får stort utrymme, såväl i den 
inledande modulen som genomgående under kursen. Ett kurstillfälle ägnas åt varje princip.
Deltagarna lär sig att läsa och tolka jobbannonsers innehåll och begrepp, för att därefter inleda arbe-
tet med att skriva egna ansökningshandlingar.
 
• Utbildningssystem och bristyrken
Deltagarna får lära sig hur det svenska utbildningssystemet är uppbyggt. Besök görs hos studie- och 
yrkesvägledare för att få en överblick av olika studiealternativ.

• Mål och  
delmål
Allt eftersom delta-
garna får information 
om studier och ar-
betsmarknad under-
lättar det för dem 
att kunna sätta upp 
egna mål och delmål, 
något som de arbetar 
med kontinuerligt 
under kursen.

• Personligt  
brev och cv
I detta moment 
kopplas upprättande 
av ansökningshand-
lingar till deltagarnas yrkesinriktning och kompetens. Under studiebesök får de veta hur arbetsgivare 
ser på ansökningshandlingar.

6 7

Pedagogisk kartläggning för personer med inlärningssvårigheter
Målet med pedagogisk kartläggning är att deltagaren ska kunna klara sina SFI-studier. Kartlägg-
ningen görs när vägledningssamtal på kommunens kompetenscentrum eller kartläggning på Ar-
betsförmedlingen har visat att individen skulle kunna vara aktuell för extra anpassning vid under-
visningen. Även individer med svag språkprogression inom SFI kan vara aktuella. 
Kartläggningen utförs av en specialpedagog. Målgruppen är individer som har liten eller ingen 
studiebakgrund, som har en funktionsvariation eller en kombination av båda. Varje 
intervju tar tre timmar.

Metod
Frågeställningar i den pedagogiska kartläggningen:

• personprofil
• skolerfarenheter
• förkunskaper
• behov av kompensatoriska hjälpmedel
• läs- och skrivförmåga
• matematisk förmåga
• omvärldskunskap
• behov av extra anpassningar
• vidare utredning. 

I den pedagogiska kartläggningen görs olika tester för att bedöma deltagarens läs- och skrivförmå-
ga samt den matematiska förmågan. Om deltagaren är analfabet görs även ett hörförståelsetest.
Efter sammanfattning av testerna och med deltagarens godkännande lämnas resultatet även till 
SFI-lärare och Arbetsförmedlingen. Sammanfattningen innehåller förslag på insatser som under-
lättar individens lärande. För skolans del kan det exempelvis handla om minskat elevantal i klas-
sen, om individuell handledning, strukturstöd, minnesträning, visuellt stöd eller kompensatoriska 
hjälpmedel.
Kontinuerlig uppföljning av individens utveckling sker i mötesform tillsammans med skolorna 
var tredje vecka. Om individen trots stöd inte utvecklas i sina studier ses insatserna över i syftet att 
göra ytterligare anpassningar för att hen ska nå sina studiemål.

Utmaning
• Att få de upphandlade aktörerna för SFI-undervisning att genomföra insatserna.

Framgångsfaktorer
• De krav som ställs i ramavtal med utbildningsaktörer har förtydligats successivt, vilket lett till 

ett förbättrat mottagande vid överlämningen av kartläggningarna.
• Samarbetet med Arbetsförmedlingens mobila team ger goda förutsättningar för att kunna 

stödja individen på flera olika sätt.
• Tidig samverkan för att organisera undervisningen på ett sådant sätt att den studerandes be-

hov tillgodoses.

 Kungsbacka kommun  Varbergs kommun 



deltagarens tidigare erfarenheter. Fokus ligger på att ringa in möjliga 
hinder för framtida studier och arbete och att undanröja dessa. 

• Datorkunskap – 4 veckor (2 veckor + 2 veckor) 
Blocket är indelat i två delar. Den första tar upp datorn som verktyg och vanliga program. Del-
tagarna får lära sig hur datorn, smarttelefonen, Internet, e-post med mera fungerar och lär sig 
svenska namn för olika datatermer. Det övergripande temat för blocket är demokrati och arbets-
marknadskultur.
Den andra delen handlar om digitalisering och om att använda olika digitala tjänster i vårt arbete. 
Exempel på tjänster som gås igenom; Mobilt bank-ID, Arbetsförmedlingens platsbank, Yrkeskom-
passen, Jobskills, Skatteverkets deklarationssidor och Försäkringskassans verktyg för sjukanmälan, 
sjukpenning och vård av barn. 

• Arbetsmarknad – 7 veckor
I detta block görs en grundlig genomgång av hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och hur 
den ser ut i Falkenberg. Deltagarna får verktyg för att söka jobb och starta företag.

Vecka 1–2: Information om arbetsrätt, där arbetsmarknadslagarna och deras syfte diskuteras. 
Deltagarna får kunskaper om exempelvis fackförbund och a-kassa samt om hur dessa verkar för 
arbetstagare. 

Vecka 3: Information om hur man startar eget företag, om olika företagsformer samt om för- och 
nackdelar med respektive form. 

• Arbetsmiljö
Information om systematiskt arbetsmiljöarbete. Stort fokus läggs återigen på de horisontella 
principerna men nu utifrån en arbetsgivares perspektiv. Arbetsmiljön är temat för studiebesö-
ken.

• Arbetsrätt
Information om de lagar som reglerar arbetsrätten och om varför lagarna finns, om kollektiv-
avtal och fackförbund, och om vad man som anställd ska känna till om anställningsavtal och 
om rättigheter och skyldigheter som en anställd har.

Utmaningar
• Svenskt utbildningssystem är avancerat, vilket kräver att deltagaren får information utifrån 

sina individuella mål.
 
Framgångsfaktorer
• Kursledarna och språkstödet är flexibla och jobbar med individens mål. De utgår från ett 

generellt perspektiv och avslutar med mål och planering för individen. 

Mjuka kompetenser             
Kursen ger en fördjupad samhällsorientering, med fokus på hur den svenska arbetsmarknaden 
fungerar. Deltagarna får kunskaper i ämnen som rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats, 
arbetsplatskultur, möjligheter till företagande och hur man gör när man söker ett arbete. 
De lär känna sitt närsamhälle, med betoning på att synliggöra och förklara skillnader och lik-
heter i hur vi samarbetar och umgås, framför allt på arbetet men också på fritiden. 

Metod
Pedagogiken som används i kursen har sin bakgrund i folkbildningen, vilket innebär att läran-
det styrs utifrån deltagarnas intresse och av att de lär sig av varandra. Samarbetet och lärandet 
fördjupas under hela kurstiden, vilket gör att deltagarna kan ta stort ansvar för sitt eget lärande.
Kursen har fem olika delar: introduktion, datorkunskap och e-tjänster, arbetsmarknad, utbild-
ning samt kost och hälsa. Den ges under 15 veckor, fyra timmar per dag måndag till fredag.
Föreläsare bjuds in och studiebesök görs utifrån aktuellt kursinnehåll. Parallellt med undervis-
ningen arbetar deltagarna med ansökningshandlingar och kursledarna förmedlar kontakter till 
olika samhällsaktörer.

Innehåll 

• Introduktion – 2 veckor
Målet med introduktionsperioden är att formera en väl fungerande grupp. I samband med 
kursstarten sker ett individuellt samtal där en plan för studier och arbete upprättas utifrån 

8 9

 Falkenbergs kommun 



Vecka 4–6: Arbetet med ansökningshandlingar intensifieras. 
Deltagarna gör övningar där egenskaper och färdigheter, och 
skillnaderna mellan dessa, blir tydliga. Deltagarna övar på att 
tyda platsannonser och lär sig vad som är viktigt att tänka på 
inför en jobbansökan. 

Efter övningarna testar deltagarna att själva skriva ansöknings-
handlingar med stöttning av kursledarna och språkstödet.

Vecka 7: Deltagarna tränar på anställningsintervjuer med individuellt 
anpassade frågor.

 • Utbildningsmöjligheter – 1 vecka
 Deltagarna tar reda på vilka utbildningsmöjligheter det finns, regionalt och lokalt. Varje 
deltagare pratar enskilt med en studie- och yrkesvägledare för att få kännedom om olika alterna-
tiv. Deltagarna får information om CSN och studielån.

• Kost och hälsa – 1 vecka
Hälsopedagog och representanter från föreningslivet gästföreläser och ger deltagarna insikt i 
att man, för att få ett bra arbetsliv, måste veta hur man gör för att orka med arbetet och hålla sig 
frisk.

Utmaningar
• Deltagarna är ovana vid att bidra med egna tankar och åsikter.
• Att förmedla kunskap och insikt till deltagarna om olikheter mellan Sverige och 

hemlandet i form av myndigheter, rättssystemet etc.
• Att skapa motivation hos deltagare som inte har en klar målsättning vad de vill göra med 

sin framtid.

Framgångsfaktorer
• Med fler än en utbildare, helst med olika kön, nationaliteter och bakgrunder, får man in fler 

perspektiv på de teman som tas upp.
• Undervisning utifrån folkbildningspedagogik i stället för katederundervisning.
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• God förberedelse och diskussion inför studiebesök eller föreläsningar för att förstå ämnet så bra 
som möjligt.

• Stöd till deltagarna med kontaktvägar till exempelvis myndigheter.
• Vara tydlig med vilka alternativ deltagaren har för att närma sig arbetsmarknaden.  

Spurt    
Spurt är en förkortning av Sammanhang och personlig utveckling i rätt tid. Kursens innehåll har både 
ett samhälleligt och ett individuellt perspektiv. Deltagarna får utbildning i teman som samhällsori-
entering, sociala normer, jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt svenskt arbetsliv och 
arbetssökande.
Målet är att varje deltagare efter avslutad kurs ska ha kartlagt sina personliga egenskaper och mål, 
och fört in möjliga vägar mot arbete eller studier i en handlingsplan. Denna används sedan av delta-
garen när hen i samarbete med Arbetsförmedlingen planerar sin fortsatta etableringstid. 

Metod
Utbildningen sker genom föreläsningar, övningar i grupp och enskilt, och studiebesök. Varje delta-
gare får studie- och yrkesvägledning samt individuell coachning, och det finns även möjlighet till 
språkpraktik på arbetsplats. Kursen innehåller ett stort inslag av värderingsövningar som tar sin 
utgångspunkt i nedanstående tre metoder.
 
KASAM 
Begreppet står för känsla av sammanhang och handlar om förmågan att hantera stress och svårigh-
ter. Syftet med KASAM-arbete är att skapa 
en meningsfull tillvaro, delaktighet i samhäl-
let och en bild av framtiden för individen. 

Bygga Broar 
En modell som ger verktyg för yrkesverk-
samma och ideella att bedriva ett strategiskt, 
långsiktigt och systematiskt värdegrundsar-
bete. Utgångspunkten är att ökad kunskap 
och kompetens tillsammans med självre-
flektion påverkar attityder, värderingar och 
förhållningssätt.

World value survey 
Resultat från det samhällsvetenskapliga 
forskningsprojektet World value survey, som har utforskat sociokulturella, moraliska, religiösa och 
politiska värderingar inom olika kulturer världen över, ger en bra utgångspunkt för värderingsdia-

 Halmstads kommun



• Anpassning av undervisningen till deltagarnas kunskapsnivå, som kan variera inom gruppen.
• Varierade lärformer som till exempel klassrumsutbildning i storgrupp, grupparbete med få del-

tagare, studiebesök, föreläsningar, språkpraktik och hemuppgifter.
• Uppbyggnad av välfungerande kanaler till samarbetspartner, både internt och externt.
• Gästföreläsare och myndighetspersoner uppskattas, till exempel polisen, militären, barnmorska 

och SYV.
• Praktikplatser som ledde till arbete, språkutveckling och lärande.
• Processinriktade värdegrundsdialoger.
• Välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen.
  

Hälsoutveckling
Denna kurs har getts både i Laholms och Hylte kommun men beskrivs endast nedan.
Kursen förväntas ge deltagaren en ökad självkännedom och kunskap om betydelsen av psykisk och 
fysisk hälsa. Den ska också ge ökad rörelseglädje och möjlighet att prova på olika träningsformer 
samt ge förutsättning för att närma sig arbete eller studier.

Metod
Utbildningen 
sker genom 
föreläsningar och 
gruppdiskussio-
ner, varvat med 
möjlighet att 
praktiskt prova 
på olika typer av 
aktiviteter.
Inledningsvis görs 
en individuell 
hälsoprofilbe-
dömning för varje 
deltagare, där 
frisk- och riskfak-
torer kopplade till 
individens livsstil 
och hälsa synliggörs.
Samtalet under hälsoprofilbedömningen utgår från metoden motiverande samtal och ger deltagaren 
en möjlighet att reflektera över och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen får en ökad 
medvetenhet om att det krävs eget ansvar och egna beslut för att lyckas med en livsstilsförändring.
Resultatet av samtliga hälsoprofilbedömningar sammanställs för att visa gruppens gemensamma 
utgångsläge och gruppaktiviteterna utformas och anpassas sedan utifrån deltagarnas behov och 
önskemål.

loger. Resultaten finns på forskningsprojektets webbplats. De skillnader som tydliggörs är utgångs-
punkt för kursens röda tråd: resan från det kollektivistiska traditionella samhället till det sekulära 
individualistiska.

Innehåll 

•Jag – individen
Kursen startar med ett kartläggningssamtal, med syftet att lära känna individen och hens behov och 
önskemål, samt att bygga en relation. Kartläggningen följs sedan upp under kursens gång för att se 
hur långt individen har kommit mot sina mål för studier och arbete. Den används också för att hitta 
lämpliga praktikplatser och vid avslutningssamtal med Arbetsförmedlingen.
Efter kartläggningssamtalet följer lektioner om vikten av personliga målsättningar, samt gruppöv-
ningar och diskussioner om hur man hittar ett sammanhang i ett nytt land. 

• Jag – framtid
Fokus skiftar från mjuka variabler till mer hårda. Information om arbetsmarknad, arbetsplatskultur, 
försäkringar och studier varvas med praktiska övningar som intervjuträning och personlig mark-
nadsföring. Det ska bli tydligt för deltagaren vilka vägar hen måste gå för att nå sin målsättning. 
Tänkbara kulturkrockar på arbetsplatser tas upp, utifrån olika möten med arbetslivet och erfaren-
heter från deltagare som gjort praktik.

• Jag – och två värdesystem
Genom värdegrundsdialoger skapas förståelse och ökad medvetenhet om kulturella skillnader och 
likheter. Dialogerna tar upp normer och värderingar, lagar och regler och hur man kan hitta balans 
mellan ursprungs kulturen och det svenska samhället.

• Jag – lika värde
Genom begreppsförklaringar och diskussioner skapas förståelse för bland annat jämlikhet, jäm-
ställdhet, rättigheter och skyldigheter. Maskulinitetsnormer synliggörs.
Deltagarna jämför svenska normer med dem som finns i andra länder och funderar över hur man 
som nyanländ ska förhålla sig till skillnaderna. De nationella jämställdhetspolitiska målen och dis-
krimineringsgrunder, med exempel från olika arbetsplatser, får stort utrymme. Målen översätts till 
deltagarnas modersmål.

Utmaningar
• Blandad åldersgrupp kan påverka diskussionsklimatet.
• Språkbrister skapar frustration och påverkar delaktigheten.
• Att bemöta icke-motiverade deltagare.
• Deltagares upplevelse att frågor går emot deras religion, framfö-

rallt de som gäller individens frihet.
• Ständig risk för att det bildas ”vi och dom” i gruppen, även om 

kursens fokus ligger på ”vi-inkluderande” aktiviteter. 

Framgångsfaktorer
• Flexibel inställning till kursens planering. Lärande är en process, 

vilket kan innebära att vissa inslag behöver en fördjupning.

13

 Hylte kommun
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• Förändringsarbete – motivation
Tidigt under kursen får deltagarna formulera en egen vision och målbild för sin livsstil och hälsa, 
med den inledande hälsoprofilbedömningen och de egna förutsättningarna som grund. Målsättning-
en, med huvudmål och delmål, sätts med hjälp av metoden SMART som står för specifikt, mätbart, 
accepterat, realistiskt och tidsbestämt. Individuella uppföljningar sker var tredje månad för att skapa 
och behålla den motivation som individen behöver för nå sitt mål. 

Utmaningar
• Att få deltagare till att byta om till ändamålsenliga kläder.
• Det är svårt att anpassa aktiviteten fullt ut till alla deltagare eftersom de har olika förutsättningar.
• Att motivera till livsstilsförändring tar tid och det krävs eget val, beslut och ansvar för att åstad-

komma en förändring. Att flyttas från risk- till friskgrupp kräver ganska omfattande förändringar.  

Framgångsfaktorer
• Hälsoutvecklingen är en efterfrågad aktivitet, som ger deltagaren motivation och ork att ta del 

även av andra aktiviteter, vilket i sin tur bidrar ytterligare till att hen kan närma sig 
utbildning och anställning.

• Ett öppet och tillitsfullt klimat i gruppen skapar förutsättningar för delta-
garen att lära sig mer och ger även en social gemenskap och trygghet.

Min väg till arbete
Min väg till arbete är en orienteringskurs. Den stärker individens 
kunskap om sina egna förmågor och förståelsen för det svenska 
samhället och arbetsmarknaden. Därmed får hen en god platt-
form att utgå ifrån för att själv vara aktiv och planera sin framtid. 

Metod
Undervisningsformen är varierad och blandar lektioner, föreläs-
ningar, grupparbeten och studiebesök. 

Innehåll

• Introduktion
Deltagarna får introduktion till aktiviteten och grundläggande datorkunskap. 
En individuell handlingsplan skapas med stöttning av kursledaren, med målsätt-
ningar för yrkes- eller studieinriktning. Handlingsplanen är ett levande dokument som 
förändras under kursen och som efter avslutningen lämnas till Arbetsförmedlingen för förtydligande 
av vilka ytterligare insatser och aktiviteter som stöder individens mål.

• Självkännedom
Deltagarna får ökad självkännedom och bättre kunskap i svenska språket. De lär sig att beskriva sina 
kunskaper och intressen, till en början på hemspråket och därefter på svenska. Att kunna beskriva 
sina personliga egenskaper är en förberedelse till att börja arbeta med det personliga brevet i en job-
bansökan. Deltagarnas självförtroende växer i takt med att de blir bättre på att prata svenska. 
Deltagarna kan få möjlighet att läsa körkortsteori, med stöd av kursledaren.  

Innan deltagaren avslutar kursen utförs en ny hälsoprofilbedömning för att se vilken effekt verk-
samheten har gett.   

Innehåll
• Målbild och målsättning
• Kost
• Hälsa kopplat till arbete
• Stress och återhämtning
• Sömn
• Social hälsa
• Självkänsla
• Psykisk hälsa och välbefinnande
• Hitta rätt i vården
• Sexuell hälsa
• HBTQI-frågor kopplat till häls
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• Fritids- och föreningsliv
• Grön hälsa och naturen som kraftkälla
• Familjen och hälsan
• Jämställd hälsa

• Fysisk hälsa och grundläggande 
anatomi

• Stillasittande
• Arbetsmiljö
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 • Arbete eller studier
Det spår deltagaren ska välja blir allt tydligare – antingen att bli mer aktiv i jobbsökandet eller att 
närma sig studier, exempelvis genom fördjupade kontakter med studievägledaren. 

Utmaningar
• Att hitta balansen mellan att aktivt stötta deltagaren till att hen hittar lösningar på egen hand.
• Det är svårt att nå fram till personer med så svåra läs- och skrivsvårigheter att de skulle behöva 

en annan form av insats. 

Framgångsfaktorer
• Deltagarna har upplevt stor nytta med en individuell handlingsplan som visar vägen till studier 

och arbete. 

Ny väg till lärande
Ny väg till lärande vänder sig till deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Kursen inriktas på 
att låta deltagarna pröva olika arbetsrelaterade uppgifter som kan förekomma på arbetsmarknaden 
och på att förbättra deras tillgång till svenska språket genom suggestopedimetoden.

Metod 
De praktiska övningarna individanpassas utifrån deltagarnas erfarenheter, kunskaper och mål. 
De görs med stöd av handledare och språkstöd, för att stärka inlärningen, och för att bygga upp 
en trygghet. Övningarna sker inledningsvis på kommunens arbetsmarknadsenhet och senare 
eventuellt också i annan kommunal verksamhet. Syftet är att rusta deltagarna inför arbetslivet i 
Sverige.

Innehåll   

• Praktiska övningar 
Kommunens arbetsmarknadsen-
het driver verksamhet med second 
hand-butik där deltagarna kan 
pröva att möta kunder och ta ser-
viceansvar. I verkstaden, snickeriet 
och möbellagret kan de till exem-
pel måla, snickra, sy, laga cyklar, 
tillverka av återvunnet material och 
i caféet pröva enklare matlagning, 
kassaarbete och enklare bakning. 
De praktiska övningarna varvas 
med exempelvis walk and talk-pro-
menader. I dessa bearbetas inne-
hållet i övningarna.  
Kursen innehåller också studiebesök hos olika arbetsgivare och gästföreläsningar av arbetsgivare, 
fackförbund, utbildningsanordnare och andra samarbetspartner.

• Suggestopedi 
Vid varje lektionstillfälle arbetar 
deltagarna med språket. Arbetet 
sker med suggestopedimetoden, 
som syftar till att deltagarna snabbt 
ska uppnå en god kommunikativ 
kompetens på muntlig nivå. 
I suggestopedin tas alla sinnen till 
vara för att skapa en effektiv språ-
kinlärning. Flera olika centrum i 
hjärnan aktiveras och eleverna lär 
sig genom både synintryck, hör-
sel, doft och smak. Lärandet sker 
undermedvetet och skiljer sig från 
traditionell inlärning genom att i 
stället bygga på associationer. Elev-
erna läser inte bara om språket – de 
upplever det, vilket också bidrar till 
det positiva inlärningsklimat som 
enligt suggestopedimetoden är av-
görande för en god språkutveckling.

• Kombination av praktiska 
övningar och suggestopedi
De praktiska övningarna har 
suggestopediinspirerade inslag. 
Exempelvis kan deltagarna när de 
prövar på bakning få se bilder på 
alla redskap och ingredienser som 
ska användas. Deltagarna samtalar 
sedan om bakning och om det som 
de ser på bilderna. Övningen kan avslutas med sång. Flera sinnen har härmed använts och inlär-
ningen blir effektiv. 
På liknande sätt belyses fler yrken och arbetsuppgifter på den svenska arbetsmarknaden.
En första version av kursen startades i samband med Integration Hallands avslutning våren 2019. 
Erfarenheterna var inte sammanställda när metodbeskrivningen gjordes. 

Arbetsmarknadskunskap
Kursen ökar nyanländas kunskap och förståelse för svensk arbetsmarknad. De får förståelse för och 
kunskap om förutsättningarna för att arbeta i Sverige, om vilka regler, lagar och normer som påver-
kar arbetslivet och om hur man kan söka jobb i Sverige.

Metod 
Kursen innehåller fyra moduler. Upplägget av dessa är flexibelt och hur mycket tid som läggs på 
varje modul anpassas efter deltagarens inlärningsprocess. Flexibiliteten gör det möjligt att lyfta in 
studiebesök och föreläsningar när som helst under kursen.  



Älskade barn
Kursen syftar till att skapa en större förstå-
else för svenska värderingar, med fokus på 
familj och hälsa. Den tar upp ämnen som 
barns utveckling, normer och värderingar, 
skola och fritid, problem och drömmar. 

Metod
Kursen utgår från Studiefrämjandets mate-
rial Älskade barn, framtaget för föräldrar i 
ett nytt land. Utbildningen sker i studiecir-
kelform där föräldrar träffas i små grupper. 
Folkbildningens metodik är grunden och 
alla deltar på lika villkor, utbyter erfaren-
heter och inspireras av varandra.
Kursen varierar mellan katederundervis-
ning, där deltagarna får forma innehållet 
genom frågeställningar och gruppdiskus-
sioner, och studiebesök och gästföreläsare. 

Innehåll
• Barns behov
• Barns vardag, fritidsaktiviteter och 

besök på öppna förskolan
• Familjen, kulturskillnader och roller
• Socialtjänsten, regler och lagar samt 

stöd
• Uppfostran, barnkonventionen, hälsa 

och tandhälsa
• Skolan, kränkande särbehandling och värdegrund
• Kvinnohälsan, asylbarnmorskorna, mammografi och preventivmedel
• Tonårsliv, elevhälsan och skolplikt 

Kursen innehåller även föreläsningar av personer som har en bakgrund som liknar deltagarnas och 
som både kan fungera som goda exempel och kan ta upp känsliga ämnen på ett mer naturligt sätt.

Utmaningar 
• Paketeringen av informationen är avgörande för att intressera deltagarna.
• Att få förståelse hos både män och kvinnor för varför den här typen av information är viktig. 
• Traditioner och vanor kan hindra kvinnor och män att diskutera tillsammans.

Framgångsfaktorer
• Att kursledarna bjuder på sig själva. Det ökar intresset hos deltagarna och skapar förtroende. 
• Att synliggöra och föra dialog om olika perspektiv på familj och traditioner.
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Innehåll 

• Arbetsmarknaden
I modulen får deltagaren information om den svenska arbets-
marknaden. Bland de teman som tas upp finns skillnaden 
mellan offentlig och privat sektor, den svenska modellen med 
fackföreningar och kollektivavtal, rättigheter och skyldigheter på 
arbetsmarknaden och arbetsrätt. Deltagarna får lära sig vilka lagar och 
regler som gäller och vilka av dessa som är speciella för Sverige.

• Värderingar och normer  
Gruppen arbetar med värderingsfrågor och diskuterar skillnader mellan hemlandet och Sveri-
ge. Modulen innehåller flera övningar där deltagarna får reflektera över jämställdhet, tillgänglighet 
och diskriminering. Under temat arbetsplatskultur är de sig exempelvis hur könssegregation på den 
svenska arbetsmarknaden yttrar sig. 

• Arbetsmiljö
Deltagarna får kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, om arbetsmiljölagen samt om före-
skrifter och regler. De får ta del av hur arbetsmiljön ser ut i olika länder och får göra övningar på 
temat arbetsmiljö.

• Att söka arbete
Deltagarna lär sig att söka arbete, de får veta hur man hittar jobbannonser på olika webbsidor, hur 
man kan söka via sociala medier och jobba med sitt eget personliga nätverk. De får lära sig hur en 
arbetsintervju går till och får också kunskap om hur arbetsmarknaden i hemkommunen ser ut. 

Utmaningar
• Varierande språknivå i en grupp gör det svårt att anpassa språket så att alla deltagare kan tillgo-

dogöra sig innehållet. 

Framgångsfaktorer
• Presentationsövningar i inledningen av kursen skapar god stämning och tillåtande atmosfär i 

gruppen.
• Att lära deltagarna att navigera i samhället genom att tala om vart de ska vända sig med sina 

frågor istället för att tala om hur de ska göra.
• Att använda sig av lokala exempel i utbildningen. 

 Laholms kommun

Hälsoutveckling
Kursen har getts både i Laholms och Hylte kommun och beskrivs på sidan 13.



Föreningslivskunskap
I kursen introduceras svenskt föreningsliv för deltagarna och de får veta vilka föreningar och fri-
tidsaktiviteter som finns i Laholm. Informationen lämnas av kommunens föreningskonsulent till-
sammans med SISU Idrottsutbildarna. 

Metod
Undervisningen har bedrivits med folkbildningsmetodik, vilket innebär att deltagarna har valt ämne 
för diskussionen. Klassrumsundervisning har varvats med studiebesök. 

Innehåll
• Struktur i en förening och föreningslära. Information om hur idrottsrörelsen är uppbyggd och 

om hur det fungerar med demokrati i en förening.
• Jämställdhet. Ämnet tas upp utifrån ett föreningsperspektiv och ideellt arbete.
• Lokala föreningar. Information om vilka fördelar det finns med att vara aktiv i en förening. 

Deltagarna motiveras att bli aktiva på egen hand.
• Förebilder. Vikten av att ha förebilder och att sätta upp mål tas upp.
• Utbildning i hjärt- och lungräddning.
• Termer. Deltagarna lär sig begrepp som är vanligt förekommande i föreningslivet.
• Studiebesök. Fritidsverksamheter, som aktivitetshuset och folkhälsocentrum, besöks, liksom 

olika idrottsföreningar där deltagarna får 
testa de olika verksamheterna.

Utmaningar
• Språknivån varierar stort inom gruppen och det 

är svårt att anpassa språket så att alla gruppdel-
tagare kan tillgodogöra sig innehållet. 

Framgångsfaktorer
• Studiebesök och praktiska moment har gett del-

tagarna ett bredare nätverk, något som underlät-
tar för dem att närma sig arbete eller studier. 

Arbetsmarknadsorientering 
Kursen ger en bred kunskap om hur samhället och 
arbetsmarknaden ser ut. Deltagarna får se hur det 
fungerar på svenska arbetsplatser och får nya per-
spektiv på områdena jämställdhet, icke-diskrimine-
ring och tillgänglighet. 

Metod
I kursen varvas katederundervisning med gruppövningar, studiebesök hos företagare och föreläs-
ningar av inbjudna gäster.
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Innehåll 
Kursen tar upp ämnen som metoder för att söka jobb, hur en anställningsintervju går till, vikten 
av personlig marknadsföring och nätverksbygge, rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden, 
arbetsmiljöfrågor, jämställdhet samt personliga egenskaper och erfarenheter. 
Goda förebilder har berättat om sin väg in på arbetsmarknaden. Studiebesök har bland annat skett 
på olika företag och fackförbund samt inom vård och omsorg, räddningstjänst och på väglednings-
centrum och kommunens personalavdelning.

Utmaning
• Kulturella skillnader när det gäller vikten av att komma i tid. 

Framgångsfaktorer 
• Bra samarbete och god överföring av information mellan kommunen, projektet och Arbetsför-

medlingen. 
• Bra internt samarbete inom kommunen.
• Studiebesöken får en teambildande effekt för gruppen.  
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Bakgrund
Det finns ett behov av att samordna 
olika samhällsaktörers engagemang 
för att kunna tillvarata de nyanländas 
resurser. Att skapa samverkan mel-
lan näringsliv, offentlig sektor, den 
idéburna sektorn, de nyanlända själva 
och kommuninvånarna är därför nöd-
vändigt. Projektets mål har varit att 
skapa en förändring på detta område.
 
Metod
Integration Halland har verkat för 
ökad samverkan mellan olika aktörer 
som arbetar med arbetsmarknad och 
integration, såväl lokalt som regionalt. 
Projektet har främst arbetat med att erbjuda forum där aktörer kunnat få kännedom om varandra 
för att skapa nya kontakter och få större kunskap om vilka aktörer som kan ha inflytande över eta-
bleringsprocessen. 
Vilka slags forum som använts har varierat, men fokus har varit att skapa aktiva möten med utrym-
me för interaktion, reflektion och diskussion.

Samordning har skett mellan:
• projektverksamheter och arbetsförmedlingar lokalt och regionalt
• projektorganisationen lokalt och regionalt
• projektet, utförare av svenska för invandrare och samhällsorientering
• projektet och Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer
• projektverksamheter och arbetsgivare
• projektverksamheter och den ideella sektorn
• civilsamhället, näringsliv, myndigheter och offentlig verksamhet
• näringsliv och deltagare
• internationella samarbetspartner.

Nedan följer en redovisning av olika forum för samordning inom Integration Halland.

• Lokala samverkansgrupper
Vilka som har deltagit i detta forum har varierat mellan kommunerna men Integration Halland 
aktivitetsledare, samordnare eller projektledare, och Arbetsförmedlingen har varit givna aktörer

• Regionala nätverk
Projektmedarbetarnätverk: erfarenhetsutbyte för kollegialt lärande som breddar medarbetarnas kun-
skapsnivå och höjer kvaliteten i aktiviteternas innehåll.
Dua-nätverk: erfarenhetsutbyte för att underlätta kommunernas arbete med att skapa jobbspår

• Projektledningsorganisation
Uppbyggnad: Projektledningen har haft ansvar för projektmedarbetarna i varje medverkande 
kommun. Projektledningen har fungerat som en regional och lokal motor för att utveckla och driva 
arbetsmarknadsfrågor.
Koordinatortjänst: En etableringshandläggare, anställd av både Arbetsförmedlingen och projektäga-
ren, har ingått i projektledningen och fungerat som en brygga mellan verksamheterna.

• Samverkan på alla nivåer
Samverkan har skett på och mellan flera organisatoriska nivåer: från medarbetare till enhetschefer, 
sektionschefer, avdelningschefer, strateger och kommunchefer, samt med samtliga samarbetspart-
ner.

• Aktiviteterna som samverkansnav
Projektaktiviteterna har haft en samverkan med näringsliv, idrottsförbund, övriga civilsamhället och 
andra lokala samhällsaktörer för att skapa kontaktytor och omsätta klassrummets teori till verklig-
het.
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Förändringsområde 2: 
Samordning: kommuner,  
förenings- och näringsliv 



• Aktörsträffar
Projektet har vid separata tillfällen bjudit in aktörer inom integrationsområdet för att ha ett utbyte 
när det gäller att kartlägga initiativ, fånga upp behov, knyta kontakter med mera. Aktörsträffar har 
skett på såväl regional som lokal nivå.

• Transnationellt samarbete
Projektet har ingått i ett transnationellt Leader-samarbete, där det största utbytet har skett genom 
fyra tvådagarskonferenser, en i varje deltagande land. Innehållet och upplägget i dessa har varierat. 

De samverkande parterna har bestått 
av representanter för civilsamhället 
och offentlig verksamhet inom inte-
grationsområdet.  

• Näringslivsmässor
Projektet har varit medarrangör för 
näringslivsmässor. 

Utmaningar
•    Att hitta balans mellan att vara en 
motor för att skapa och sammankalla 
till möten och att skapa bestående 
samverkansformer.

•    En svårighet att skapa ett inne-
håll i mötena som upplevs som lika 
relevant för alla aktörer, eftersom 
många av dessa har skilda roller och 
uppdrag.

 
Framgångsfaktorer
• Aktiva möten som har skapat interaktion, nätverkande, reflektion och diskussion.
• Stor vikt har lagts på att planera upplägget av alla möten.
• Genom Dua-nätverket, där projektledningen har haft ett samordningsansvar, har den regionala 

samverkan utvecklats och blivit mer resurseffektiv.  
• Projektet har skapat en plattform där personer med samma funktioner har kunnat träffas regio-

nalt. Detta har lett till ett större erfarenhetsutbyte och en närhet.
• En tät och regelbunden samverkan inom länet har lett till nära relationer.
• Genom att delta i internationella konferenser med olika upplägg, innehåll och syfte har de hall-

ändska deltagarna fått ny kunskap, inspiration och motivation. Värdefulla relationer har skapats, 
även mellan projektet och det halländska civilsamhället som också deltog.

Bakgrund
Det finns en ojämlikhet på arbetsmarknaden relaterad till bland annat födelseland, kön och funk-
tionsnedsättning. För att nå en förändring behövs mer kunskap, ett behov som projektet har tillgo-
dosett genom att skapa erfarenhetsutbyte mellan aktörerna, arrangera utbildningar och ge möjlighet 
att tillsammans reflektera över det egna agerandet i mötet med nyanlända. 

Metod
Projektets insatser har handlat om att förmedla kunskap om, och att tillämpa, ett normkritiskt per-
spektiv och arbetssätt. Alla som arbetar inom området behöver vara medvetna om värderingar och 
normer som påverkar deras agerande. Genom att skapa en sådan medvetenhet kan medarbetarna 
bättre synliggöra skillnader och verka för förändringsresor – ett arbete som börjar hos den enskilde 
medarbetaren. 

• Aktiviteterna har bedrivits på halvtid
Projektaktiviteterna har erbjudits på halvtid för att göra det möjligt för både män och kvinnor att 
börja sin etablering samtidigt. Därmed har de kunnat dela på föräldraansvaret om de inte har fått 
barnomsorgsplats. 

• Utbildning
Utbildningar har hållits för projektets styr- respektive beredningsgrupp, projektpersonal och vissa 
samarbetspartner. Projektledningen har arrangerat utbildningar om:

• interkulturellt för-
hållningssätt 

• jämställdhet
• värderingar.

• Processinriktad värde-
grundsdialog
För att föra samtal om 
mänskliga rättigheter har 
aktiviteterna använt meto-
den processinriktad värde-
grundsdialog. Denna innebär 
att nyfiket och respektfullt 
utforska varandras grundsyn 
i en fråga och sedan föra 
dialog om olika perspektiv och synsätt för att kunna nå en förändring.

         
Förändringsområde 3: 
Jämlik arbetsmarknad
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• Språkstöd
Genom att fungera som en brygga mellan olika kulturer och språk har projektets språkstöd gjort det 
lättare för nyanlända att delta i projektaktiviteterna oavsett språknivå. Detta har ökat tillgänglighe-
ten till studie- och arbetsinriktade insatser.

• Förebilder, studiebesök, film med mera
För att bryta deltagarnas tankemönster har aktiviteterna bland annat lyft goda förebilder, exempelvis 
kvinnliga byggnadsarbetare och manliga sjuksköterskor, visat film om bland annat olika yrken, fört 
samtal i klassrummen samt gjort studiebesök.

• Kontinuerlig uppföljning
Den statistik som projektet haft tillgång till har använts för att synliggöra eventuella ojämlikheter i 
verksamheten. Uppföljningar och utvärderingar har pekat ut förbättringsområden som har lett till 
förändringar i verksamheterna.

• Delaktighet och inflytande
Deltagarna har fått påverka aktiviteternas innehåll, dels genom dialoger i klassrummen, dels genom 
kontinuerliga utvärderingar efter varje gruppavslutning. 
Genom projektets aktiviteter har deltagarna blivit mer delaktiga i sin process mot utbildning och 
arbete, där vägar och mål blivit tydliga.

• Handbok för värdegrundsfrågor
Projektmedarbetarna har sammanställt de värdegrundsfrågor som de har stött på i sina grupper 
och de metoder som de har använt för att bearbeta dessa. Materialet har paketerats i Handbok för 
värdegrundsfrågor. Denna kan användas som ett stöd i arbetet för lika möjligheter. Handboken finns 
att ladda ner från www.integrationhalland.se.

• Verktygslåda för språkutveckling
De metoder och verktyg som har använts inom projektet för att främja språkutveckling har sam-
manställts i Verktygslåda för språkutveckling. Metoderna har bidragit till att göra aktiviteternas 
innehåll mer tillgängligt för deltagarna. Aktiviteterna har dessutom gett deltagarna fler tillfällen än 
den ordinarie SFI-undervisningen att öva och utveckla sin svenska på. Verktygslådan finns att ladda 
ner på www.integrationhalland.se. 

Utmaningar
• Det finns en svårighet att skapa engagemang och förankring för 

arbetet med de horisontella principerna i ordinarie verksam-
het när inte alla medarbetare har deltagit i utbildningen. 

Framgångsfaktorer
• Medarbetarna deltog i en längre, återkommande utbildning 

i värdegrundsfrågor på sammanlagt fem dagar. 
• Insamling och tillvaratagande av erfarenheter från projektet, 

bland annat genom att sammanställa dessa i olika handböcker.
• Projektledningen har kontinuerligt lyft värdegrundsfrågor.
• Jämn fördelning mellan antalet kvinnor och män i aktiviteterna.

Bakgrund
Det gemensamma lärandet inom arbetsmarknadsområdet i Halland behöver utvecklas, liksom det 
gemensamma lärandet om arbetsmetoder. Med ökad kunskap hos medarbetarna blir det möjligt att 
erbjuda nyanlända runt om i länet likvärdiga möjligheter. Att skapa plattformar för erfarenhetsutby-
te mellan medverkande aktörer har därför varit en central del i projektet och insatserna har bidragit 
till att kvalitativt utveckla förmågan att ge rätt stöd på rätt sätt till målgruppen. 
Även det transnationella samarbetet har ingått i lärandet.

Metod 
Det gemensamma lärandet har skett utifrån en rad olika plattformar och med flera olika metoder. 

• Nätverksträffar för projektmedarbetare
Projektet har haft regelbundna regionala träffar för projektmedarbetarna, till vilka även andra in-
tresserade verksamheter ibland bjudits in.

Syftet har varit att öka 
det kollegiala läran-
det för att därmed 
främja kvaliteten 
och dra nytta av 
varandras kompeten-
ser och kunskaper. 
Träffarnas innehåll 
har valts utifrån 
projektets mål och 
de utbildningsbehov 
som följeforskningen 
och medarbetarna 
pekat på. Det har 
bland annat handlat 
om hur man skapar 
motivation, pedago-
giskt lärosätt, vär-
degrundsfrågor och 
hälsa.

• Facebookgrupp
En sluten grupp på Facebook, där medarbetarna gett varandra tips i form av länkar och erfarenhets-
utbyte, har bidragit till lärandet dem emellan.
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• Transnationellt samarbete
Det transnationella Leader-samarbete med Finland, Österrike och Tyskland som Integration Hal-
land har deltagit i, har lett till spridning av arbetssätt och metoder länderna emellan. I broschyren 
A transnational Project and its Results redovisas 49 best practices från deltagarländerna. Broschyren 
finns att ladda ner på www.integrationhalland.se. 

• Workshopar
Projektledningen har använt olika workshopmetoder för att främja:

• kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte
• lärande om varandras verksamheter och om organisationernas struktur
• förståelse för varandras roller och uppdrag
• skapandet av ett ”vi”, med fokus på tillit, gemenskap och relationer
• kunskapsnivån
• kvalitén av insatserna
• kännedomen om vilka aktörer som arbetar med integrationsområdet.

Utmaningar
• Olika behov hos medarbetarna när det gäller hur de vill nås av information, exempelvis vill inte 

alla få information via Facebook eller mejl.
• Personer som har ingått i projektets samverkansforum har kommit från olika organisatoriska ni-

våer och olika verksamheter, och haft olika behov, roller och uppdrag. Det har ibland varit svårt 
att hitta gemensamma frågor som är lika angelägna för alla. 

Framgångsfaktorer
• Utrymme även för medarbetare – inte bara chefer – att träffas regionalt.
• Deltagandet i ett transnationellt samarbete där även civilsamhället varit representerat.
• Skapandet av regionala samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor.
• Fokus på aktiva möten som har skapat engagemang och utrymme för reflektion.

 Projektorganisation

Projektets uppbyggnad
• Projektledning med tjänsterna: ekonom, administratör, koordinator, biträdande projektledare, 

projektledare samt tidvis även en kommunikatör.
• Projektmedarbetartjänster fördelade på 28 personer.
• Beredningsgrupp bestående av chefer med operativt ansvar, framför allt arbetsmarknadschefer 

och sektionschefer på Arbetsförmedlingen, samt representanter för Region Hallands avdelning 
för social hållbarhet och för Länsstyrelsens utvecklingsenhet. 

• Styrgrupp bestående av projektägaren Hylte kommuns kommundirektör, inkluderingsstrateger, 
verksamhetschefer från kommunernas arbetsmarknadsenheter eller socialtjänst, Region Hal-
lands chef för social hållbarhet och Länsstyrelsens chef för utvecklingsenheten.

 

28
29

Antalet medarbetare har inte motsvarat antalet tjänster. Merparten av personalen har arbe-
tat inom projektet under en del av sin tjänst, ett förhållande som har gällt såväl projektled-
ningen och projektmedarbetarna. Så gott som samtliga har varit anställda av kommunerna. 
Språkstöden har finansierats externt, oftast genom så kallade extratjänster. 

Mötesfrekvens 
• Styr- och beredningsgrupp: 4–6 gånger per år 
• Regionala projektmedarbetarnätverk: 6 gånger per år
• Lokala uppföljningssamtal: cirka 10 gånger per år

Utmaningar
• Att ha dubbla chefer är ibland en utmaning för medarbetaren eftersom det i praktiken kan 

finnas olika mål för projektet och den ordinarie verksamheten.
• Säkerställa att relationer mellan verksamheter samt kunskap om projektet bibehålls när 

personer med nyckelfunktioner byts ut.
• Alla deltagare i beredningsgruppen och i styrgruppen har inte haft ett mandat för att kunna 

fatta beslut.  
• Beredningsgruppens roll och syfte hade behövt förtydligas och förstärkas.

Framgångsfaktorer
• Att alla kommuner, Arbetsförmedlingen och regionala aktörer, som Region Halland och 

Länsstyrelsen, har träffats regelbundet på olika nivåer.
• Personal med deltidsanställning i projektet har skapat länkar till ordinarie verksamhet.
• Det gemensamma nätverket för alla projektmedarbetare har bidragit till att det formats en 

samhörighet, vilket inte skett om varje enskild aktivitet drivits för sig.
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