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Grunder för förändringsarbetet i projektet 
Integration Halland 
I detta dokument beskrivs syfte, målsättningar och indikatorer för det förändringsarbete som ska 
bedrivas i projektet Integration Halland samt redovisas en struktur för uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet i projektet i enlighet med en modell för förändringsteori, den så kallade 
programteoretiska modellen samt verktyg för uppföljning och utvärdering (se bilaga 1 för att få 
en schematisk bild av organisering av förändringsarbete i enlighet med den programteoretiska 
modellen). 
 
 

Övergripande inriktning av förändringsarbetet i 
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. De förhållanden som har tydliggjort 
behoven av förändringar har beskrivits och analyserats i den ansökan om medel från Europeiska 
socialfonden som Hyltebruks kommun gjort och fått beviljad. 

I detta PM tydliggörs vilka förändringsområden projektet arbetar med, varför förändringar 
eftersträvas på dessa specifika områden, vem det är som förväntas påverkas av 
projektverksamhetens insatser, hur dessa förändringar är kopplade till projektets olika aktörer och 
insatser, vilka målsättningar som projektverksamheten ska uppnå, vilka kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer som ska spegla förändringarna samt hur uppföljningen och utvärderingen 
av projektverksamheten bör genomföras.  
 
Till att börja med beskrivs översiktligt projektets inriktning och målgrupp samt vad som avses 
med olika begrepp som rör förändringsarbetet. 
 
Projektet har sin bakgrund i den kraftiga ökning som skett under framförallt de senaste åren av 
antalet asylsökande i Sverige. Många av de asylsökande har efter en relativt kort tid fått 
permanent uppehållstillstånd (PUT) vilket också inneburit att Arbetsförmedlingens och 
kommunernas mottagningskapacitet har behövt uppgraderas i motsvarande takt. För närvarande 
räcker inte resurserna till i alla kommuner och det har därför uppstått olika svårigheter i 
etablerings- och integrationsprocessen.  
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Projektets verksamhet har som ändamål att förstärka, förbättra och komplettera 
Arbetsförmedlingens insatser till nyanlända som utförs inom ramen för det så kallade 
etableringsuppdraget. Projektets primära målgrupp är således kvinnor och män som omfattas av 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt även de personer som fått beslut om 
uppehållstillstånd men ännu inte erhållit 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. 
 
Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter: 
 

• Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för den primära målgruppen. 
• 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. 

 
Detta dokument är strukturerat utifrån dessa förändringsområden avseende mål, indikatorer samt 
uppföljning och utvärdering. Olika aktörer berörs i olika utsträckning av de angivna 
förändringsområdena och målen. Därför specificeras i respektive avsnitt vilka aktörer som berörs. 
 
Se vidare bilaga 2 för att få en översiktlig bild av projektets verksamhet. 
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Målstruktur och begreppsdefinitioner 
Det syfte och de målsättningar som projektet ska bidra till att uppnå struktureras i detta PM 
utifrån angivna förändringsområden. Syfte beskriver övergripande inriktningen på 
förändringsarbetet. Syfte svarar på frågor som: 
 

• Varför gör vi det här? 
• För vilka gör vi det? 
• Vilka aktörer berörs av genomförandet? 

 
Syftet är också kopplat till de effekter projektverksamheten vill uppnå. Enligt 
Ekonomistyrningsverket (ESV) är en effekt ”En förändring som inträffat som en följd av en vidtagen 
åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat.” Vidare använder ESV begreppen prestation och 
resultat. Med prestationer avser ESV en tjänst eller produkt som tas emot av en målgrupp. Såväl 
prestationer som effekter ses av myndigheten som resultat. Effekter kan ibland uppstå i flera led 
och detta kallas vanligtvis mål-medel-kedja eller effektkedja där en insats leder till en effekt som i sin 
tur leder till en ny effekt. Effektkedjan kan ingå i en beskrivningsmodell som länge har använts i 
utvärderingsverksamhet, så kallad verksamhetslogik eller programteori (se bilaga 1).   

Effekter handlar således specifikt om de förändringar som projektets åtgärder/prestationer ska 
åstadkomma. Eftersom projektet verkar inom en större omvärldskontext är samtidigt samspelet 
mellan projektverksamhetens åtgärder/prestationer och andra verksamheters agerande en viktig 
faktor att ta hänsyn till. 

För att kunna generera underlag för styrgruppens och projektverksamhetens bedömningar av i 
vilken utsträckning projektet är på väg att uppfylla sina mål är det viktigt att utarbeta relevanta 
målsättningar samt rutiner för uppföljning och utvärdering. Projektverksamheten behöver ha 
olika typer av mål; processmål, leverans-/prestationsmål, resultatmål och effektmål. Processmål 
beskriver hur väl arbetsprocessen fungerar. Med prestationer avses de tjänster som projektet ska 
leverera. Resultatmål beskriver projektinsatsernas eftersträvade resultat vid en viss tidpunkt och 
effektmål beskriver den förändring som skett från en viss tidpunkt till en annan tidpunkt längre 
fram i tiden. 
 
Projekt förväntas i olika utsträckning bidra till att uppnå förändringar på olika områden. 
Förändringarna ska vara mätbara som prestationer, resultat och effekter. 

Enligt Ekonomistyrningsverkets skrift Resultatindikatorer – en idéskrift (2007) kan indikatorer 
definieras på följande sätt: ”Indikatorer används som mått i olika sammanhang. Ofta används indikatorer 
som mått på resultat i form av förändrade tillstånd som en verksamhet är tänkt att bidra till, vilka uttrycks i 
form av mål på olika nivåer. Resultatindikatorer är mått som kan användas i bedömningen av framgång i 
förhållande till uppställda mål eller policys. En resultatindikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. 
Mål som avser önskade förändringar som en insats ska leda till är ofta ganska breda och oprecisa. Det kan 
handla till exempel om ökad tillväxt eller ökad trygghet”. 

Resultatindikatorer kan vara kvantitativa eller kvalitativa. En kvantitativ resultatindikator är en faktauppgift 
som kopplas till mål och som redovisas i termer av ett tal eller en procentsats. Kvalitativa resultatindikatorer som 
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kopplas till mål kan uttryckas i kvantitativa termer men det handlar då om så kallade mjuka uppgifter, till 
exempel värderingar hos målgruppen och hur dessa förändras. 
 
För att kunna följa måluppfyllelsen i projektet har projektverksamheten anskaffat ett IT-baserat 
uppföljningssystem där uppgifter om projektdeltagarna kan registreras. De uppgifter detta gäller 
framgår av bilaga 9. 

IT-systemet ska kunna leverera följande typer av rapporter: 

• Underlag för projektledningens planering och uppföljning. 
• Deltagaruppgifter som projektet ska leverera månadsvis till ESF-kontoret samt till SCB. 
• Uppföljningsrapporter till projektets styrgrupp. 
• Uppföljningsrapporter till respektive kommun. 
• Uppföljningsrapporter som den externe utvärderaren behöver. 

 
Specifikation av rapporterna framgår av bilaga 9. 
 
 

Innovativ metodutveckling för att stödja 
projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella 
måluppfyllelse 
Arbetet med de enskilda projektdeltagarna sker dels i de lokala verksamheter som varje kommun 
erbjuder, dels i det projektgemensamma mentorskaps programmet men framförallt i tjänster som 
arbetsförmedlingarna erbjuder inom ramen för etableringsverksamheten och som till stor del 
genomförs av kommunala verksamheter eller upphandlade privata aktörer. Enskilda individers 
möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhället påverkas av den samlade 
verksamheten. Utformningen av projektets målsättningar bör således påverkas av projektets 
funktion att komplettera de offentliga organisationernas ansvar för nyanländas integration – i 
synnerhet Arbetsförmedlingens ansvar inom ramen för etableringsuppdraget. 
 
Syftet med projektverksamheten på individnivå är att främja innovativ metodutveckling för att 
stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse. Detta ska leda till att 
vägen till utbildning/arbete förkortas samt att en ökande andel av de som deltagit i insatser inom 
etableringsverksamheten och i projektet efter avslutad etableringsperiod ska kunna övergå till 
utbildning och/eller anställning. 
 
I redovisningen av målen tas först effektmålen upp eftersom det är effekterna som ska vara i 
fokus för förändringsarbetet. Därefter redovisas resultatmål, leveransmål samt processmål vilkas 
uppnående är en förutsättning för att generera eftersträvade effekter. 
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Effektmål 
De effektmål som rör detta område är nära kopplade till projektets huvudsakliga syfte. Följande 
effektmål föreslås: 

• Ledtider för att etablera plan samt komma igång med olika aktiviteter inom ramen för 
etableringsplanen ska kortas i jämförelse med utgångsläget. 

• Andelen personer i etableringsuppdraget som avslutas till arbete eller studier ska öka i 
jämförelse med utgångsläget.  

• Skillnaderna i sysselsättningsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland och förekomst 
av funktionshinder mellan födda i Norden respektive födda i ett land utanför Norden i 
jämförelse med utgångsläget. 

• Skillnaderna i arbetslöshetsnivå ska minska relaterat till kön, födelseland, ålder, 
utbildningsbakgrund och förekomst av funktionshinder mellan födda i Norden respektive 
födda i ett land utanför Norden i jämförelse med utgångsläget. 

 
Effektmålen inom detta förändringsområde avser endast regional nivå då insatserna i de olika 
kommunerna i sig har mycket olika förutsättningar för att påverka målen i fråga. Ingångsvärden 
för jämförelser utgörs av förhållandena 2016-01-01 i hela Halland. Avstämningar görs kvartalsvis 
under hela projektperioden. 

 

Indikatorer 

Vid styrgruppsmöte bör kvartalsvis följande indikatorer redovisas av Arbetsförmedlingen (ledtid 
1-6 i Arbetsförmedlingens egen redovisning till regeringen av sitt uppdrag): 
 

• Medeltal antal dagar mellan uppehållstillstånd och inskrivning i etableringen. 
• Medeltal antal dagar mellan uppehållstillstånd och upprättande av etableringsplan. 
• Medeltal antal dagar mellan inskrivning hos Af och upprättande av etableringsplan. 
• Medeltal antal dagar mellan inskrivning och påbörjad arbetsförberedande 

insats/arbetsmarknadspolitiskt program. 
• Medeltal antal dagar mellan inskrivning hos Af och påbörjad Sfi. 
• Medeltal antal dagar mellan inskrivning och påbörjad samhällorientering. 
• Andel av de som avslutat sin etableringsplan som avslutats till studier respektive arbete.  
• Siffror avseende sysselsättning och arbetslöshet rörande födda i Norden respektive födda 

utanför Norden relaterat till kön, ålder, utbildningsbakgrund och förekomst av 
funktionshinder.  
 

Oavsett att effektmål endast formulerats på regional nivå bör statistik redovisas både på regional 
nivå samt kommun för kommun.  
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Uppföljning och utvärdering 

Effekterna bör mätas i relation till Arbetsförmedlingens resultat i etableringen. På detta sätt 
relateras resultat och effekter dels till projektverksamheten i sig och dels till det större 
sammanhanget att verksamheten ska bidra till att förstärka, förbättra och komplettera 
Arbetsförmedlingens insatser. 

Uppföljningsdata levereras av Arbetsförmedlingen till projektledning, extern utvärderare samt 
styrgrupp. Analys av effekterna föreslås ske i dialog mellan projektledning, verksamhetsansvariga 
för etableringsverksamheten samt extern utvärderare kvartalsvis. Siffror och analys redovisas 
därefter till styrgruppen för dialog i detta forum. 

I analysen av effekterna ska extern utvärderare bearbeta och sammanställa data samt sätta in 
dessa i en teoretisk referensram. All uppföljning och utvärdering ska ske så att det är möjligt för 
styrgruppen att ta nödvändiga strategiska beslut. 
 
 

Resultatmål 
Eftersom resultaten på individnivå påverkas av många faktorer utanför projektets möjlighet att 
påverka och att syftet med projektet är att förstärka, förbättra och komplettera de insatser som 
utförs inom ramen för etableringsuppdraget så bör resultatmålen knytas till Arbetsförmedlingens 
mål för etableringen. Eftersom deltagarna i Integration Halland får del av extra insatser jämfört 
med de som inte deltar i projektet så sätts de kvantitativa resultatmålen dock något högre för 
projektdeltagarna. 
 
Av resultatredovisning från Arbetsförmedlingen i Halland framgår att: 

• 23 procent av de som avslutat en etableringsplan under 2014, sammanlagt 1 108 personer, 
90 dagar efter avslut hade en anställning eller studerade. 

• Bland män som avslutat en etableringsplan under 2014 hade 33 procent avslutats till 
arbete eller studier. 

• Bland kvinnor som avslutat en etableringsplan under 2015 hade 6 procent avslutats till 
arbete eller studier. 

 
Följande mål 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. 
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Indikatorer för att mäta resultat avseende hela projektet 

De kvantitativa indikatorerna ska spegla både antal projektdeltagare och andel projektdeltagare i 
procent som övergått till utbildning eller arbete i samband med avslut ur projektet, 90 dagar efter 
projektavslut samt 180 dagar efter projektavslut. 
 
Kvantitativa indikatorer bör redovisas som: 
 

• Total volym deltagare. 
• Fördelning efter kommun. 
• Fördelning efter kön. 
• Fördelning efter ålder. 
• Fördelning efter utbildningsnivå. 
• Fördelning efter födelseland. 
• Förekomst av funktionshinder kodning. 

 
Målsättningarna för respektive kommun knyts till den/de metodutvecklingsinsatser som 
respektive kommun ska genomföra. Detta redovisas nedan. 
 
 
Kungsbacka 

I Kungsbacka genomförs två utvecklingsaktiviteter: 
 

• Metodutveckling kring kartläggning, analys och åtgärdsprogram för personer inom 
målgruppen som kan antas ha någon form av inlärningsproblematik eller intellektuell 
funktionsnedsättning vilken kan försvåra inträdet och etableringen på arbetsmarknaden. 

• Metodutveckling i form av utbildning av arbetsplatscoacher som ska ge stöd till personal 
på arbetsplatser som tar emot nyanlända med inlärningsproblematik eller intellektuell 
funktionsnedsättning. 

 
Se vidare bilaga 3. 
 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för båda aktiviteterna: 
 

• Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 
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Varberg 

I Varberg genomförs följande utvecklingsinsats: 
 

• Metodutveckling i form av utbildning för målgruppen som ska öka de nyanländas 
kunskap och förståelse för svensk arbetsplatskultur samt kunskap om arbetsrätt. 

 
Följande resultatmål har formulerats för aktiviteten i fråga: 
 

• Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
Se vidare bilaga 4. 
 
 
Falkenberg 

I Falkenberg genomförs följande lokala utvecklingsaktivitet: 
 

• Metodutveckling avseende etablering av en barnomsorgsverksamhet i kombination med 
språkinlärning i enlighet med den så kallade Kramforsmodellen. 

 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 
 

• Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
Se vidare bilaga 5. 
 
 
Halmstad 

I Halmstad genomförs följande utvecklingsinsats: 
 

• Metodutveckling avseende en förstärkt etableringsinsats i form av KASAM-dialog, 
kartläggningsverktyget EducateIT samt arbetslivskurser. Insatsen är riktad till ungdomar 
20-24 år. 

 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för aktiviteten: 
 

• Att utveckla och etablera metoden under projektperioden så att den vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
Se vidare bilaga 6. 
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Hylte 

I Hylte genomförs tre utvecklingsaktiviteter: 
 

• Metodutveckling kring kartläggning och vägledning med stöd av metoden 
Biologdesignern. 

• Metodutveckling relaterat till friskvård och hälsa i form av en hälsoutbildning. 
• Metodutveckling avseende praktik och mentorskap innefattande stöd till arbetsgivare och 

till nyanlända på arbetsplatser. 
 
Följande övergripande resultatmål har formulerats för alla tre aktiviteterna: 
 

• Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
 
Se vidare bilaga 7. 
 
 
Laholm 

I Laholm genomförs följande utvecklingsaktivitet: 
 

• 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. 
 

Följande övergripande resultatmål har formulerats för båda aktiviteterna: 
 

• Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 
2018-08-31 ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida 
etableringsverksamhet. 

 
 
Se vidare bilaga 8. 
 
 
Indikatorer för metodutvecklingsaktiviteterna 

De kvantitativa indikatorerna ska spegla: 
 

• Antal genomförda metodutvecklingsaktiviteter i relation till projektplanen. 
• Antal implementerade metodutvecklingsaktiviteter i relation till projektplanen. 
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De kvalitativa indikatorerna ska utgöras av: 
 

• Beskrivning och analys av innehåll och struktur i de etablerade och genomförda 
aktiviteterna samt aktiviteternas koppling till projektets målsättningar. 

• Beskrivning och analys av orsaker till icke etablerade och genomförda insatser i relation 
till projektplanen. 

• Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt genomförda aktiviteter 
utformats för att skapa förutsättningar för fler att generellt komma i utbildning och/eller 
arbete på kortare tid än tidigare. 

• Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och med vilken kvalitet kvinnor respektive 
män får del av insatser inom ramen för projektverksamheten. 

• Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer uppfattar 
att etablerade och genomförda aktiviteter anpassas till den enskilde individen utifrån ett 
helhetsperspektiv på deltagarens livssituation. 

• Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt de utvecklade metoderna 
bidrar till att ge nyanlända kvinnor och män en service som är lika tillgänglig, av lika hög 
kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionshinder och olika 
diskrimineringsgrunder. 

• Beskrivning och analys av vilken nytta berörda aktörer upplever uppstår till följd av 
genomförda aktiviteter. 

• Beskrivning och analys av vilken nytta berörda aktörer upplever uppstår till följd av 
genomförda aktiviteter i relation till av styrgruppen antagen policy för jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering. 

 
 

Uppföljning och utvärdering av resultatmålen på regional och lokal nivå 

Underlagen för uppföljning av resultatmålen i form av kvantitativa data på individnivå genereras i 
hög grad av det IT-system som upphandlats, se bilaga 9. 

Kvalitativa data rörande berörda aktörers värdering av de uppnådda resultaten fångas upp av 
extern utvärderingsresurs med stöd av olika metoder, till exempel enkäter, enskilda intervjuer, 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Den externa utvärderingsresursen bör också i betydande 
utsträckning delta i olika projektaktiviteter. 

Förutom det övergripande resultatmålet som är lika för de medverkande kommunerna så har 
varje kommun satt specifika resultatmål för sina verksamheter. Dessa resultatmål följs upp av de 
enskilda kommunerna själva. 

Analys av resultat och effekter bör ske i olika dialogmöten främst mellan styrgrupp, 
ledningsgrupp, projektmedarbetare, samverkanspartner och den externa utvärderingsresursen.  

Extern utvärderare bearbetar information, sammanställer underlag och strukturerar denna typ av 
dialogmöten för att skapa en teoridriven lärande utvärdering, se bilaga 10. 
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Leveransmål 
Huvuddelen av den innovativa metodutvecklingen sker i de medverkande kommunerna utifrån 
de olika projektaktiviteter som ska bedrivas på respektive ort.  

Projektets kvantitativa leveransmål på individnivå är följande: 

• Under projekttiden göra det möjligt för sammanlagt 1 400 nyanlända att delta i projektets 
samlade verksamheter. 

• I Kungsbacka ska sammanlagt 60 nyanlända kvinnor och män under projektperioden 
delta i de aktiviteter som beskrivs i bilaga 3. För att uppnå den lokala medfinansieringen 
ska 9 600 deltagartimmar redovisas.  

• I Varberg ska sammanlagt 240 nyanlända kvinnor och män delta i den aktivitet som 
beskrivs i bilaga 4. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 9 600 deltagartimmar 
redovisas. 

• I Falkenberg ska sammanlagt 100 nyanlända kvinnor delta i den aktivitet som beskrivs i 
bilaga 5. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 40 000 deltagartimmar redovisas. 

• I Halmstad ska sammanlagt 240 nyanlända kvinnor och män i åldern 20-24 år delta i den 
aktivitet som beskrivs i bilaga 6. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 57 600 
deltagartimmar redovisas. 

• I Hylte ska sammanlagt 345 nyanlända kvinnor och män delta i de aktiviteter som 
beskrivs i bilaga 7. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 82 800 deltagartimmar 
redovisas. 

• I Laholm ska sammanlagt 370 nyanlända kvinnor och män delta i den aktivitet som 
beskrivs i bilaga 8. För att uppnå den lokala medfinansieringen ska 7 400 deltagartimmar 
redovisas. 

• I Halland ska sammanlagt 48 nyanlända kvinnor och män delta i ett mentorskaps 
program under projektperioden. Platserna fördelas på nyanlända i de i projektet 
medverkande kommunerna. För att uppnå den medfinansieringen på detta område ska 2 
400 deltagartimmar redovisas. 

 
Det kvalitativa leveransmålet är att projektverksamheten ska ha god tjänstekvalitet på följande 
områden: 
 

• Bemötande. 
• Delaktighet. 
• Lyhördhet. 
• Flexibilitet. 
• Kompetens. 
• Lokaler. 
• Relevans i stödet. 
• Förbättrade möjligheter. 
• Stödets effekter. 
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På samtliga områden ska en koppling till de horisontella kriterierna finnas. 
 
 

Indikatorer  
 

• Antal deltagare i respektive aktivitet fördelat på i IT-systemet registrerade 
bakgrundsvariabler. 

• Antal deltagartimmar i respektive aktivitet fördelat på i IT-systemet registrerade 
bakgrundsvariabler. 

• Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer uppfattar 
att verksamheterna kännetecknas av god tjänstekvalitet. 

• Beskrivning och analys av i vilken utsträckning och på vilka sätt de utvecklade metoderna 
bidrar till att ge nyanlända kvinnor och män en service som är lika tillgänglig, av lika hög 
kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionshinder och olika 
diskrimineringsgrunder. 

• Beskrivning och analys av vilken nytta berörda aktörer upplever uppstår till följd av 
genomförda aktiviteter. 

 

 
Uppföljning och utvärdering 

Underlagen för uppföljning av resultatmålen i form av kvantitativa data på individnivå genereras i 
hög grad av det IT-system som upphandlats, se bilaga 9. 

Kvalitativa data rörande berörda aktörers värdering av de uppnådda resultaten fångas upp av 
extern utvärderingsresurs med stöd av olika metoder, till exempel enkäter, enskilda intervjuer, 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Den externa utvärderingsresursen bör också i betydande 
utsträckning delta i olika projektaktiviteter. 

Analys av resultat och effekter bör ske i olika dialogmöten främst mellan styrgrupp, 
ledningsgrupp, projektmedarbetare, samverkanspartner och den externa utvärderingsresursen.  

Extern utvärderare bearbetar information, sammanställer underlag och strukturerar denna typ av 
dialogmöten för att skapa en teoridriven lärande utvärdering, se bilaga 10. 
 
 

Processmål 
Följande processmål kan formuleras: 

• Projektledningen ska under hela projektperioden stödja utvecklingsprocesser som bygger 
på vetenskap och beprövad erfarenhet genom aktiviteter inom projektets lärplattform (se 
nedan under rubriken gemensamt lärande) i enlighet dels med den plan för 
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lärandeaktiviteter som ingår i projektplanen och dels i enlighet med av Socialstyrelsen 
utarbetad metod för att främja implementering av nya metoder (se bilaga 11).  

• Projektverksamheten på respektive ort ska bygga upp och genomföra insatser i enlighet 
med den projektplan som utarbetats under projektets analys- och planeringsfas. 

• Utvecklingsprocesserna ska på alla nivåer knytas till perspektiven för 
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och lika möjligheter utifrån av styrgruppen för 
projektet antagen policy (se bilaga). 

 
 

Indikatorer 
 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer uppfattar syfte, målsättningar och 
egen roll i projektet. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt av projektet berörda aktörer känner sig delaktiga i 
processen att utveckla ovan nämna aktiviteter. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att styrningen av projektet 
fungerar.  

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att de tar ansvar i enlighet 
med sina roller i projektet. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever stöd från projektledning 
och ledningspersonal i den egna reguljära verksamheten. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever ett engagemang i 
projektverksamheten. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att information och 
kommunikation fungerar i projektet. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att det administrativa 
arbetet i projektet fungerar. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att projektverksamhetens 
IT-stöd fungerar. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever de lärande aktiviteterna 
som relevanta och givande. 

 
Ovanstående är i hög utsträckning indikatorer som ska speglas genom den externa utvärderingen. 

 
Uppföljning och utvärdering 
 
Det är av stor vikt att de som berörs av projektet har fått förutsättningar att vara delaktiga, ta det 
ansvar de tilldelats, får det stöd de behöver samt upplever ett engagemang för och en tillhörighet 
till projektet. Det är också viktigt att projektets olika arbetsprocesser fungerar på ett smidigt och 
effektivt sätt. 
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En del av detta kan fångas upp i det dagliga arbetet av kontaktpersoner, projektledning, styrgrupp 
och andra i projektverksamheten men det är också viktigt att knyta den externa utvärderingen till 
uppföljning av hur projektprocessen fungerar. Detta kan göras genom att den externa 
utvärderingsresursen tar del av projektdokumentation, deltar i olika aktiviteter i projektet samt 
genom genomförande av frekventa attitydenkäter via webbaserade formulär. 
 
Anlitad extern utvärderare bör därför ha tillgång till ett IT-baserat system för att genomföra 
enkätundersökningar online, t.ex. webropol. 
 
 

Stödja nyanlända som har en studieinriktad målsättning 
genom mentorskap 
Denna insats handlar också om att korta vägen till målet och att öka måluppfyllelsen men 
redovisas för sig eftersom insatsen är regionalt övergripande. 

Syftet med att stödja nyanlända med en studieinriktad målsättning genom mentorskap är att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att de nyanlända ska kunna skaffa sig en på arbetsmarknaden 
konkurrenskraftig utbildning på högskolenivå.  

Huvuddelen av efterfrågan på arbetsmarknaden avser arbeten där det krävs eftergymnasial 
utbildning. Därför behöver andelen nyanlända som söker sig till eftergymnasiala studier öka. 
 

 
Effektmål 
Följande effektmål har formulerats: 
 

• Att stödja nyanlända som har en studieinriktad målsättning och vill studera på högskola 
genom mentorskap så att de kan genomföra sina framtida studier med gott resultat. 

 
 
Indikatorer 

• Antal nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet som 
2016 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas. 

• Antal nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet som 
2017 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas. 

• Andel nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet som 
2016 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas och som ingått i 
projektets mentorskaps program. 
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• Andel nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet som 
2017 påbörjade eftergymnasiala studier efter avslutad etableringsfas och som ingått i 
projektets mentorskaps program. 

• Andel nyanlända kvinnor och män i respektive kommun samt i regionen som helhet som 
ingått i mentorskaps programmet som uppfattar att deras möjlighet att genomföra 
studierna har påverkats positivt av mentorskapet. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljningen baseras på siffror från Arbetsförmedlingen, kommunerna samt utföraren av 
mentorskaps programmet. 
 
Utvärderingen ska analysera utfallet i relation till genomförande, resultat och effekter. En 
jämförande studie skulle kunna göras i fråga om studieresultat mellan deltagare i mentorskaps 
programmet och nyanlända som inte deltagit i mentorskaps programmet. 
 
 

Resultatmål 

• Att alla platser i mentorskaps programmet kontinuerligt utnyttjas.  
• Att minst 80 procent av de nyanlända som erhåller en mentor ska fullfölja insatsen. 
• Att minst 80 procent av de nyanlända som erhåller en mentor ska uppleva att det stöd de 

fått väsentligen har bidragit till att underlätta deras studier. 
 
 

Indikatorer 

Kvantitativa indikatorer: 

• Antal intresseanmälningar från målgruppen nyanlända. 
• Antal intresseanmälningar för att vara mentor. 
• Antal utbildade mentorer per år. 
• Antal adepter per år som på påbörjat en mentorskaps process.  
• Antal genomförda mentorskaps aktiviteter per adept. 
• Andel mentorer som fullföljt sitt uppdrag. 
• Andel adepter som fullföljt mentorskaps processen i enlighet med plan. 
• Faktiska studieresultat. 

 
Kvalitativa indikatorer: 
 

• Upplevd kvalitet i marknadsföringen av mentorskaps programmet. 
• Mentorsutbildningens upplevda kvalitet i relation till kravprofil i avtal med utförare. 
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• Upplevd kvalitet i matchningen mellan mentor och adept. 
• Upplevelser av kvaliteten i relationen mentor – adept. 
• Upplevelser av nyttan med mentorskaps programmet och på vilket sätt det bidragit till 

studieresultaten. 
 
 

Uppföljning och utvärdering 

Den direkta uppföljningen baseras på överenskommelser mellan projektverksamheten och 
utföraren i avtal. I detta bör ingå en beskrivning av vilka uppföljningsuppgifter som leverantören 
ska redovisa och när. De ska täcka in framförallt de kvantitativa indikatorer som angivits ovan. 

Den externe utvärderaren tar del av dessa uppföljningsuppgifter genom projektledningen.  

Utvärderingen bör baseras på att fånga upp mentorers och adepters synpunkter dels genom 
enkätundersökningar och dels genom personliga intervjuer med ett urval mentorer och adepter. 
Frågeinstrumenten ska möjliggöra en beskrivning och analys av respektive aktörs upplevelser i 
relation framförallt till ovan nämnda kvalitativa kriterier. 
 
 

Leveransmål 

• Den utförare som upphandlas ska leverera ett mentorskaps program i enlighet med de 
kvantitativa och kvalitativa krav som framgår av träffat avtal. 

 

Processmål 
Följande processmål förväntas uppnås: 
 

• Projektledningen ska upphandla ett mentorskaps program för sammanlagt 48 deltagare 
under analys- och planeringsfasen.  

• Arbetsförmedlingen och de medverkande kommunerna ska inför 2016 och 2017 anvisa 
24 deltagare per år till det regionala mentorskaps program som upphandlats av projektet.  

• Projektledningen ska kontinuerligt följa upp mentorskaps programmets beläggning och 
funktionalitet i enlighet med avtal med utföraren. 

 
Uppföljning av att ovanstående aktiviteter genomförs sker genom utvärderarens kontakt med 
projektet samt projektledningens redovisning till styrgruppen. 
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Samordning av resurser från privat sektor, offentlig 
sektor och den så kallade tredje samhällssektorn 
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. 
 
 

Effektmål 
De effekter som projektet vill uppnå genom etablering av breda 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. 

 
Verksamheten ska fortsätta efter projektets slut så länge det finns behov av den. 
 
 
Indikatorer 

• Antal deltagande aktörer relaterat till aktörskategori. 
• Vilka områden som berörs av samverkan. 
• Antal nya initiativ som initierats som en följd av samverkansplattformens arbete. 
• Initiativens karaktär. 
• Initiativens varaktighet. 
• Initiativens upplevda effekter. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering baseras på både kvantitativa och kvalitativa data. Extern utvärderare 
behöver tillsammans med kontaktpersoner i samverkansplattformarna etablera en fungerande 
rapporteringsstruktur som bygger på en rapporteringsmall. Därutöver behöver enkäter och 
intervjuer genomföras som underlag för informationsinhämtningen. Det behöver också skapas en 
struktur för återföring av projektets utvärdering till deltagarna i samverkansplattformarna. 
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Intressanta områden att belysa utöver ovanstående är följande: 

• Vilka effekter ger dessa samverkansfora beträffande kunskapsspridning om de nyanländas 
behov och förutsättningar samt vilka insatser som görs av olika aktörer för att främja 
etableringen? 

• Vilka effekter ger dessa samverkansfora beträffande initiering av stödinsatser som kan 
bedömas gynna individer i etableringen? 

• Kan liknande effekter ses i de kommuner som inte har valt att etablera samverkansfora? 
 
Uppföljnings- och utvärderingsstrukturen behöver anpassas till respektive samverkansplattform. 
 

 
Leveransmål och resultatmål  
Leveransmål och resultatmål sammanfaller i hög utsträckning och behandlas därför tillsammans. 

• Varje enskild medverkande kommun har ansvar för att under 2016 etablera ett 
samverkansforum för att fånga upp engagemang i etableringsprocessen från aktörer inom 
samhällets olika sektorer; näringsliv, offentlig sektor, den idéburna sektorn, de nyanlända 
själva samt kommuninvånare i gemen. 

• Syftet med ett sådant forum ska vara att kanalisera informationsutbyte kring vad olika 
aktörer gör samt att stimulera enskilda och organisationer att göra insatser som kan 
främja etableringen för de som mottagits i respektive kommun.  

 
Det finns en samordning mellan de offentliga verksamheterna som utgår från de lokala 
överenskommelserna kring etableringen som definierar de olika myndigheternas samverkan. 
Detta handlar dock om en bredare samverkan – en samling för en god etablering. 
 
 

Indikatorer 

Måluppfyllelsen mäts kvantitativt utifrån antal medverkande kommuner som har en sådan 
samverkansplattform. 
 
Måluppfyllelsen mäts kvalitativt utifrån graden av engagemang från aktörer inom olika sektorer, 
aktivitetsnivån i samverkansplattformen samt vilka resultat och effekter respektive 
samverkansplattform kan uppvisa. 
 
Specifikt behöver följande tydliggöras: 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt har de medverkande kommunerna etablerat ett 
sådant samverkansforum under 2016 och anledningarna till detta.  

• I vilken utsträckning och på vilka sätt har medverkande kommuner valt att inte etablera 
samverkansplattformar under 2016 och anledningarna till detta. 
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• I vilken utsträckning och på vilka sätt de samverkansfora som bildas har representation 
från samtliga aktörskategorier samt kontinuerligt bedriver verksamhet som kanaliserar 
informationsutbyte samt leder till insatser som gynnar etableringen för nyanlända 
flyktingar och kompletterar de offentliga verksamheternas insatser. 

• Hur fungerar arbetet i de samverkansfora som etablerats? Vilka deltar? Hur träffas man? 
Vad finns på agendan?  

 
 

Uppföljning och utvärdering 

Extern utvärderare följer upp i vilken utsträckning målet nåtts genom avstämning med 
projektledningen, intervjuer med ansvariga i respektive kommun samt genom att ta del av 
dokumentation (protokoll och beskrivningar av insatser) från respektive samverkansforum.  
 
 

Processmål 

• Projektets styrgrupp och projektledning ansvarar för att initiera processer att bilda 
samverkansplattformar eller att utveckla redan befintliga sådana i alla medverkande 
kommuner. 

 
 

Indikatorer 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt av insatsen berörda aktörer uppfattar syfte, 
målsättningar och egen roll i detta arbete. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt av insatsen berörda aktörer känner sig delaktiga i 
processen att utveckla den.  

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att de tar ansvar i enlighet 
med sina roller i projektet. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever stöd från projektledning 
och ledningspersonal i den egna reguljära verksamheten kring den aktuella processen. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever ett engagemang i 
processen. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt av insatsen berörda aktörer uppfattar att processen 
att utveckla samverkansplattformarna har fungerat. 

 
 

Uppföljning och utvärdering 

Det är av stor vikt att de som berörs av projektet har fått förutsättningar att vara delaktiga, ta det 
ansvar de tilldelats, får det stöd de behöver samt upplever ett engagemang för och en tillhörighet 
till projektet. Det är också viktigt att projektets olika arbetsprocesser fungerar på ett smidigt och 
effektivt sätt. 
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Det är intressant att följa upp vilka olika processer som utvecklas i de olika kommunerna 
beroende på hur existerande plattformar ser ut, om man själv valt att arbeta med just detta eller 
om man inte varit intresserad av just detta område i projektet. 
 
En del av detta kan fångas upp i det dagliga arbetet av kontaktpersoner, projektledning, styrgrupp 
och andra i projektverksamheten men det är också viktigt att knyta den externa utvärderingen till 
uppföljning av hur projektprocessen fungerar. Detta kan göras genom att den externa 
utvärderingsresursen tar del av projektdokumentation, deltar i olika aktiviteter i projektet samt 
genom genomförande av attitydenkäter via webbaserade formulär under olika delar av processen. 
 
 

Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden 
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. De resurser som projektet 
förfogar över på detta område är bland annat: 

• Kommunernas egna jämställdhetsresurser. 
• ESFs processtöd. 
• Budgeterad jämställdhetsresurs i projektet som ska upphandlas. 
• 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. 
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Effektmål 
Projektverksamheten i Integration Halland ska vara 

• lika tillgänglig 
• av lika hög kvalitet 
• lika väl anpassad 

 
oavsett 

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

 
 
Indikatorer 

Aktörer som har deltagit i lärande aktiviteter med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och lika 
möjligheter ska uppleva att de väsentligt har ökat sin förmåga att bemöta målgruppen på ett sätt 
som ger projektdeltagarna en service som är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl 
anpassad oavsett kön, funktionsnedsättning eller någon diskrimineringsgrund. 
 
Projektdeltagarna ska uppleva att den service som projektet gett har varit lika tillgänglig, av lika 
hög kvalitet och lika väl anpassad oavsett kön, funktionsnedsättning eller någon 
diskrimineringsgrund. 
 
 
Uppföljning och utvärdering 

Effekter i relation till ovan mål speglas genom attitydenkäter som genomförs med styrgrupp, 
projektledning, övrig projektpersonal samt deltagare. 
 
 

Resultatmål 
Följande resultatmål har formulerats för projektet på detta förändringsområde: 

• Vägen till arbete, utbildning eller annan sysselsättning ska i lika hög utsträckning kunna 
kortas oavsett: 

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

 
• Kvinnor och män ska få del av projektverksamheten i relation till andel mottagna kvinnor 

respektive män. 
• Jämställdheten ska säkerställas genom utveckling av personal (lärande och handledning) 

samt olika lokala aktiviteter (delad föräldraledighet, delat deltagande i etableringen samt 
extra barnomsorgsverksamhet). 

• Tillgängligheten ska öka genom lokala insatser i form av fördjupad kartläggning, 
hälsoinsatser, information om samhälle och arbetsmarknad, vägledning och 
coachningsverksamhet, mentorskap, Supported Employment med mera. 

 

 
Indikatorer 

Resultat på individnivå registreras i projektverksamhetens databas med uppföljningsuppgifter. 
Data sammanställs utifrån ovan angivna bakgrundsfaktorer för att kunna jämföra resultat utifrån 
kriterierna i fråga och därmed kunna göra en analys av i vilken utsträckning personer i 
målgruppen har lika möjligheter i relation till kön, ålder, funktionsnedsättning samt övriga ovan 
nämnda kriterier. 
 
 

Uppföljning och utvärdering 

Kvantitativa uppföljningsdata genereras av projektets IT-plattform. Därutöver behöver 
uppfattningar från medverkande personal och deltagare inhämtas genom enkäter och intervjuer. 
 
Analyser ska också göras av resultat och effekter för att koppla eventuella skillnader i service till 
skillnader i resultat och effekter i fråga om utflödet ur etableringen. Analyser ska göras dels 
utifrån kontinuerligt genomförda uppföljningar av deltagarnas uppfattningar kring jämställdhet, 
tillgänglighet och icke-diskriminering och dels utifrån månatliga resultatuppföljningar med 
fördelning på kön, ålder och övriga variabler som nämnts ovan.  
 
 

Leveransmål 
Av projektplanen framgår att följande produkter ska levereras av verksamheten under projektets 
gång: 

• Utbildning av projektets styrgrupp kring de horisontella kriterierna -
jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. 

• Utbildning av projektpersonal.  
• Styrgruppen ska ta beslut om en policy för de horisontella kriterierna  
• Under projektets gång ge handledning till enskild projektverksamhet i mån av utrymme. 
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• Medverkan av extern jämställdhetsresurs i aktiviteter inom projektets lärandeplattform. 
• Medverkan av extern jämställdhetsresurs vid analys av utvärderingsresultaten tillsammans 

med följeforskare, projektledning samt projektets styrgrupp. 
 
Uppnående av ovan angivna leveransmål är en förutsättning för att kunna uppnå ovan angivna 
resultat- och effektmål. 
 
 

Indikatorer 

Kvantitativa indikatorer är: 
 

• Vilka av ovan aktiviteter har genomförts/inte genomförts? 
• Hur har deltagandet sett ut i respektive aktivitet? 
• Hur har de olika aktiviteterna strukturerats och vilket innehåll har de haft? 

 
Kvalitativa indikatorer bör spegla berörda aktörers upplevelser av: 
 

• Relevans i genomförda aktiviteter. 
• Kvalitet i struktur och innehåll. 
• Nytta i relation till de resultat och effekter som ska uppnås. 

 
 
Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av att aktiviteter genomförs sker genom följeforskarens kontakter med projektet. 
Kvaliteten i aktiviteterna kan följas upp på följande sätt: 

• Aktivitet med styrgruppen skulle kunna följas upp genom deltagande observation eller en 
gruppintervju efter genomförd insats.  

• Utbildning av personal under planerings- och analysfasen följs upp genom deltagande 
observation samt enkät. 

• Workshopaktiviteter kan utvärderas genom deltagande observation och/eller 
attitydenkäter. 

• Handledning för enskild enhet följs bäst upp genom gruppintervjuer före och efter hela 
insatsen. 

 
 

Processmål 

• Projektledningen ska initiera och säkerställa genomförande av följande insatser: 

- Upphandling av extern resurs för jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke 
diskriminering. 
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- Kontakt med Socialfondens processtöd ESI samt använda de resurser som ESI har 
för projekten. 

- Utbildning för projektets styrgrupp. 
- Utbildning för hela projektteamet. 
- Samordning av projektinsatser med de medverkande kommunernas egna resurser i 

fråga om jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. 
- Vid utformning av projektets IT-stöd för uppföljning säkerställa att detta möjliggör 

könskonsekvensanalyser och analyser beträffande perspektiven tillgänglighet och icke 
diskriminering. 

- Vid upphandling av följeforskare säkerställa att kompetens finns för att utvärdera 
dessa områden och till dem relaterade kriterier.  

 

Indikatorer 

Kvantitativa indikatorer är: 
 

• Vilka av ovan aktiviteter har genomförts/inte genomförts? 
• Hur har deltagandet sett ut i respektive aktivitet? 
• Hur har de olika aktiviteterna strukturerats och vilket innehåll har de haft? 

 
 
Kvalitativa indikatorer kan vara berörda aktörers upplevelser av: 
 

• Relevans i genomförda aktiviteter. 
• Kvalitet i struktur och innehåll. 
• Nytta i relation till de resultat och effekter som ska uppnås. 

 
 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av att aktiviteter genomförs sker genom följeforskarens kontakter med projektet.  
 
 

Gemensamt lärande 
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. 

Generellt finns en intention i projektet att skapa goda förutsättningar för lärande i 
projektverksamheten. En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att projektinsatserna ska 
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leda till gynnsamma långsiktiga effekter både för deltagande individer och verksamheter. 
Individens lärande är en förutsättning för hans eller hennes utveckling på arbetsplatsen men även 
för verksamhetens utveckling. Lärandet ska även stärka individen genom att ny kunskap utvecklas 
till kompetens. Att tänka nytt och att se saker på ett annorlunda sätt – så kallat utvecklingsinriktat 
lärande – är en förutsättning i dagens arbetsliv. 
 
 

Vad innebär lärande? 

Det finns ingen standardiserad definition av vad en lärande organisation är. Vanligt 
förekommande definitioner är: 

• En organisation som fokuserar på ständig förbättring av sina processer, produkter och 
service, som stöder lärande hos sina medarbetare, både individuellt och i grupp samt som 
ständigt utvecklar sig själv i syfte att möta de strategiska målen. 

• Organisationer i vilka människor kontinuerligt utökar sina möjligheter att skapa resultat 
som verkligen önskas, där nya tankesätt skapas gemensamt och där man tillsammans 
reflekterar över lärprocessen. 

 
Organisatoriskt lärande innebär att det inte enbart är individer som förändras utan hela 
organisationens beteende kan förändras när den blir en lärande organisation (Ellström, 1996). 
Organisationslärandet omfattar den kunskap som finns nedlagd i själva organisationen, i dess 
organisationskarta, filosofi, riktlinjer, ledarskapsprinciper, personaladministration och 
kommunikation. Alla enskilda medlemmar i en organisation kan tillägna sig ny kunskap men 
endast när kunskapen tränger in i organisationen på ett sådant sätt att den också blir normgivande 
för organisationsmedlemmarnas fortsatta handlande kan man tala om att organisationen lär 
(Moxnes, 1986). 

Organisatoriskt lärande kan ses som produkten av tre typer av aktiviteter: individuellt lärande, 
teamlärande och systemlärande (Wickberg,1997). Systemlärande förekommer när organisationen 
utvecklar systematiska processer för att skaffa, använda och kommunicera kunskap. 

I vid mening kan lärande förstås som förändringar av individens kompetens, det vill säga 
förändringar kan avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder, 
sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper (Ellström,1992). Lärandet har en 
subjektiv dimension och en utförandedimension. Med den först nämnda avses kunskaper, 
färdigheter, attityder och personlighetsrelaterade aspekter som t.ex. självförtroende, det vill säga 
olika aspekter av det ”lärande subjektets” kompetens. Utförandedimensionen handlar om 
subjektets sätt att använda sin kompetens i utförandet av en uppgift, t.ex. lärande som yttrar sig i 
form av ett förbättrat arbetssätt eller nya lösningar för att hantera vissa arbetsuppgifter (Ellström, 
2004). 
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Varför behövs lärande? 

Ovan redovisade utgångspunkter har haft betydelse för utformningen av målsättningarna i 
projektet Integration Halland. 

Projektets lärande är inriktat på att stödja uppnåendet av projektets förändringsmål på olika 
områden som redovisats ovan i detta PM. Det håller samman projektet, främjar ett gemensamt 
ägarskap och tydliggör kopplingen till projektet syfte och målsättningar. Lärandet är en viktig 
förutsättning för att initiera förändringsprocesserna och för att utveckla kvaliteten i projektets 
erbjudande. Såväl projektets deltagare som projektets personal och övriga berörda aktörer berörs 
av lärandet. 
 
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. Vid upphandling av extern utvärderingsresurs bär säkras att 
utvärderaren har kompetens för att vara en väsentlig aktör i planering och genomförande 
av lärandeinsatser i projektet samt att tillräcklig tid avdelas för detta i den samlade 
utvärderingsresursen. 

• 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. 
 
 

Resultat- och effektmål 
På detta område är det relevant att sammanföra resultat- och effektmål. 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. 

 

Indikatorer 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit till att korta 
ledtiderna från uppehållstillstånd till övergång i utbildning och/eller arbete? 
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• I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit till att öka 
andelen nyanlända kvinnor och män som efter etableringsfasen övergår till utbildning 
och/eller arbete? 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit till att minska 
skillnader i arbetskraftsdeltagande och arbetslöshet relaterat till kön, funktionshinder och 
olika diskrimineringsgrunder? 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt har plattformen för lärande bidragit uppnåendet av 
resultat- och effekter inom övriga förändringsområden? 

• Vilka faktorer har påverkat resultat och effekter samt varför?  
 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss utsträckning 
komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens deltagande i olika 
aktiviteter. 

Underlag för analysen av effektmålen skapas dels genom de resultatuppgifter som levereras av 
Arbetsförmedlingen och dels genom de uppföljningsdata som kan tas fram ur projektets egen 
databas. 
 
 

Leveransmål 
Under analys- och planeringsfasen har former och områden för lärande diskuterats. Det har då 
tydliggjorts att varje anordnad del i det regionala lärandet ska ha en koppling till projektets mål. 
Lärandet kan ske på olika sätt. Det är en fördel att ha en flexibilitet i struktur och innehåll. 
Följande är exempel på möjliga aktiviteter kopplade till förändringsmålen: 

• Erfarenhetsutbyte kring jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter genom bidrag 
från de samverkande aktörerna med upphandlad resurs som drivande aktör. 

• Informationsaktiviteter för att alla ska ha en bild av vilka resurser som finns i regionen 
hos näringslivet, den offentliga sektorn och den tredje samhällssektorn. Ledningsgruppen 
skulle kunna samordna men olika samverkansaktörer vara drivande. 

• Workshoppar utifrån metodutvecklingsperspektivet. De olika kommunerna skulle kunna 
bjuda in de andra för att delge sina egna erfarenheter utifrån de lokala aktiviteterna. 
Ledningsgruppen kan vara pådrivande. Anordnare av programmet för mentorskap skulle 
kunna hålla i erfarenhetsredovisning kring mentorskapet.  

• Workshoppar utifrån uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter med följeforskaren som 
drivande aktör. 

• Transnationella seminarier med medverkan av transnationella partners. En del i 
planeringen av det transnationella utbytet. Projektledningen är drivande. 
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Indikatorer 

• Hur fungerar processen att forma plattformen för lärande? 
• I vilken utsträckning och på vilka sätt initieras och etableras aktiviteter inom plattformen 

för lärande? 
• I vilken utsträckning och på vilka sätt bidrar olika aktörer till plattformen för lärande? 
• Hur fungerar beslutsprocessen för att nå fram till en gemensam plattform? 
• Vilka konreta aktiviteter ingår efter beslut i plattformen för lärande? 

 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss utsträckning 
komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens deltagande i olika 
aktiviteter. 

Kompletterande informationsinhämtning kan ske genom att ta del av projektdokumentation samt 
genom olika frågeinstrument. 

Den gemensamma dialogen mellan utvärderare, styrgrupp och ledningsgrupp är en viktig grund 
för analys av hur och varför den regionala lärplattformen fått en viss struktur och ett visst 
innehåll. 
 
 

Processmål 
Projektledningen behöver efterhand tillsammans med Arbetsförmedlingen och de medverkande 
kommunerna diskutera fram struktur, innehåll och målsättningar för detta område. 
 
Styrgruppen behöver aktivt stödja utvecklingen av lärandeplattformen och tillse att det finns 
resurser för detta arbete. 
 
Utvecklingen av lärandeplattformen behöver ha hög prioritet eftersom denna har betydande 
förutsättningar för att skapa långsiktiga effekter av projektverksamheten. 
 
 
Indikatorer 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer uppfattar syfte, målsättningar och 
egen roll i utvecklingen av lärplattformen. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt av projektet berörda aktörer känner sig delaktiga i 
processen att utveckla lärplattformen . 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever att de tar ansvar i enlighet 
med sina roller i att utveckla lärandeplattformen. 
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• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever stöd från projektledning 
och ledningspersonal i den egna reguljära verksamheten i denna process. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever ett engagemang för 
lärandeplattformen. 

• I vilken utsträckning och på vilka sätt berörda aktörer upplever de lärande aktiviteterna 
som relevanta och givande. 

 
En stor del av uppföljningen sker med stöd av extern utvärderare.  
 

Uppföljning och utvärdering 

Arbetet med att utveckla plattformen för lärande kommer i hög utsträckning att följas genom 
deltagande av den externe utvärderaren. Därutöver kan enkäter och intervjuer i viss utsträckning 
komplettera informationsinhämtningen som sker genom utvärderarens deltagande i olika 
aktiviteter. 

Kompletterande informationsinhämtning kan ske genom att ta del av projektdokumentation samt 
genom olika frågeinstrument. 

Den gemensamma dialogen mellan utvärderare, styrgrupp och ledningsgrupp är en viktig grund 
för analys av hur och varför den regionala lärplattformen fått en viss struktur och ett visst 
innehåll. 
 



 

1 

 

Deltagarenkät Integration Halland 

 

1. Jag som besvarar den här enkäten är  

   Kvinna 
 

   Man 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

2. Min ålder är  

   16-20 år 
 

   20-24 år 
 

   25-30 år 
 

   31-54 år 
 

   55 år eller äldre 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

3. Jag är född i ett land  

   Inom Europa 
 

   I Afrika 
 

   I Asien 
 

   I annan del av världen 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

4. Jag har fullföljt utbildning på följande nivå (ange endast högsta nivå)  

   Grundskola 1-8 år 
 

   Grundskola 9 år eller motsvarande 
 

   Gymnasium eller motsvarande 
 



 

2 

 

   Högskola/universitet 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

5. Du har tillsammans med en handläggare på Arbetsförmedlingen upprättat en plan för din så kallade 

etableringsperiod för att komma i utbildning och/eller arbete. Vad förväntar du dig att uppnå under 

etableringsperioden?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

6. Vilket är det främsta skälet till att du deltar i projektet Integration Halland?  

   För att jag själv vill det 
 

   För att det är ett krav från min handläggare på Arbetsförmedlingen/kommunen 
 

   Av annat skäl 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

7. I vilken utsträckning bedömer du att deltagandet i den aktivitet som du nu är med i förbättrar dina 

möjligheter till utbildning/arbete?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
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8. I vilken utsträckning bedömer du att den aktivitet du nu deltar i har ett innehåll som ger dig 

information och kunskaper som du kan ha nytta av för att uppnå dina målsättningar med 

etableringsperioden?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

9. I vilken utsträckning bedömer du att den aktivitet du nu deltar i inom projektet Integration Halland har 

en pedagogisk struktur som underlättar för dig att ta till dig information och kunskaper?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

10. I vilken utsträckning bedömer du att du språkligt har kunnat förstå den information och kunskap som 

förmedlats i aktiviteten?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

11. I vilken utsträckning anser du att du själv har haft möjlighet att påverka vilka aktiviteter du skulle 

delta i under etableringsfasen?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

12. I vilken utsträckning har du haft möjlighet att påverka innehållet i och utformningen av den 

projektaktivitet du nu deltar i?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

13. I vilken utsträckning anser du att projektpersonalen har engagerat sig för att göra det så bra som 

möjligt för dig i aktiviteten?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
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14. I vilken utsträckning anser du att den projektpersonal du möter i aktiviteten har de kunskaper som 

behövs för att kunna ge dig rätt stöd?  

   I mycket hög utsträckning 
 

   I hög utsträckning 
 

   I medelmåttig utsträckning 
 

   I liten utsträckning 
 

   I mycket liten utsträckning 
 

   Ej svar 
 

 

 

 

 

15. Skulle du rekommendera andra nyanlända att delta i den aktivitet som du nu deltar i inom Projektet 

Integration Halland?  

   Ja 
 

   Nej 
 

   Tveksamt 
 

   ej svar 
 

 

 

 

 

16. Beskriv vad som är bra/mindre bra med aktiviteten?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

17. Här kan du skriva ner dina övriga synpunkter  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



Enkät Brilon

 
1. I vilken utsträckning är du nöjd med uppläggningen och genomförandet av konferensen? 

nmlkj I mycket liten utsträckning

nmlkj I liten utsträckning

nmlkj I viss utsträckning

nmlkj I hög utsträckning

nmlkj I mycket hög utsträckning

 
2. Vad var det som var bra/mindre bra med upplägget och genomförandet? 





 
3. I vilken utsträckning var du nöjd med innehållet i programmet? 

nmlkj I mycket liten utsträckning

nmlkj I liten utsträckning

nmlkj I viss utsträckning

nmlkj I hög utsträckning

nmlkj I mycket hög utsträckning

 
4. Vilka delar i programmet uppskattade du mest respektive minst? 





 
5. I vilken utsträckning innebar erfarenhetsutbytet på konferensen att du fick ta del av nya kunskaper och 
erfarenheter som du kan ha nytta av i framtiden? 

nmlkj I mycket liten utsträckning

nmlkj I litenutsträckning

nmlkj I viss utsträckning

nmlkj I hög utsträckning

nmlkj I mycket hög utsträckning

 
6. Vilken var den viktigaste lärdomen av deltagandet i konferensen? 







 
7. I vilken utsträckning innebar erfarenhetsutbytet i konferensen att du delade med dig av dina erfarenheter och 
kunskaper? 

nmlkj I mycket liten utsträckning

nmlkj I liten utsträckning

nmlkj I viss utsträckning

nmlkj I hög utsträckning

nmlkj I mycket hög utsträckning

 
8. Vilken var den viktigaste kunskapen/erfarenheten som du delade med dig av till de andra deltagarna`? 





 
9. Hur skulle du vilja beskriva värdet av transnationellt utbyte för projektet Integration Halland 





 
10. I vilken utsträckning bedömer du att det du fått ta del av på konferensen kommer att påverka dig i ditt arbete? 

nmlkj I mycket liten utsträckning

nmlkj I liten utsträckning

nmlkj I viss utsträckning

nmlkj I hög utsträckning

nmlkj I mycket hög utsträckning

 
11. Jag som fyller i den här enkäten är 

nmlkj Kvinna

nmlkj Man

 
12. Jag har tidigare deltagit i konferens i 

gfedc Österrike

gfedc Sverige

 



13. Kommer du att delta även i konferensen i Finland? 

nmlkj Ja

nmlkj Nej

nmlkj Vet inte

 
14. övriga reflektioner 
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Frågor till deltagare i projektet IIRA (Immigrant Integration to 
Rural Areas) 
Framtidsutbildning AB följer projektet Integration Halland som externa utvärderare. 
Anledningen till att Framtidsutbildning AB vill intervjua dig är att du ingår i det transnationella 
projektet IIRA som projektet Integration Halland samarbetar med i det transnationella utbytet. 
Fokus i frågorna kommer att vara på hur du uppfattar att samarbetet med projektet Integration 
Halland har fungerat och vad detta samarbete har tillfört men först vill jag ställa några frågor om 
din och din verksamhets medverkan i projektet IIRA. 
 

Inledande frågor 

• Vad är anledningen till att du och den verksamhet där du jobbar är med i projektet IIRA? 
• Berätta om vad du och din verksamhet gör på integrationsområdet. 
• Vilka olika aktörer samarbetar ni med lokalt och regionalt i integrationsarbetet? 

 
 

Samarbetet med Integration Halland 

• Hur kommer det sig att projektet IIRA beslutade att samarbeta med projektet Integration 
Halland? 

• Hur har samarbetet fungerat?  
• Vad ser du för fördelar med att två projekt samarbetar på det sätt som har skett? 
• Finns det nackdelar?  
• Har du och din verksamhet samarbetat med projektet Integration Halland i andra 

sammanhang? Om ja, vilka? 
 
 
Syftet med det transnationella utbytet 

• Ni vill ju bygga en internationell lärplattform för offentlig, privat och ideell sektor. Hur 
ser representationen från olika sektorer ut? Varför? Finns skillnader mellan länderna? 

• Finns olikheter mellan de medverkande länderna i hur den ideella sektorns resurser tas till 
vara? Om ja, vilka? 

• Ni har nu träffat era partners från Österrike, Tyskland och Finland för tredje gången. Vad 
uppfattar du att det finns för likheter respektive olikheter mellan de olika länderna hur 
man arbetar med integrationsfrågor? 
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Konferensen i Brilon 

Den tredje konferensen har precis genomförts i Brilon i Tyskland. 

• Vad tyckte du om konferensprogrammet och genomförandet av det? 
• Är du nöjd med innehållet i konferensen? 
• Vad uppskattade du mest respektive minst av de olika programpunkterna? 
• I vilken utsträckning och på vilka sätt fick du ta del av nya kunskaper och erfarenheter 

under de här dagarna? 
• I vilken utsträckning och på vilka sätt fick du möjlighet att dela med dig av dina 

erfarenheter och kunskaper till andra? 
 

 

Nyttan med transnationellt utbyte 

• Hur skulle du utifrån det utbyte som skett så här långt bedöma värdet av att ha 
transnationellt utbyte? Vilken nytta uppfattar du att du och din verksamhet har haft av 
utbytet? 

• Vad är de viktigaste lärdomarna du tar med dig från de tre möten ni har haft? 
• I vilken utsträckning och på vilka sätt kommer de kunskaper och erfarenheter du har fått 

med dig från utbytet att påverka dig i ditt arbete på hemmaplan? 
 
 
Nyttan med samarbetet mellan Lokalt Ledd Utveckling i Halland och 
projektet Integration Halland 

• Vilken betydelse har samarbetet mellan LLUH och projektet Integration Halland haft för 
det transnationella utbytets sätt att fungera och vad det resulterat i? Varför? 

• Har samarbetet kring det transnationella utbytet lett till att du och din verksamhet nu 
samarbetar mer med projektet Integration Halland på hemmaplan? Varför? 

• Har det uppstått mervärden genom samarbetet med Integration Halland på det här sättet? 
Om ja, vilka och varför? 

 
 
Övriga synpunkter 

• Är det något utöver det jag frågat om som du skulle vilja tillföra? 

 

TACK för att du tog dig tid att delta! 
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Interview with international partners in Immigrant Integration to 
Rural Areas 
Framtidsutbildning AB is a swedish company which main activity is to evaluate projects financed 
by the European Social Fund. One of the projects my company follows as external evaluator is 
Integration Halland. As the project is a partner in IIRA the outcome of this international 
exchange is something that I and my team would like to know more about. One of my collegues 
will contact you according to the following schedule: 

• Patrica, monday at15.00, interviewed by Malin Brandqvist. 
• Gerda, tuesday at 8.00, interviewed by Malin Brandqvist. 
• Lennard, tuesday at 9.00, interviewed by Malin Brandqvist 
• Armin, tuesday at 10.00, interviewed by Malin Brandqvist. 
• Eeva, tuesday at 14.00, interviewed by Lina Weibull. 

 
Malin and Lina will put the following questions to you. 
 

• Please describe in what ways the organization where you work involve in immigrant 
integration activities. 

• Which were the main reasons for you and your organization to participate in this 
international exchange? 

 
• In the three conferences arranged so far you have had the possibility to exchange 

knowledge and experiences with others in the field of immigrant integration – in what 
extent and in what ways did you get new knowledge and useful experiences as an 
outcome of your participation? Can you give some examples? 

• In what extent and in what ways did you have a possibility to share your own knowledge 
and experiences with the others? Can you give some examples? 

 
• In the three conferences you have discussed many different topics and engaged in a lot of 

activities. What kind of topics/activities were more interesting related to the kind of 
knowledge and experiences that you look for? Why? 

• Were there topics/activities that you think were less interesting? Why? 
• In these aspects how did you find the conference in Brilon?  

 
• What kind of benefits did you and your organization have from participating in IIRA? 
• Have you learnt something that will affect how your organization will work in the future? 

Can you give me an example? 
• Would you recommend others to engage more in international exchange of knowledge 

and experiences?  
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• The means for international exchange within the European Union are not used in full 
extent – what do you think could be done about that? 

 
 
Thank you for sharing your views with us! 
 
Bo Eriksson 
Framtidsutbildning AB 
0046 707697025 
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1. Inledning från projektledningen 

Med konferensen den 25 november ville Integration Halland erbjuda en mötesplats för olika 

organisationer i Halland, och vi hoppas att dagen ledde till nya kontakter och nya idéer. Använd gärna 

listan med kontaktuppgifter för fortsatt samverkan! 

Konferensens deltagare arbetar i kommunala förvaltningar, på myndigheter, på företag, studieförbund 

eller i ideella föreningar med målgruppen nyanlända. Under konferensen diskuterades vilka faktorer 

som ger ett framgångsrikt arbete med integration och vilka behov som finns. Vi inventerade också de 

aktiviteter som har gjorts och som planeras. 

Från Integration Hallands sida planerar vi en översikt av de aktiviteter och insatser för nyanlända som 

kompletterar Arbetsförmedlingens etablering, där nedanstående inventering kommer att vara en del. 

Vi tar också med oss de faktorer som deltagarna anser skapar framgång in i våra aktiviteter och i vårt 

arbete med regionalt lärande. Som du kan se i ordmolnet under rubrik 4.1. anser deltagarna att det är 

viktigast med information och mötesplatser för en god samverkan. Utöver vår beredningsgrupp och 

styrgrupp, där representanter från Hallands kommuner, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Halmstad, 

Länsstyrelsen och Region Halland möts, tittar vi därför just nu på en eventuell möjlighet för 

Integration Halland att vara värd för en virtuell mötesplats. Vi kommer även att fortsätta använda vår 

hemsida och nyhetsbrev för att sprida information om vad som händer i Halland och hur vi går vidare 

med arbetet efter konferensen.  

Om du anordnar någon aktivitet på området integration av nyanlända som du vill informera andra om, 

via vår hemsida eller nyhetsbrev, maila gärna projektets kommunikatör Hedvig Lundborg på 

hedvig.lundborg@hylte.se.  

Om du behöver annan information eller hjälp från oss är du alltid välkommen att ta kontakt med oss i 

projektledningen. 

Emma Gröndahl, projektledare 

Telefon: 073-147 25 54 

E-post: emma.grondahl@hylte.se 

Emma Thor, biträdande projektledare 

Telefon: 073-147 25 53  

E-post: emma.thor@hylte.se  

 

Hemsida: integrationhalland.se 
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2. Vilka aktiviteter pågår och planeras? 

I det här momentet fick deltagarna lista vilka lyckade insatser de har genomfört, vad de planerar att 

göra i den närmaste framtiden och vilka behov/frågor de upplever finns inför framtiden. Inventeringen 

av aktiviteter kan användas som inspiration eller som samverkansgrund.  

Alla svar finns i bilaga 1 i det här dokumentet, sorterade efter organisation/aktör. Kontaktuppgifter 

till de personer som representerade organisationerna på konferensen finns i ett separat dokument.   

3. Vad gör oss framgångsrika? 

I det här momentet fick deltagarna via Mentimeter avsluta påståendet ”vi skapar utveckling och 

förändring genom att…” efter att först ha intervjuat och diskuterat med varandra. 

Samtliga Mentimetersvar finns i bilaga 2 i det här dokumentet. 

Svaren är av två olika typer. Dels diskuteras faktorer i själva organisationerna eller specifika 

aktiviteter, dels arbetssätt och personliga egenskaper hos inblandade aktörer. 

3.2. Insatser/förändringar i organisation 

Generella faktorer 

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 men i samverkan mellan offentlig sektor, myndigheter, 

näringsliv, ideell sektor och enskilda, oorganiserade privatpersoner.  
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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 

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 

3.1. Arbetssätt och personliga egenskaper 

Många av svaren definierade olika inställningar och egenskaper som man som individ bör ha i arbetet 

med integration. Hos de som arbetar med nyanlända anses följande egenskaper vara viktiga: 

• För dialog, inte bara informerar 

• Har en vilja att jobba framåt 

• Har 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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Med målen att: 

• Bidra till aktivitet hos nyanlända 

• Skapa delaktighet, meningsfulla sammanhang och social inkludering och nätverk för 

målgruppen 

• Undvika att bidra till inlärd hjälplöshet eller offerroll hos individen och istället öka 

självförtroende och eget ansvar 

• Insatser styrs av dem de berör 

4. Vad krävs för ökad samverkan? 

Deltagarna svarade på frågan via Mentimeter. Även här kan man skilja mellan konkreta insatser som 

behövs, och önskvärda egenskaper hos de personer som vill samverka med varandra. 

4.1. Ordmoln 

Ord som fyllts i fler gånger blir större i ordmolnet. 

 

4.2. Insatser/förändringar i organisation 

• Agera 

• Deltagarlista  

• Digital mötesplats 

• Etableringsplan 

• Förvaltningsöverskridande  
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• Gemensamplattforminsatser  

• Hitta möjligheter 

• Idéer  

• Information  

• Kompetensutbyte  

• Konkret nästa steg  

• Kunskapsbank  

• Kännedom om varandra  

• Länkar  

• Mötesplatser  

• Nätverk  

• Nätverkskarta 

• Personalresurs 

• Regelbundenhet  

• Samordna  

• Skype 

• Sprida goda exempel 

• Syfte Målbild Processbeskrivning Utvärdering Matchning Kartläggning 

• Telefonmöten 

• Tid 

• Uppföljningar  

• Virtuellt forum  

• Workshop  

• Överskådlighet  

4.3. Arbetssätt och personliga egenskaper 

• Ansvar  

• Avsätta tid  

• Delge 

• Dialog  

• Förståelse 

• Generositet 
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• Humor  

• Ideella krafter  

• Individnivå 

• Intresse 

• Kompromissvilja 

• Leveransförväntan 

• Lyhördhet 

• Mod  

• Prestigelöshet  

• Relationsbyggande  

• Respekt 

• Samarbete  

• Släppa garden  

• Snällhet 

• Tålamod 

• Underhållande 

• Underifrånperspektiv  

• Vilja  

• Våga misslyckas 

• Våga visa vem man är  

• Ödmjukhet 

• Öppenhet 

5. Frågor/behov  

Här fick deltagarna skriva upp behov och frågor som man kan behöva samverka kring i framtiden. Där 

det fanns en avsändare står denne med. Ta gärna upp bollen och hör av dig till den aktör som behöver 

din hjälp! 
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5.1. Generella 

• Fler boenden x3 

• Forum för nyanlända att träffa svenskar 

• Generationsmotsättningar 

• Hur engagera fler människor? 

• Inbjudan till de som kommit längre, t.ex. Hylte 

• Kommunikationsportaler/mötesplatser 

• Långsiktigt engagemang hos frivilliga 

• Mer samverkan mellan arbetsförmedlingen, kommuner, Region Halland 

• Praktikplatser/jobb 

• Samverkansstrukturer i kommuner (likt Integration Hylte) 

• Se till individer och inte invandrare som odefinierad grupp 

• Språkbarriärer 

• Utveckla samarbete med föreningar 

5.2. Specifika 

• Bidrag att skapa traumacenter i Varberg/Halland 

• Förankra och informera om utbildningen Idrottsspåret (Katrinebergs folkhögskola) 

• Hjälp att komma till Hallands kommuner med trafiksäkerhetsinformation – inga ekonomiska 

resurser i nuläget (NTF) 

• HVB-boenden bjuder in skolkamrater 

• Kontakt med nysvenska kvinnor som är intresserade av mat 

Landsbygdsföretagande kvinnor med matfokus 

Metodutveckling tema mat (Hushållningssällskapet) 

• Lotsa in barn/unga på Spenshult i föreningsliv i Halmstad/omnejd 

• Mentorer för nya företagare via Rotarys Lotsen-projekt 

• Samverka kring hälsa med Region Halland (Arbetsförmedlingen) 

• Yrkesutbildning med sfi/yrkessvenska (Movant) 

• Översättning av handlingar från myndigheter (Röda korset) 
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6. Vad är viktigast framöver? 

• Action 

• Agera 

• Agera utifrån kunskap som redan finns. 

• At få en sammanfattning om vad alla som deltagit idag gör och kontaktuppgifter för 

förhoppningsvis samarbete! 

• Att göra, inte bara prata 

• Att inkludera dem det berör i dessa forum. 

• Att jag söker kunskap 

• Att jag tar mitt ansvar 

• Att omsätta tankar i handling 

• Att sammanställningen av alla aktiviteter kan kopplas till konkreta aktörer och platser, som 

möjliggör direkt uppföljning. 

• Att se möjligheter! 

• Att ta initiativ 

• Att vi får all dokumentation direkt till oss personligen 

• Deltagare 

• Den som klarar integrationen är vinnare! 

• Do it 

• Fortsätta dialogen 

• Fortsätta med nya och upparbetade kontakter 

• Fördela mandat att ta beslut inom offentlig förvaltning. 

• Gränsöverskridande 

• Gå från ord till handling 

• Göra, "fresta regelverken" 

• Handling 

• Hinna med allt!!! 

• Hitta nyckelpersoner 

• Hur går vi vidare i praktiken? 

• Kartlägga nyanländas behov ur ett individuellt perspektiv. 

• Kroka arm 
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• Lyssna av de berörda! 

• Mod att agera! 

• Njuta av att vara kreativ kring möjligheter tillsammans med alla engagerade människor som 

vill göra skillnad 

• Nyttja spetskompetens! 

• Publicitet 

• Samarbeta 

• Samarbeta 

• Sammanfatta och samordna kollegor 

• Sammanfattning/Översikt Vem gör vad? 

• Skapa bättre samarbete mellan olika samarbetspartners. 

• Skapa luckor i kalendern 

• Skapa långsiktighet! 

• Större utrymme för samordning av Integrationsinsatser. 

• Summera dagen, reflektera, återkoppla på hemmaplan 

• Ta kontakt 

• Ta reda på information och inte vänta på att bli informerad. 

• Ta vara på den kunskap vi fått idag o göra nåt av det när vi kommer tillbaks till jobbet. Dela 

med oss till våra arbetsplatser. 

• Ta vara på det jag fått till mig idag, ta nya kontakter 

• Ta vara på goda exempel. 

• Tid till planering för att genomförandet ges goda förutsättningar 

• Utöka samarbete 

• Vem gör vad? Utvärdering! Lär av varandra! 

• Veta mer om varandra 

• Viktigt med utvärdering av arbeten/projekt som genomförts 

• Våga testa 

• Återkoppla 
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Bilaga 1: Inventering av aktiviteter 

Inventering av det som konferensens deltagare gör, har gjort och planerar. Kontaktuppgifter till 

personer i respektive organisation finns i separat dokument. 

Aktiviteter som görs/har gjorts 

ABF 

• Föräldraskapsutbildning för asylsökande 

• Samhällsorientering 

• Samverkan studieförbund, Arbetsförmedlingen, kommun 

• Socialt arbetsintegrerande företag 

• Svenska från dag 1 

• Utbildning i suggestopedi  

• Vardagssvenska – mitt språkpass 

Arbetsförmedlingen Halland 

• 2 team i länet med arbetsterapeut, psykolog, socialkonsulent 

Arbetsförmedlingen rehab 

• Tagit emot praktikant 

Decka consulting 

• Hjälpt med bankkonto och leg 

Falkenberg 

• 4 förvaltningar – 4 integrationssamordnare 

• Bostadsbyggande 

• Falkenbergsmodellen 

• Integrationsberedning 

• Mentorskap 

• Ny avdelning för integration 

• Samhällssatsning för integrationsmedel  

• Språkvän 
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Försäkringskassan Servicekontor 

• Deltar i ”projekt” Mötesplats i Hylte 

• Rekryterat flerspråkig personal för att underlätta information till nyanlända 

Hallandsidrotten 

• Deltar i nätverk i kommunerna 

• Föreningsutveckling 

• Inkludering i idrottsföreningar (stimulansbidrag från Hallands IF) 

• Introduktion till idrott- och föreningsliv i Laholm (Integration Halland) 

• Värderingsfrågor i forumteater 

Hushållningssällskapet Halland 

• Projekt ”Mat, måltid och inkludering” 

Hylte 

• En väg in 

• Kartläggning 

Högskolan i Halmstad 

• Akademikerspåret 

• Korta vägen 

• Mentorskapsprogram (Integration Halland) 

• Näktergalen – nyanlända ungdomar och studenter 

• Praktikplatser 

• Samordningsuppdrag 

Kristinebergs folkhögskola 

• Etableringskurs 

• Planerat och informerat om idrottsspåret för asylsökande/uppehållstillstånd 

Kungsbacka 

• 6 strategiska, förvaltningsövergripande team 

• Etableringsenheten 

• Kartläggning av inlärningsproblematik (Integration Halland) 
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• Praktik/arbetsträning 

• Samhällsorientering 

• Samverkan mellan Arbetsförmedlingen/kommunen/utbildningsanordnare/kompletterande 

aktörer 

• SFI i samverkan kommunen/Göteborgsregionen 

• Språkcaféer 

• Startmodul – Välkommen till Kungsbacka 

Laholm 

• Arbete med lokal överenskommelse 

• Föräldrautbildning (Integration Halland) 

• Hälsokommunikationsprojekt 

• Introduktion till föreningslivet (Integration Halland) 

• Kommunikationsplan 

• Mottagningssamtal 

• Nätverk kommun-civilsamhälle 

• Program för integration 

LLUH 

• Avtal med andra Leaderområden för utbytesprojekt om integration mellan Sverige, Finland, 

Tyskland och Österrike (med Integration Halland) 

• Projektstöd till lokala initiativ från målgrupp för målgrupp 

Länsstyrelsen 

• Projektmedel i kommuner + projektpartners (§37: Kommuner som vill göra insatser för att 

främja utveckling inom integrationsområdet kan söka om medel hos Länsstyrelsen) 

• Samverkansforum i länet 

• Utbildningar 

Movant 

• Yrkesutbildning med yrkessvenska 

• Yrkesutbildning/SFI i kombination 
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NBV 

• ”Coexisten” kvinnoprogram 

• ”En schysst vuxen” för ungdomar 

• Allaktivitetshus (sy/väva/kvinnogrupper) 

• Anställt 5 ”språkutvecklare” 

• Gym 

• Mentorsprogram för nyanlända 

• Praktikplatser (samverkan) 

• Svenska från dag 1 

• Vardagssvenska på 14 asylboenden i Halland 

NTF 

• Trafiksäkerhet för asylsökande genom att utbilda frivilliga 

• Trafiksäkerhetsinformation på sfi i Hylte 

Region Halland 

• Kompetenscentrum – utbildningsvårdcentral för sjukvårdspersonal 

• Samverkan skola/näringsliv för mångfald 

• Snabbspår Gröna näringar 

• Språkpraktik för nyanlända läkare/tandläkare  

• Utbildning Gröna näringar 

• Vårdsvenska för att uppnå C1 

Rotary 

• Rotary-lotsen – mentorer för nya företagare 

Röda korset 

• Delar ut kläder på asylboende 

• Familjeåterförening 

• Fotbollsprojekt med asylsökande 

• Jobba med skrädderi/tapetsering 

• Odlingsprojekt på asylboende 

• Praktikplatser, instegsjobb 
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• Sjukvårdsgrupp  

• Språkcaféer 

• Språkvän/svenskundervisning 

Snöstorps Hembygdsförening 

• Eldsjälsförening – pris 

• Förmedlat traditioner och historia – förståelse  

• Kontakt med Arena hotell (flyktingförläggning) 

• Nytt projekt SyrSwed i lokalt/regionalt/nationellt integrationsperspektiv 

• Personliga kontakter 

• Sång och dans 

Svenska kyrkan Varberg 

• Delaktigverksamhet (med Svenska kyrkan, Varbergs kommun, Röda korset m. fl.) 

• Samverkan med kommunen 

• Språkcaféer (tillsammans med Varbergs kommun, Röda korset och FN-föreningen) 

• Språkvän (tillsammans med Röda korset och kommunen) 

• Svenskundervisning/vardagssvenska (tillsammans med Sensus) 

Varberg 

• 10-veckorskurs i arbetsplatskultur (Integration Halland) 

Vuxenskolan 

• Breakdans 

• Svenska från dag 1 

• Vardagssvenska 

 

Aktiviteter som planeras 

ABF 

• Föräldraskapsstöd 

• Projekt som leder till socialt arbetsintegrerande företag i Halmstad, Laholm, Hylte, Varberg 

• Samverkan kommun, studieförbund, Arbetsförmedlingen 
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Decka consulting 

• Att få välja adekvat utbildning 

Försäkringskassan Servicekontor 

• Starta upp Mötesplats och Information Halmstad v. 2 2017 (fler myndigheter under samma tak 

Hallandsidrotten 

• Arbetsmarknadsprojekt  

• Fritidsbanken – låna utrustning 

Hushållningssällskapet 

• Anordna mötesplatser för nysvenska kvinnor och kvinnliga landsbygdsföretagare 

Katrinebergs folkhögskola 

• Starta utbildningen Idrottsspåret 

Laholm 

• Gemensam kartläggning (Arbetsförmedlingen, AMI, vuxenutbildningen) 

• Idéburet offentligt partnerskap 

• Matchning föreningsliv 

• Utöka insatser i Integration Halland 

• Öppen mottagning asyl 

LLUH 

• Extra insatser riktade generellt till unga 

• Extra insatser riktade till stadsdelar i samarbete med offentlig sektor 

• Internationellt utbyte för ideell sektor (Integration Halland) 

Länsstyrelsen 

• Digitalt språkverktyg på informationsverige.se 

• Tidigare insatser för asylsökande + nyanlända i anläggningsboende 

NBV 

• Kartläggning av informella kompetenser (Atlas med utbildade handledare) 
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• Validering i svenska språket 

Region Halland 

• Språkpraktik för undersköterskor 

Röda korset 

• Julklappsprojekt 

• Nya språkvänner 

• Nya yrkesgrupper 

• Samarbete med HEM för ingenjörer 

• Samtalsstöd 

SISU Idrottsutbildarna 

• Föreningsutveckling – så många som möjligt 

• Språk i klubbstugan 

Snöstorps hembygdsförening 

• Förmedla svensk kultur och traditioner 

• Kulturutbyte 

• SyrSwed (En teater om kulturer) 

Svenska kyrkan Varberg 

• Barn i väntan/Barn i start 

• Sociala företag 

Utan avsändare 

• ”Fadderskap” skola näringsliv 

• Ambassadörsutbildning 

• Arena Grön tillväxt (Region Halland, Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad, EMC) 

• Bomöten/boskola 

• Flykting/integrationsenheten svetsas ihop 

• Fotbollslag för asylsökande 

• Grönt college 

• Komma ännu närmare jobb, praktik, studier 
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• Kulturguide 

• Livsmedelsstrategin 

• Praktik 

• Samordning av funktioner 

• Traumacenter i Varberg 

• Utökad hemsida på flera språk 

• Värdegrundsdialog 
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Bilaga 2: Mentimetersvar – Vad gör oss framgångsrika?  

Svar på frågan: ”Vi skapar utveckling och förändring genom…” 

Insatser och organisation 

• Aktiviteter (De flesta vill vara aktiva) 

• använda tydligt språk 

• Civilsamhället skapar kontakter och engagerar sig för den enskilde nyanlände 

• Delegera ansvar mentorskap 

• En väg in där en person är utsedd dedikerad som överbryggar mellan olika organisationer 

• Fritidsaktiviteter 

• Ha ett jämställdhetsperspektiv 

• Identifiera behov av stöd utifrån den enskildes behov tidigt i etableeingsprocessen... 

• Individanpassning  

• Inkludera civilsamhället; idrottsrörelsen mfl 

• Kartläggning av individen   

• Kompetens 

• Kontaktuppgifter 

• Kyrkan själavårdskontakt 

• Låt samhällsorientering ingå i fler verksamh. 

• Möte på individnivå 

• Nav stödjer 

• Nyttja spetskompetens  

• Olika nycklar till språket, ex möten kring mat 

• Resurser 

• Riktad språkundervisning  

• Samverkan tidiga insatser 

• Skapa mötesplatser 

• skapa mötesplatser för nyanlända och för aktörer 

• Skapa t.ex. hemsida för volontärarbete. Så människor våga ta steget att hjälpa till.  

Ha personliga enskilda möten, som påverkar den enskildes vardag. Projekt behöver ta gestalt i 

konkreta människor 
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• Sociala nätverk 

• Sprida kunskaper riktade mot näringslivet 

• Språket  

• Tidiga insatser så fort det går, bl.a. Sfi och samhällsorientering 

• Vikten av att få information på hemspråk om samhället för att säkerställa förståelse hos 

individen 

• Ökade kunskaper om de normer och värden som finns i vårt samhälle -  ökar möjlighet för 

etablering på arbetsmarknaden. 

Personliga egenskaper 

• Alla behöver anpassa sig 

• Arbeta utanför boxen 

• Att alla har ett intresse att det fungerar 

• Att individen ses som resurs 

• Bearbeta fördomar 

• Bygga nätverk  

• Bygga upp det sociala kapitalet 

• Delaktighet 

• Dialog inte bara information 

• Eget ansvarstagande 

• Engagemang  

• Enkelhet  

• Flexibel  

• Föra dialog 

• Förståelse 

• Gemensam värdegrund om möjligheter som beslut vilar mot 

• Ha ett brinnande intresse av att hjälpa människor 

• Ha tillit till andra aktörer 

• Individen i fokus men samtidigt inte glömma familjens behov, för att hitta lösningar för fler 

kvinnor 

• Inse att det är roligare att vara medmänniska än motmänniska 

• Kommunicera  
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• Kommunicera 

• kontaktskapande 

• kravlöst  

• Kulturbärare 

• Kunskapsdelande  

• Lyhördhet  

• Lyssna 

• Lösningsfokuserat  

• Möta individen där hen är 

• Mötas och ta ansvar i mellanrummen 

• Nyfikenhet  

• Positivt bemötande 

• Prata värdegrund  

• prestigelöshet  

• Relationsbygge 

• Respekt för varandra  

• Samarbeta 

• Samverka 

• Se människan 

• Se människor som lika värda och kompetenta att driva sin egen utveckling. (Ej offer) 

• Skapa förståelse 

• Skapa relationer 

• Skapa trygghet, tillit, förtroende 

• Styra 

• Stärka självförtroendet 

• Stödja det mänskliga mötet, se individen 

• Tar sig tid 

• Tillsammans är vi starka 

• Tydlighet och rak kommunikation 

• Tänka utanför boxen 

• Undvika att bidra till inlärd hjälplöshet 
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• Vaksam på fördomar 

• Vilja jobba framåt 

• Visa respekt 

• Våga agera 

• Våga släppa taget! 

• Våga ta beslut 

• Våga ta obekväma samtal och möta olikheter 

• Våga tänka nytt 

• Ödmjukhet 

• Överbrygga stuprör 

Organisation 

• Arbeta metodiskt 

• Att varje individ får en känsla av sammanhang. 

• Bra integration är oftast det lilla!!!! 

• Börja i det lilla och enkla 

• Engagemang  

• Ideella krafter 

• Information om "vem gör vad", veta hur jag får reda på vem som gör vilka insatser 

• Insatser ska styras av de som berörs 

• Integration är en process 

• Jobba övergripande 

• Lyssna på individen 

• Låta den nyanlände vara delaktig och delta i olika event. 

• Låta människor komma i ett sammanhang. 

• Länkar ihop människor och kunskap med varandra. 

• meningsfullt sammanhang gör skillnad 

• Samverka, kring individen och mellan ansvarsområden 

• Skapa förutsättningar för delaktighet 

• Social inkludering 

• Tydligt och gemensamt mål och syfte 

• Tydligt syfte - Målbild – Processbeskrivning - Utvärdering - Rätt matchning  
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• Utbyte mellan olika grupper 

• Viktigt att jobba utifrån närhetsprincipen 

• Viktigt att kommun, region och civilsamhälle samarbetar tillsammans från början 
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Workshop	2017-09-15	
	

Kontaktlista	
	

Alphace 
Magnus Svanström, magnus.svanstrom@alphace.se, 076-315 29 06 
 
 
Astar 
Jeanette Bengtsson, Jeanette.Bengtsson@astar.se, 0734-179 588 
 
 
Mon Avenue 
Muzafera Bengtsson, muzafera.bengtsson@gmail.com, 070 44 62 642 
Mostafa	Dabyan,	dr.mosta2010@gmail.com	,	073	899	05	02	

Dardan	Memedov,	dardan.memedov@gmail.com,	070	043	47	04	

	
Ekonomiskt bistånd 
Inger	Jönsson,	Enhetschef,	inger.jonsson@laholm.se,	0430-15297	
Marie	Holm	Hofve,	Socialsekreterare,	marie.holm-hofve@laholm.se,	0430-15557	
Felipe	Martinez	Carreno,	Socialsekreterare,	felipe.martinez.carreno@laholm.se	0430-26678	
	
Arbetsförmedlingen 
Nina	El-Hasan,	Enhetschef,	nina.el-hasan@arbetsformedlingen.se,	010-486	24	87	
Mattias	Johansson,	mattias.x.johansson@arbetsformedlingen.se,	010-488	62	76	
Annelie	Bottne,	annelie.bottne@arbetsformedlingen.se,	010-4862547	
Nelson	Guzlander,	nelson.guzlander@arbetsformedlingen.se,	010-4887044	
Zidane	Sbiki,	zidane.sbiki@arbetsformedlingen.se,	010-4886623	
Ariant	Plava,	ariant.x.plava@arbetsformedlingen.se,	010-488	84	59	
Lena	Broberg	Nordström,	lena.broberg-nordstrom@arbetsformedlingen.se,	010-4886024	
Ida	Isinger,	ida.isinger@arbetsformedlingen.se,	010-4884791	
	
Almi	
Fisnik	Nepola,	fisnik.nepola@almi.se,	072-5163804	
	
Näringslivsservice 
Anna-Lena	Karlsson,	anna-lena.karlsson@laholm.se,	0430-15250	
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Vuxenutbildning 
Ulf	Bergström,	Chef,	ulf.bergstrom@laholm.se,	0430-15172	
Annika	Larelius,	annika.larelius@laholm.se,	0430-26537	
Maryam	Barkadehi,	Förste	lärare	SFI,	maryam.barkadehi@edu.laholm.se,	0430-26506	
	
	
Arbetsmarknadsinsatser 
Helen	Nilsson	(Mottagningssamordnare),	helen.nilsson@laholm.se,	0430-	159	71	
Husam	Almalek,	Språkstöd,	husam.almalek@laholm.se,	070-753910	
Åsa	Bladh	(Studie-	och	Yrkesvägledare	IM),	asa.bladh@laholm.se,	0430-15059	
Magdalena	Paulsson,	Studie-	och	Yrkesvägledare	Vux,	magdalena.paulsson@laholm.se	
	
Integration Halland 
Emma	Gröndahl,	Projektledare,	emma.grondahl@hylte.se,	0345-180	14	
Emma	Thor,	Biträdande	projektledare,	emma.thor@hylte.se,	0345-180	19	
Jenny	Johansson,	projektadministratör,	jenny.johansson@hylte.se,	0345-182	58	
Niklas	Olausson,	Koordinator	Integration	Halland,	Arbetsförmedlingen,	010-487	54	38	
Bo	Eriksson	(Följeforskare)	
	
Inger	Öberg,	Enhetschef	Resurscentrum	barn,	unga	och	familj,	inger.oberg@laholm.se,	0430-
15545	
Linda	Erlandsson,	Samordnare	och	utvecklare	föräldrastöd,	linda.erlandsson@laholm.se,	
0702-046256	
Tarek	Alhusayan,	Språkstöd,	tarek.alhusayan@laholm.se,	0760-731430	
Sonja	Svensson	(Resurscentrum),	Familjebehandlare,	sonja.svensson@gmail.com,	070-305	45	58		
Susanne	Larsson,	Familjebehandlare,	susanne.larsson@laholm.se,	070-331	50	14	
Catrin	Johansson,	Projektmedarbetare	Arbetsmarknadsinsatser,	
catrin.johansson@laholm.se,	0430-15097	
	
Medborgarskolan 
Helén	Af	Kleen,	Handledare,	helen.afkleen@medborgarskolan.se,	0764-964590,	0346-486	93	
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Grupp	Lena		
Drömbild: Att alla går åt samma håll, det allra viktigaste är att alla har samma mål 

Beståndsdelar: Kommunikation - vem vänder man sig till i olika frågor, hur ska man veta att 
man kommer till rätt person, kommunikationskanaler (dator, telefon) tydliga vägar till olika 
aktörer  

Gemensamma möten, ta del av varandras expertiser, få rätt information, gemensamma 
värdringar där vi förmedlar samma sak 

Etableringen (AF) gör besök hos sina externa aktörer, och att träffa deltagare/sökande, 
behöver få ett ansikte på den man ska samarbeta med, hög personalomsättning – bra med en 
workshop 2,0  

Nästa steg: boka möte  

Grupp	Annelie		
Drömbild: Öppen och naturlig kommunikation  

Beståndsdelar: Var har sökanden tagit vägen?  

Samverkan, borde träffas oftare, kanske i mindre grupper  

Kommunikation kring schema/aktiviteter, mindre dubbelhet i aktiviteter, vad behöver 
repeteras och inte  

Mer individanpassat och mänskligt perspektiv, där man har fokus på varje sökande/deltagare, 
inte gruppen nyanlända  

Samverkan ska göra individen mindre beroende av oss (alla aktörer), i förlängning kanske inte 
alla behövs utan man kan ha en mer slimmad organisation?  

Nästa steg: tydliga former för samverkan, när, var hur? Gemensamt mål  

Grupp	Linda		
Drömbild: hitta en samverkan mellan olika aktörer som kompletterar varandra, gemensam 
målbild för deltagarens bästa 

Beståndsdelar: Viktigt att känna till varandra, att det finns kontaktuppgifter, uppdaterad lista 

Vid samverkan är det viktigt med tillit och närhet till varandra, det ska vara enkelt och kanske 
till och med handleda varandra, behöver vrida och vända på vissa frågor  
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Vid samverkan är det viktigt med mandat, vad gör jag med den information jag fått, hur tar 
jag det vidare i min organisation.  

Struktur och syfte med samverkan  

Jobba med tema, olika personer i samverkan 

Nästa steg: kartlägga vilka samverkansformer som finns idag, där alla aktörer möts  

Ta efter hur man jobbar i Hylte, snabba möten som upplevdes som effektiva på ett enkelt sätt, 
bra att också träffas alla i den här formen.  

Ta med hälso- och sjukvården/Region Halland, börja identifiera vilka personer som kan vara 
aktuella 

Grupp	Anna-Lena		
Drömbild: gemensamt förhållningssätt  

Beståndsdelar: Två olika ingångar: de som möter individerna först och de som möter 
individerna när de kommit lite längre  

Finns behov att samverka, har behov av att mötas så här så att man får ett ansikte på varandra  

Bra att få information fler gånger, men vi måste också bemöta disinformation, finns många 
saker som florerar och som vi behöver bemöta.  

Nästa steg: Information och bättre samverkan mellan olika aktörer t ex återkoppling från 
ALMI och tillbaka till AF  

Grupp	Mats		
Drömbild: Öppen kommunikation mellan alla verksamheter, att vi har helikopterperspektiv 
och tar ansvar för helheten, att vi är öppna, nyfikna, engagerade  

Beståndsdelar: Gemensamma värderingar  

Prata om svenska modellen, hur vårt samhälle är uppbyggt, så vi får bort fientliga krafter 

Vi som förebilder, alla som arbetar 

Individens rättigheter och skyldigheter  

Nästa steg: Behöver mötesplatser i stort och smått, kanske på Campus Laholm där många 
aktörer finns  

Levande exempel, inspiratörer, ta vara på ambassadörer  
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Lyssna in hur deltagaren vill att vi ska arbeta 

	

 



Arbete	med	horisontella	principer	inom	Integration	Halland.		

	

Arbetsdokument.	Planen	för	arbetet	med	horisontella	principer	kommer	att	revideras	efter	
sommaren	och	delar	av	nedanstående	att	skrivas	in.	

NÄR	 VAD	 SYFTE	 RESULTAT	AV	INSATS	 ÖVRIGT	
Analys	och	
planeringsfas	

Workshop	kring	horisontella	
principer	inom	regional	plattform	
(projektnätverk,	beredningsgrupp	
samt	styrgrupp)	

• Fastställa	
kunskapsnivå	inom	
projektet	för	att	
planera	vilka	insatser	
som	behövs.	

• Skapa	en	
medvetenhet	om	
fokus	på	dessa	frågor.	

Varierande	
kunskapsnivå	inom	alla	
grupper.		
Fler	
informationsinsatser	
behövs	för	att	
säkerställa	att	fokus	på	
de	horisontella	
principerna	kommer	
finnas	med	i	alla	led.	

	

Genomförande	
fas	
Våren	2016	

Grundläggande	föreläsning	om	
horisontella	principer	utifrån	
mänskliga	rättigheter.		

• Skapa	en	samverkan	
med	reguljära	
funktioner.		

• Tillhandahålla	alla	
inom	regional	
plattform	en	lägsta	
nivå	gällande	kunskap	
om	horisontella	
principer.		

• Sprida	en	bred	
kunskapsgrund	till	
externa	intresserade	
via	film	på	hemsidan.	

En	gemensam	
kunskapsgrund	inom	
projektet.	

	

Hösten	2016	 Aktiverande	föreläsning	kring	
kulturkompetens	kopplat	till	
kvinnligt	och	manligt.	

• Initiera	ett	
kulturperspektiv	för	
de	horisontella	
principerna.		

• Finna	
vardagsdilemman	
utifrån	horisontella	
principer	att	arbeta	
vidare	med.	

• Bra	
kunskapsgrund	
gällande	
kulturkunskap	
och	möjlighet	
att	få	lyfta	
vardagliga	
dilemman	
kopplat	till	
detta.	

	

Våren	2017	 Workshop	kring	horisontella	
principer	kopplat	till	
integrationshistoria.	

• Uppstart	inför	
handledning	

• Ge	konkreta	verktyg	i	
form	av	metoder	för	
att	lyssna	in	deltagare	
kring	olika	ämnen.	

• Uppskattat	
verktyg	i	form	
av	
”Vattentrappa”	

• Alla	aktiviteter	
tar	fram	ca	3	

	



	

vardagsutmani
ngar	inför	
handledningen	

Våren	2017	 Handledning	inom	horisontella	
principer.	

• Strukturerad	
reflektion	kring	
vardagsutmaningar	
/dilemman.	

• Finna	en	minsta	
gemensamma	
nämnare	för	vad	de	
horisontella	
principerna	är	för	
projektet.	

	 	

Hösten	2017	 Genomlysa	statistik	utifrån	
jämställhetsaspekten	

Synliggöra	hur	projektet	når	
kvinnor	resp.	män	med	våra	
aktiviteter	kopplat	till	
närvaro/frånvaro	i	
aktiviteterna	

	 	

Hösten	2017	 Följa	upp	aktiviteternas	arbete	
med	horisontella	principer	utifrån	
kvantitet	och	kvalité	med	ledning	
av	konsulter	

• Kvantitativa	
mätningar	i	aktiviteter	
och	övergripande	
regionalt	

• Reflektioner	med	
projektmedarbetare	
kring	arbetet	
(utvärderare	och	
projektledning)	

	

	 	

Hösten	2017	 I	nätverket	fastställa	arbetssätt	
kring	gemensamma	
frågeställningar.	Gemensam	
värdegrund	utifrån	specifika	
dilemman	under	ledning	av	
konsulter	

• Skapa	trygghet	i	hur	
man	bemöter	
dilemman	

• Gemensamt	
bemötande	och	tydlig	
värdegrund	

• Skapa	en	
checklista/kvalitetsrut
in	(enligt	tidigare	plan	
för	arbetet	med	de	
horisontella	
principerna).	

	 	

Hösten	2017	 Djupgående	diskussion	i	
beredningsgrupp/styrgrupp	kring	
tillvaratagande	av	kunskap	från	
projektet/implementering	av	
arbetssätt	kring	horisontella	
principer	

• 	 	 	

Våren	2018	
	

Arbetssätt	för	att	arbeta	med	
horisontella	principer-	
spridning/implementering	

	 	 	



Alla	dessa	steg	kommer	att	delges	beredningsgrupp	samt	styrgrupp	för	eventuella	förändringar	och	
synpunkter	på	inriktning.	
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