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Nu har vi gått i mål!
Efter tre fantastiska och spännande år som präglats av pandemins utmaningar, 
deltagare med låg språkkompetens i svenska, kreativa samarbeten, brist på 
samarbeten, glädje, inspirerande möten och en gemensam resa mot uppsatta 
projektmål - är vi nu i mål. 

Projektmålen i projektet IN Åmål, som syftade till att främja tredjelandsmed-
borgares väg mot arbete, var högt satta. Flexibilitet, målmedvetenhet, ett aktivt 
och kontinuerligt kontaktskapande med arbetsgivare och en varm och väl-
komnande atmosfär i projektets aktivitetshus, gjorde att många av målen 
nåddes. 

I den här foldern delar vi med oss av våra erfarenheter samt de aktiviteter 
och modeller som vi utvecklat i projektet IN Åmål. Modellerna finns att ladda 
ner på hemsidan amal.se/inamal. Där kan du också läsa mer om olika aktiviteter 
och hämta inspiration till din verksamhet. 

”Det pågår många fantastiska verksamheter runt om i Sverige. Ju mer vi delar med varandra, ju fler 
möjligheter skapar vi tillsammans för arbetssökande att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.”

                                 Eva Lindgren, Projektledare



Om projektet IN Åmål
Projektet IN Åmål syftade till att stärka tredjelandsmedborgare mot arbete 
och egen försörjning. Målet var att 300 tredjelandsmedborgare skulle delta 
i projektet varav 100 skulle vara i egen försörjning vid projektavslut. 

Utifrån de aktiviteter som Åmåls kommun såg som avgörande för att arbets-
sökande tredjelandsmedborgare skulle ta steget in på arbetsmarknaden, 
skrevs ansökan där 6 modeller skulle skapas och testas under projekttiden. 
Det handlade både om förberedande och kompetenshöjande aktiviteter. 
Aktiviteterna i IN Åmål byggde på frivillighet. 

Förutom de modeller som utvecklades i projektet enligt projektansökan, skapades 
nya aktiviteter löpande i projektet, utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Projektet IN Åmål genomfördes 2020-2022 av Välfärds- och arbetsmarknads-
förvaltningen, Åmåls kommun, med stöd av Asyl-, migrations- och integrations-
fonden.
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Ågården mitt i centrala Åmål var 
basen för deltagarna i projektet. 
Här genomfördes utbildningar och
andra aktiviteter. 

I aktivitetshuset fanns också ett 
informationskontor där besökarna 
fick vägledning och hjälp i praktiska 
frågor. 
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Modeller och aktiviteter i IN Åmål

Modell - Kartläggning   
Varje deltagare träffade vid starten en 
projektmedarbetare. Tillsammans gick man 
igenom studie- och arbetslivserfarenheter, 
men också andra erfarenheter som kan vara 
en tillgång när en person söker arbete i 
Sverige. I projektet användes kartläggnings-
verktyget ”Meny agenda” som ger en bred 
bild av en persons erfarenheter och livssituation.                                                                             

Modell: amal.se/inamal Kartläggning 

Kommentar: 
De grönmarkerade aktiviteterna är modeller som skulle utvecklas enligt projektansökan. 
De gulmarkerade aktiviteterna utvecklades under projekttiden utifrån deltagarnas behov.
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Vi anpassade sammansättningen av våra grupper så att alla kunde .....
.............

För att stärka kvinnor som inte tidigare varit ute på arbetsmarknaden, genom-
fördes utbildningar i arbetsmarknadskunskap direkt riktad till målgruppen. 

I utbildningen fick kvinnorna kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden 
fungerar, skriva CV och delta i rollspel. Genom rollspel övade kvinnorna på hur 
de skulle agera och uttrycka sig på en anställningsintervju. Rollspelen, där vi 
tillsammans tittade på kroppsspråk, gav deltagarna många ”aha-upplevelser” 
när det gäller hur man kan uppfattas av andra utifrån sitt kroppsspråk och sitt 
agerande.  

Utbildningarna genomfördes i små grupper på fem personer för att alla skulle 
känna sig delaktiga i utbildningen och komma till tals.
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Britt-Marie Johansson, Pedagog

Modell - Arbetsmarknadskunskap 
för kvinnor utan arbetslivserfarenhet med ingen eller kort utbildning 

”Utbildningar 
boostar människor.”

__________________

__________________
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Modell: amal.se/inamal Arbetsmarknadskunskap

Många av kvinnorna på utbildningarna hade 
tidigare haft som sin huvuduppgift att sköta 
hem och barn. För att visa på bredden av 
möjligheter till ett arbete, gjorde en grupp 
besök på en industri. Många av arbetsupp-
gifterna på den avdelning som deltagarna 
besökte, utfördes med hjälp av robotar, vilket 
gjorde att flera kvinnor uttryckte intresse för 
arbete på företaget. De såg nya möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden.

Precis som utbildningarna i projektet, så  
utvärderades studiebesöken av deltagarna. 
Utvärderingarna av insatserna gjorde att 
aktiviteterna i projektet ständigt utvecklades 
för att stärka målgruppen på bästa sätt 
mot egen försörjning. 

Löpande kontakter med företag och kom-
munala verksamheter, skapade möjligheter 
för studiebesök, arbetsplatsintroduktion och 
anställningar. 

Uppdaterad kunskap om företagens behov 
var lika viktig som kunskap om deltagarnas 
kompetenser, för att projektet skulle kunna 
vara en effektiv länk mellan företag och 
deltagare och på så sätt kunna skapa en 
”perfect match”. 

En grupp i arbetsmarknadskunskap 
besökte Spicer Nordiska Kardan i Åmål

På Ahlström-Munksjö fick en grupp 
deltagare information om  fabriken och 
arbetsmöjligheter



    
       

Genom kartläggningsmodellen som användes i projektet fick vi en god bild av 
deltagarnas kompetenser och utvecklingsbehov. Många deltagare hade behov 
av att vara på en arbetsplats för att få erfarenheter av ett arbete, se sina styrkor 
och utveckla sina svagheter.

Ett stort antal deltagare fick en arbetsplatsintroduktion inom kommunala 
verksamheter. Möjligheten till statligt stöd gjorde att deltagare kunde dela sin 
tid mellan SFI och en arbetsplatsintroduktion i en kommunal verksamhet.
Denna möjlighet gav ett mycket gott resultat. Deltagarna utvecklades inom 
ett yrke, stärkte sina kompetenser i svenska språket och fick nya kontakter. 

Flera av deltagarna fick arbete på företaget eller i den kommunala verksam-
heten där de haft sin arbetsplatsintroduktion. 
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  ”En arbetsplats-
     introduktion 
    gav deltagaren 
     värdefulla erfarenheter  
    samtidigt som den
    stärkte deltagarens  
     kompetens i 
     svenska.”

Modell - Arbetsplatsintroduktion
   Dragica Catibusic Coach/Projektledare

Modell: amal.se/inamal Arbetsplatsintroduktion

______________

___________



 

Under arbetplatsintroduktionen deltog ett antal deltagare i en yrkeskompe-
tensbedömning. Syftet var att deltagarna skulle få med sig erfarenheter och 
insikter som gav kunskap om vad personen behövde utveckla för att stå starkare 
på arbetsmarknaden. 

Bedömningen gjordes av en handledare på plats i dialog med en projekt-
medarbetare. Genom modellen bedömdes yrkesskicklighet, social kompetens, 
språklig förmåga, punktlighet samt initiativförmåga. Projektmedarbetaren 
hade under yrkeskompetensbedömningen kontinuerlig kontakt med både 
arbetsgivare och deltagare för att kunna vara ett aktivt stöd under insatsen. 
En god kontakt med en arbetsgivare öppnade även upp för nya praktikmöjligheter.

Efter avslutad yrkeskompetensbedömning gick en projektmedarbetare igenom 
bedömningen med deltagaren. I samtalet lyftes deltagarens upplevelse av 
yrkeskompetensbedömningen, samt nästa steg på vägen mot ett arbete.
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Modell: amal.se/inamal Yrkeskompetensbedömning

Modell - Yrkeskompetensbedömning



, 

 
Modell - Starta eget 

Modell - Starta eget
För att ta vara på intresset bland deltagare som hade erfarenheter av att 
driva företag, eller var intresserade av att starta ett företag, genomfördes 
Starta eget kurser på arabiska, somaliska och ukrainska med hjälp av 
språkstöd. 

Första träffen med deltagarna var en informationsträff, där en entreprenör 
berättade om sitt företag. Varför företaget startades, problem och möjligheter.    
Företagarens berättelse om sin resa skapade en bra utgångspunkt för frågor 
och samtal under kursen. Det blev många spännande diskussioner utifrån 
deltagarnas erfarenheter från sina hemländer.

Starta eget kursen gav grundläggande kunskap om hur man startar eget, 
vad man ska tänka på både när det gäller möjligheter och risker.
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”Vi fick jobba flexibelt. 
Modellen Starta eget 
fick förenklas under 
resans gång för att 
deltagarna skulle kunna 
ta till sig kunskapen .”

           Christian Bruce, Arbetsmarknadssamordnare

Modell: amal.se/inamal Starta eget

___________________

__________________



      

Hälsoutbildningen Må bra i Sverige syftade till att förebygga och synliggöra 
hälsoproblem hos deltagarna. Genom att synliggöra hälsoproblem som kunde 
vara ett hinder för en deltagare att få en anställning, samt visa på stöd och 
hjälp från vården, stärktes deltagarens möjligheter till egen försörjning. Modellen 
bygger på dialog om hälsa, livssituation, relationer och om hur sjukvården är 
organiserad i Sverige. Den inkluderar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Utifrån pandemins restriktioner, behovet av att introducera hälsa och deltag-
arnas vilja att träna svenska, startades ”Hälsa på svenska”. Tillsammans med 
deltagarna tog projektmedarbetare promenader i centrum och gjorde olika 
övningar. I övningen ”Vem arbetar här?” fick deltagarna, när man till exempel 
passerade Folktandvården, prata om vem som arbetar där och vad man gör 
på arbetsplatsen. På så sätt fick deltagarna vara i rörelse, träna svenska och 
lära sig mer om samhället på ett lättsamt sätt.                                                        
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Modell - Må bra i Sverige

Modell: amal.se/inamal Må bra i Sverige

Tanja Vornanen, Hälsosamordnare

 ” Vi gjorde något 
aktivt tillsammans. 
Det blev ett lättsamt 
sätt för deltagarna 
att ta till sig ny kun-
skap.” ______________

______________



Aktiviteter som utvecklades under projekttiden
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Utifrån deltagarnas önskemål och projektmedarbetarnas identifiering av 
hinder som behövde överbryggas för att deltagarna skulle ta steg mot egen 
försörjning skapades nya aktiviteter. Pop-ups med information, svenskaträning 
i olika former, läxläsning och Träffpunkt trädgård är några exempel på aktiviteter 
som utvecklades under projektets gång. 

Deltagarnas intresse för arbete inom vård och kök, samt bristen på personal 
inom dessa yrkesområden, gjorde att IN Åmål startade kurserna; Introduktion 
vård och Introduktion kök.

Kurserna syftade till att genom teori, praktiska övningar och yrkessvenska, 
stärka deltagarna på vägen mot fortsatta studier och ett arbete.

För deltagare som varit i Sverige sedan 2015 och som ännu inte kommit i egen 
försörjning, blev kursen en motivationshöjare. Den gav ny energi och kraft till 
deltagarna på resan mot egen försörjning.

”Hur man startar livet 
i Sverige är jätteviktigt. 
Man måste få ett mål när 
man kommer hit. 

Vi måste lyfta och stötta i tid, 
innan det är för sent.” 

Darunee Pukdeesri, Undersköterska
Ledare Introduktion vård
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Introduktion Vård

”Kurserna har varit helt fantastiska. 
Vi samarbetade verkligen när det gällde 
att de skulle träna på ord och meningar 
som används inom äldreomsorgen. 

Vi hade sju kurstillfällen. Deltagarna lärde 
sig praktiska saker som lyft, men också 
om hygien, regler och bemötande. 
Med ett bra bemötande spelar det ingen roll 
vilka länder vi kommer ifrån.” 

                                                   Darunee Pukdeesri, Ledare

Introduktion Kost

”Det var deltagare från många olika kulturer 
som var med på kursen och det blev verkligen 
spännande  prat om mat!

 Deltagarna fick lära sig hur man arbetar i ett 
storkök, hur man ska vara klädd, hygien och 
kost. Sen blev det intressanta diskussioner 
runt specialkost. På skolan där jag arbetar 
som måltidsbiträde har vi många elever med 
allergier och intoleranser. 
Det gäller att man har gedigen  kunskap när 
man arbetar i ett kök!”
                     
                      Patrizia Santi,  Ledare
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Ågårdens trädgård blev en informell mötes-
plats, där deltagarna träffades över en kopp 
kaffe och tränade svenska. 

Tillsammans med projektmedarbetare 
pratade man om samhället, arbetsmöjlig-
heter och livet i stort som i smått.

Träffpunkt trädgård blev också en plats för 
deltagarna att skapa kontakter och ingå 
i ett sammanhang.

Träffpunkt Trädgård

BILDMARKÖR
Ska bytas ut

Växthuset
Flera av deltagarna i IN Åmål kom från 
länder där odling och djurskötsel varit 
viktiga inkomster för familjen. För att skapa 
en utvecklande mötesplats för deltagare 
med intresse för odling, köptes ett växthus 
in till projektet. I växthuset kunde deltagare 
ägna sig åt odling och träna svenska 
genom de gemensamma sysslorna.

” Det är lättare att prata om en deltagares styrkor, 
när vi haft tid tillsammans och odlat. Jag kan se att 
en person tar initiativ och är driftig. Egenskaper 
som inte kommit fram i vår kartläggning, men som 
är viktiga kompetenser när man söker jobb.”  
                                                       
     Tanja Vornanen 
                           Hälsosamordnare
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Informationskontoret
Det är många praktiska saker man ska lösa när man kommer till ett nytt land. 
Kontakter med myndigheter i Sverige sker digitalt och utan kunskaper i svenska 
språket och vana vid myndigheternas kommunikationsverktyg, är kontakterna 
en verklig utmaning för många nya Åmålsbor. 

Det var en stor bredd när det gällde personer som sökte sig till Informations-
kontoret för stöd. Det var allt från analfabeter till personer som kunde kommu-
nicera på svenska och hade datorkunskap, men som var osäkra på vad som 
efterfrågades av en myndighet. Besökarna fick vägledning, med målet att i 
förlängningen klara kontakterna själva.

Det var en stor tillgång att besökarna kunde erbjudas språkstöd på arabiska, 
somaliska och ukrainska samt att Ågården etablerades som en informell och 
välkomnande mötesplat. På så sätt blev informationskontoret också en väg in 
i projektets aktiviteter för arbetssökande tredjelandsmedborgare.

 Samir Rizkallah, Språk- och kulturstödjare

” Det är .....
 ” Det är viktigt att 
ta emot en individ på 
rätt sätt. Skapa trygghet, 
tillit och en bra kontakt. 
Sedan kan man börja 
deltagarens resa mot 
ett arbete tillsammans.”

_________________

_________________
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Framgångsfaktorer & Utmaningar

Framgångsfaktorer
• Ågården etablerades som en trygg, varm och välkomnande mötesplats 

• Bredden av professioner i projektmedarbetargruppen   
 

• Språk/kulturstöd i arabiska, somaliska och ukrainska både i Informations-        
kontoret och i utbildningarna      
 

• Ett aktivt och kontinuerligt kontaktskapande med arbetsgivare  
 

• Utveckling av aktiviteter under projekttiden utifrån deltagarnas behov 
 

• Introduktionskurser i kost och vård som stärkte deltagarnas motivation och 
kompetenser mot målet - ett arbete

Utmaningar
• Pandemin påverkade alla projektets aktiviteter - p g a restriktioner      

stängdes Ågården under flera perioder      
 

• Låg kompetens i svenska språket hos deltagarna     
    

• Stuprör i den kommunala verksamheten - projektet upplevdes många 
gånger som en ö          
 

• Stora svårigheter att få kontakt med Arbetsförmedlingen vilket påverkade 
deltagarnas möjligheter till arbete och praktik       
 

• Snabbt etablera givande relationer med arbetsgivare för att möjliggöra praktik 
och arbetstillfällen för deltagare - ett arbete som kräver tid och långsiktighet                

      

      Dragica Catibusic, Projektledare
      Eva Lindgren, Projektledare
Kommentar: 
Projektledarskapet på 100 procent delades under andra halvan av projektperioden i två tjänster 
på vardera 50 procent. 
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Mål och resultat   
     
            Projektmål                      Resultat

                    
Antal deltagare i IN Åmål      300              190 
 

Antal deltagare i egen försörjning         100                57 
  
Antal modeller som syftar till att främja 
deltagarnas möjligheter till egen försörjning       6     6

Antal kartlagda deltagare     210               181

Antal deltagare Arbetsmarknadskunskap       50    51

Antal deltagare Må bra i Sverige     50   50

Antal deltagare Starta eget                   25   25

Antal deltagare arbetsplatsintroduktion  200                                 80

Antal deltagare yrkeskompetensbedömning     10     11

Antal uppsök arbetsgivare                   240             248

Antal samverkansavtal med arbetsgivare  
och föreningar       55   55 

Kommentar: 
Projektet genomfördes 2020 - 2022. Under perioden påverkade pandemin, med restriktioner 
och nedstängningar som följd, möjligheterna att genomföra aktiviteter och därmed möjlig-
heterna att nå uppsatta projektmål.



                                                                                                       
Utvärderaren sammanfattar

Projektet IN Åmål har utgjort en viktig satsning för Åmål och, kanske allra 
främst, den målgrupp som är i stort behov av samhällsinformation, språk-
träning och stöd för att nå egenförsörjning. Projektledning och medarbetarna 
har mött och jobbat med de 190 kvinnor och män som har besökt Ågården 
i centrala Åmål. 

Projektgruppen har bestått av skilda professioner/kompetenser som har 
jobbat hårt för att skräddarsy insatser för varje unik deltagare. Projektgruppen 
har agerat flexibelt, lösningsorienterat och med målgruppen i fokus i varje 
moment. 

Ågården har utgjort den trygga mötesplats (hjärtat i processen), 
dit varje deltagare har kunnat komma för att få kunskap, stöd och studie-/
yrkesvägledning, men även för att (bara) prata svenska, fika och träffa andra.
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                                                                       Daniel Folkesson, Utvärderare
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Projektet har riggat och genomfört utbildningar på teman såsom arbetsmark-
nad, hälsa och starta eget, vilka har varit positiva för deltagarna och givit upp-
hov till höga betyg i utvärderingsenkäterna. 

Projektet har, som de flesta andra, drabbats hårt av pandemin med periodvisa 
svårigheter att få till samtal, möten och ge stöd. Det ses som en stor styrka att 
projektet lyckades hitta vägar förbi många av dessa problem genom att till 
exempel sjösätta Träffpunkt Trädgård, utomhusaktiviteter samt – inte minst – 
studiebesök vid relevanta arbetsplatser. 

På projektets minuskonto registreras, tillsammans med pandemins följdverk-
ningar, en styrningsproblematik på kort och lång sikt, för högt satta målvärden, 
viss personalomsättning, samt utmaningar med att hitta praktik till en generellt 
språksvag målgrupp. Projektet har, därtill, haft svårt att nå förankring inom 
Åmåls kommun och har ständigt fått påminna om möjligheterna till samarbete. 

Vid projektslut finns viktigt lärande att ta fasta på med möjligheter att imple-
mentera sådant som har visat sig fungera bra under projekttiden. Det ses, 
enligt utvärderaren, som viktigt att satsa på en fysisk mötesplats för målgruppen, 
där relevant samhällsinformation finns samlad under ett och samma tak. 

Fortsatta satsningar kommer att leda till integration och livskvalitet för många, 
men på sikt även spara pengar i den kommunala kassalådan.

                                            Daniel Folkesson, ID
     

                               
  

Kommentar
Daniel Folkesson, Institutet för lokal och regional demokrati, ID, utvärderade projektet IN Åmål. 
Han följde projektet från starten och hade kontinuerliga avstämningar med projektgruppen, 
styrgruppen och deltagarna för att kunna vara ett aktivt stöd i genomförandefasen. 

Slutrapport -  December 2022.



                        amal.se/inamal

     ”Asyl-, migrations- och integrationsfonden främjar migrationens möjligheter”


