
E
S
F 

S
lu

tr
ap

p
o
rt

 g
en

o
m

fö
ra

n
d
e 

2
0
1
1
1
0
1
0
 V

er
 1

.0
3

Sid 1 (20)

FR
IR

P
T 

v.
1 

[1
35

51
31

64
84

82
] d

.F
R

IR
P

T 
v.

1

2011-3080015
Diarienummer

GIVE
Projektnamn

2011-3080015
Diarienummer

Slutrapport genomförande

Sammanfattning

Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat.

Gender Innovation Vision & Empowerment – GIVE – är ett arbetsmarknadspolitiskt projekt 
som delfinansieras av Europeiska Socialfonden. GIVE-projektet har arbetat med 
kunskapsutveckling inom ett flertal områden. De är alla på något sätt relaterade till 
jämställdhet, integration och mångfaldsarbete. Projektet vänder sig till somaliska kvinnor. 
Projektet har ambitionen att via olika utbildningar höja deltagarnas kunskaper. Målsättningen 
är att förbättra deras möjligheter till en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. 
Utbildningarna sker framför allt i svenska, samhällsorientering, IT, hälsa och friskvård, 
miljökunskap och entreprenörskap. Deltagarna får dessutom information om hur den svenska 
arbetsmarknaden fungerar. I den andra delen av projektperioden är deltagarna på praktiker 
som är utformade efter deras egna önskemål. 
 
Tillsammans med deltagarna har projektledningen arbetat utifrån ett brett perspektiv för att 
hitta nya vägar till utbildning och arbete. Det har varit mycket lärorikt.  
 
VIVA Kompetenscentrum, en enhet inom Umeå kommun, är projektägare. Projektet sträcker 
sig över tidsperioden juni 2011 – oktober 2012. Projektlokaler finns i Vasaskolan i centrala 
Umeå.  
 
På grund av att deltagarantalet har varit lägre än vad som beräknades i ansökan har projektet 
avvecklats i förtid. Det är viktigt att läsaren har detta i åtanke under läsningen av denna 
slutrapport. Projektledning och övriga aktörer har enbart haft ett knappt år på sig att leverera 
resultat. Projektperioden var initialt fram till den 30 november 2013. Tanken var även att vi 
skulle ta in en andra omgång med deltagare under denna höst. 
 
Ett övergripande syfte utifrån ett samhällsperspektiv är att nå människor som är 
marginaliserade med individanpassade insatser. Dessa insatser ska bidra till en utveckling av 
deras socioekonomiska situation samt öka deras egenmakt.  
 
En av projektets målsättningar är att ta tillvara målgruppens kunskaper och utveckla dem. Ett 
steg i denna utveckling är att arbeta individanpassat med undervisning, praktiker och 
anställningar. Genom att arbeta med socialt entreprenörskap kan projektet bidra till ett mer 
diversifierat näringsliv. Ett aktivt miljöarbete kommer att öka förståelsen för vikten av 
långsiktigt hållbara lösningar. Projektet har dessutom som målsättning att minska det digitala 
utanförskapet genom att arbeta med innovativ IT-undervisning. 
 
Vad gäller resultat inom Sfi:n har fyra deltagare blivit klara med ytterligare en betygsnivå. Två 
stycken är klara med A-intyget, en med B-intyget och en deltagare är klar med C-nivån. Detta 
är mycket positivt. Övriga har i många fall blivit bättre, främst på att kommunicera, men har 
dock ej klarat en ytterligare nivå. Det hade inte heller varit realistiskt att förvänta sig det av 
dem. Här kan det t.ex. handla om deltagare som eventuellt kan ha funktionsnedsättningar 
(dyslexi eller andra inlärningssvårigheter).  I nuläget pågår utredningar för vissa av 
deltagarna inom Rehab-teamet på Arbetsförmedlingen. Syftet är att identifiera eventuella 
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funktionsnedsättningar som har en koppling till deras arbetsförmåga. 
 
Resultatet av projektets IT-arbete är dels att alla deltagare (18 stycken totalt) är utbildade 
inom eMedborgardatorn (www.emedborgardatorn.se). De har lärt sig att söka nyheter på 
Internet, fått information om hur du skaffar en e-legitimation, hur du använder ett e-
bankkonto samt hur du använder ett mejlkonto. Denna information har de även fått på 
somaliska. Utöver denna kunskap har de  undervisats i grundläggande IT-kunskap som har 
innefattat tangentbordskunskap, kunskap i Word-programmet och källkritik på Internet. 
Deltagarna har även arbetat med en blogg (www.esfgive.blogg.se). De har på detta sätt 
synliggjort projektet genom att skriva om olika aktiviteter och sedan lägga ut det på bloggen. 
Bloggen har varit ett innovativt sätt att kombinera IT och svenska på ett sätt som har 
uppskattats av deltagarna.  
 
Alla deltagare har även haft undervisning på somaliska i samhällsorientering. De har 
undervisats i ett antal olika områden, däribland om hur du får en bostad i Sverige, hur du 
utbildar dig i Sverige, hur du söker sjukvård i Sverige, om familjelivet och om hur det är att 
åldras i Sverige. Här har vi även pratat om det svenska föreningslivet och möjligheterna för 
dem att engagera sig i något som de är intresserade av. Det kan även vara en bra kontaktyta 
som öppnar upp möjligheterna på arbetsmarknaden. Vi har bl.a. haft studiebesök av projektet 
In i Umeå (Integrationsfonden) som handlar just om att invandrare och svenskar ska mötas 
och lära sig av varandra i föreningslivet. 
 
Resultatet av arbetet med hälsa och friskvård har varit positivt. Inledningsvis var det dock 
svårt att motivera en del av deltagarna att börja med regelbunden motion. Många av 
deltagarna fortsätter nu på egen hand att promenera på deras fritid. Vi har även haft en 
utbildare från Korpen som har undervisat oss i tekniken. En sjuksköterska har arbetat med 
deltagarna och undervisat om sjukdomar, smärta, diabetes, gynekologi, anatomi etc.  
 
Vad gäller resultat av undervisningen inom entreprenörskap har deltagarna tagit fram en 
modell på en upphängningsbar skohängare. Detta är en affärsidé som ska presenteras för 
Entreprenörscentrum. Huvudtanken med utbildningen var dock att deltagarna ska lära sig att 
se möjligheter istället för problem. Det kan t.ex. handla om att tillsammans med deltagarna 
diskutera vilka konstruktiva lösningar det finns till olika typer av vardagsproblem. 
Utbildningen var bildbaserad. Projektet hade ett studiesök av projektet 4All 
(Integrationsfonden) från Skellefteå som ville lära sig mera om hur vi bl.a. arbetade med 
entreprenörskap.  
 
Likaså var utbildningen inom miljökunskap till stora delar bildbaserad. Den handlade om 
lokala såväl som globala utmaningar för miljön. I denna utbildning ingick även studiebesök på 
t.ex. UMEVA och Dåvamyran. Dessa besök var mycket uppskattade av deltagarna. Speciellt 
viktig var kunskapen om att frityrolja aldrig ska hällas ut i avloppet, utan samlas upp i en PET-
flaska och sorteras med hushållsavfallet. En del av deltagarna hade gjort misstaget tidigare 
att hälla ut frityrolja direkt i avloppet med efterföljande stopp som resultat. Detta berodde på 
okunskap. Detta exempel visar hur viktigt det är med grundläggande kunskap inom området.  
 
Resultatet av praktikerna har varit positivt. Deltagarna praktiserar inom kök, café, butik, 
hantverk och lokalvård. En av deltagarna har fått en utvecklingsanställning. En annan 
deltagare är under utredning för en liknande anställning.  En tredje deltagare ska börja på 
Samhall. En till utredning är dessutom i startgroparna för ytterligare en deltagare. Vår yngsta 
deltagare har fått ett Ungdomsjobb inom kommunen. Det är mycket positivt att 
Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer bidrar med ett långsiktigt stöd till 
deltagarna. Många av deltagarna har små, för att inte säga inga, möjligheter att på egen hand 
ordna med ett arbete. 
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Arbetsförmedlingens och Socialtjänstens handläggare har dessutom vid ett flertal tillfällen 
uttryckt att de har lagt märke till positiva personliga utvecklingar hos deltagarna sedan de 
började i GIVE-projektet. Deltagarna syns även betydligt oftare som besökare hos 
Arbetsförmedlingen. Tidigare hade de enbart kontinuerlig kontakt med respektive handläggare 
vid Socialtjänsten. 
 
 
 

Projektets resultat

- Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. 
- Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre 
sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ 
verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna 
av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. 
- Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? 
- Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och 
system- och strukturnivå?

Problemmet var att somaliska kvinnor i Umeå hade mycket svårt att komma ut på 
arbetsmarknaden. Många av dessa kvinnor hade dessutom många undervisningstimmar inom 
Sfi:n, utan att ha påvisat några större framsteg. Kvinnorna hade dessutom inte fått möjlighet 
att studera i Somalia eftersom landet har haft inre konflikter under nästan 30 års tid. Dessa 
konflikter har givetvis drabbat kvinnorna och deras familjer på ett eller annat sätt. Nästan alla 
kan vittna om traumatiska upplevelser. En del av kvinnorna lever dessutom i splittrade 
familjer, dvs att maken och/eller några av barnen är kvar i landet. De hade inte heller 
förvärvsarbetat i någon större utsträckning (i alla fall inte på ett formaliserat sätt, dvs med 
schemalagda arbetstider, löner som utbetalas i enlighet med gällande lag etc.) Eftersom de 
inte har gått i skolan var en del av kvinnorna analfabeter, dvs att de inte kan läsa och skriva. 
Detta är givetvis ett problem, inte minst i ett samhälle som Sverige där det förväntas av en 
vuxen person att du kan läsa och skriva. När du inte har gått i skolan har du även gått miste 
om kunskap inom andra ämnen, vilket förstärker utanförskapet. Projektet ville därför fokusera 
på språkundervisning, samhällskunskap, kunskap om arbetsmarknaden, hälsa och friskvård, 
IT, entreprenörskap och miljökunskap. 
 
Detta är givetvis en mycket stor utmaning. Det krävs tålamod och engagemang av alla 
inblandade aktörer. Vi har arbetat utifrån ett perspektiv som respekterar de mänskliga 
rättigheterna och vår ambition har varit att fokusera på aspekter som relaterar till 
jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Nedanför presenteras resultatet av vårt arbete inom 
respektive område.  
 
SFI 
4 av deltagarna har klarat ytterligare en nivå inom Sfi:n. Läraren har arbetat en del 
bildbaserat med projektets analfabeter. Det resulterar dock ibland i andra pedagogiska 
dilemman eftersom bildspråk är starkt bundet till den kulturella kontexten. Eftersom vi enbart 
har haft en Sfi-lärare på 50% har det inneburit att alla deltagare inte har fått den hjälp som 
de hade behövt. Projektets analfabeter, som inte har studievana, behöver mycket hjälp, och 
läraren har därför upplevt att situationen inte helt har varit tillfredställande. Här hade vi 
behövt en till lärarresurs. Under våren hade vi dock en praktikant, under vissa dagar, och hon 
fokuserade sitt arbete omkring analfabeternas språkinlärning. Vi försökte alltså att lösa 
situationen med de resurser som vi hade tilldelats. Det hade dock varit mycket bra med 
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antingen en lärare på 100% eller två lärare på 50%. Språket är en nyckel till integration. Sfi-
läraren inom GIVE har även arbetat 50% på Sfi-skolan och det har varit mycket värdefullt för 
projektets samverkan med skolan. Många av deltagarna studerade på Sfi-skolan innan de 
började i GIVE. 
 
Under förprojekteringen var det nog svårt att föreställa sig att deltagarna skulle komma att 
vara på så olika nivåer i sin språkinlärning. Vad hade kunnat göras bättre? Om vi hade tackat 
nej till analfabeterna hade ju faktiskt situationen för de mer språkstarka och för läraren blivit 
mer tillfredsställande. Samtidigt var det projektets signum att vi faktiskt hade tagit oss an 
denna utmaning. Analfabeterna blev på ett sätt drabbade av att projektet inte hade resurser 
att anställa ytterligare en lärare. De hade dessutom inte möjlighet att fortsätta sina studier på 
Sfi-skolan eftersom de hade gjort få framsteg under väldigt många undervisningstimmar.  
 
Efter några månaders undervisning bestämde sig Sfi-läraren för att arbeta ännu mera med 
uppgifter som handlade om samhälle och arbetsmarknad. Det hade vi kunnat börja med 
tidigare. Alla projekt är dock processer, och om projektet hade haft ekonomi för ett ytterligare 
intag, hade språkundervisningen redan från början betonat samhälle och arbetsliv mycket 
tydligare. 
 
Projektet har gjort en skillnad på så sätt att vi har uppmärksammat samarbetspartners på 
dilemmat med att vara analfabet i ett av världens mest läs- och skrivkunniga länder. Vi har 
förmedlat hur vi har arbetat med denna grupp och föreslagit lösningar. Tanken var även att vi 
skulle presentera detta arbete på MR-dagarna i Göteborg i november. 
 
IT-UNDERVISNING 
Projektet har arbetat intensivt med IT-arbete. Det har varit en riktig utmaning. Kunskaperna 
har varit betydligt lägre än vad som initialt planerades för. Under våren började därför en IT-
pedagog att arbeta med deltagarna. Det var en bra lösning. Det hade varit mycket bra om 
detta stöd redan hade funnits i september, men återigen kan det nog vara så att 
förprojekteringen inte hade tagit hänsyn till hur låga deltagarnas kunskaper generellt var inom 
området. 
 
Att låta deltagarna börja arbeta med en blogg kan projektet varmt rekommendera till andra 
projekt! Det är även ett bra sätt att synliggöra projektet och att arbeta med strategisk 
påverkan. Tanken var även att vi skulle ha fler delar på somaliska, men vi har helt enkelt varit 
tvugna att prioritera bort det. Då hade även deras släktingar och vänner i Somalia kunnat 
följa deras framsteg. 
 
HÄLSA OCH FRISKVÅRD 
Projektet har arbetat med fysisk och psykisk hälsa. Det har varit viktigt att få med båda 
delarna. Det var mycket uppskattat av deltagarna, men tyvärr var det ibland svårt för 
analfabeterna att på ett tillfredsställande sätt följa undervisningen. Vi har dock gjort så gott vi 
har kunnat. Utbildaren har använt mycket kroppsspråk, mycket bilder och många repetitioner. 
Ibland har även andra deltagare tolkat innehållet. Vad hade kunnat göras bättre? Här kanske 
projektet verkligen borde ha prioriterat en tolk? I alla fall under några enstaka tillfällen när 
viktiga saker, som t.ex. olika sjukdomar diskuteras. Samtidigt är det en kostnad, och 
projektet har ju sedan många månader tillbaka inte haft en budget i balans. Ett synbart 
resultat av arbetet med promenader och gångstavar är att flera av deltagarna har gått ned i 
vikt, enligt dem själva är det ett önskvärt resultat. 
 
Här har även projektet inspirerats av hur Sfi-skolans friskvårare arbetar med sina elever.  
 
Efter projektslut fortsätter deltagarna själva med friskvårdsaktiviteter. 
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ENTREPRENÖRSKAP OCH MILJÖ 
Syftet var att se möjligheterna - inte problemen. Inom miljöundervisningen handlade det om 
att undervisa i hållbar utveckling. Med hjälp av konkreta exempel har projektet gjort skillnad 
(se föregående rubrik). Vissa av deltagarna har dessutom blivit mycket intresserade av hur 
den svenska kunskapen om hur man separerar smutsigt vatten från rent kan spridas vidare 
till Somalia. Ett konkret exempel på hur globaliserad världen är idag. 
 
Här var det positivt att vi arbetade med konkreta och vardagsnära exempel.  
 
SAMHÄLLSKUNSKAP 
Undervisning om det svenska samhället på modersmål. Uppskattat av deltagarna. Här hade 
det varit bra om vi hade gjort fler studiebesök med deltagarna. 
 
ARBETSMARKNAD 
Först undervisning om arbetsmarknad och sedan praktiker/anställningar. Här har vi arbetat 
utifrån ett brett perspektiv, vilket har varit en förutsättning för att ha den minsta chans till att 
lyckas. Många av deltagarna hade aldrig varit på en praktik innan projektet, och hade därför 
förståeligt nog ingen kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar. Inte heller om hur arbetet 
är uppbyggt på en arbetsplats. 
 
Positivt har varit att vi har arbetat med samverkan mellan Sfi-skolan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten. Det har haft effekter på individnivå. På sikt förhoppningsvis även på 
organisationsnivå samt system- och strukturnivå.

Syfte och mål med projektet

- Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. 
- Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa 
mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, 
beteende etc. 
- Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? 
- Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur 
detta har påverkat projektbudgeten.

Projektet hade dels ett syfte utifrån ett systemperspektiv och dels ett syfte utifrån ett 
brukarperspektiv. Utifrån ett systemperspektiv var tanken att projektet skulle utveckla en 
modell som kan spridas till andra kommuner i Sverige, men även till andra EU-länder. 
Betraktat utifrån ett brukarperspektiv var tanken att nå människor som är marginaliserade 
med insatser som möjliggör förändringar i deras liv. Därmed kommer de att få tillfällen att 
utveckla deras liv. 
 
Tanken var även att starta ett socialt arbetsställe (socialt företag) som skulle generera vinster 
i social, ekonomisk och hållbar utveckling av deltagarna och deras livsmiljöer. 
 
Övriga syften: 
- att öka målgruppens egenmakt 
- ta tillvara målgruppens kunskaper 
- skapa en metod där socialt företagande kan fungera som en språngbräda för målgruppen ut 
i egenförsörjning 
- bryta mönstret där utanförskap utifrån etnicitet och genus går i arv till nästa generation 
- öka företagandet och entreprenörskapet i målgruppen 
- bidra till ett samhälle präglat av mindre segregation och mer integration 
- bidra till att de nationella jämställdhetspolitiska målen i högre grad nås även i målgruppen 
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för projektet 
- bidra till en ökad livskvalitet och bättre folkhälsa i målgruppen 
- bidra till ökat miljömedvetande i målgruppen 
- bidra till att minska det digitala utanförskapet och dessutom ge målgruppen möjligheter att i 
både praktik och teori använda Internet för sin personliag utveckling 
- Att minska samhällskostnaderna 
 
Målsättningar med projektet: 
Av de 60 personer som skulle ha deltagit i projektet skulle 16 erbjudas en ettårig anställning i 
det sociala företag som drivs av projektet. Detta sociala företag skulle ha levererat varor och 
tjänster med utgångspunkt från kvinnornas kunskaper. Detta skulle leda till en bättre ekonomi 
för individerna. De skulle då dessutom vara förebilder för sina barn. På så sätt skapas familjer 
där normen är löneförsörjning och inte försörjning via det offentliga systemet. Av projektet 
skulle ha skapats åtminstone ett fristående socialt företag drivet med utgångspunkt från 
kvinnornas kunskaper. 
 
Samtliga deltagare skulle ha avslutat minst en Sfi-nivå inom projektet. 
 
Alla deltagare ska ha en e-legitimation och bank-id efter avslutad IT-utbildning. 
 
Deltagarnas upplevda hälsoläge ska vara bättre. 
 
Deltagarnas kunskaper om diskrimineringslagstiftningen ska ha ökat. 
 
Alla ska ha genomgått utbildning omkring entreprenörskap och miljöfrågor. 
 
Hur har projektet lyckats med att följa syfte och målsättningar såsom det formulerades i 
ansökan till ESF? Projektet menar att det var väldigt många olika parametrar som vi skulle 
arbeta efter - kanske för många. Det har upplevts som att ansökan inte var realistisk, varken i 
tidsomfattning eller den roll som GIVE-projektet skulle spela. Det finns många kontextuella 
faktorer som det behövs ta hänsyn till, en viktig sådan är projektets förankring hos berörda 
aktörer. Som det tidigare har meddelats till ESF blev idén om det sociala företaget inte 
verklighet. Denna del var en mycket viktig del av projektet. Tanken var ju att detta företag 
skulle fungera som en språngbräda ut i egenförsörjning.  
 
Projektledaren har inte arbetat med projektets förprojektering. Frågor om denna 
förprojektering kan besvaras av Mikael Holmlund, förbundschef Samordningsförbundet Umeå 
(mejladress i slutet av rapporten). Det var inte heller realistiskt att alla deltagare skulle ha 
avslutat minst en Sfi-nivå inom projektet. Även detta har meddelats till ESF och det har 
resulterat i revideringar av projektets målsättningar. Den stora förändringen i projektet var 
dock att det sociala företaget inte realiserades. Det faktum att deltagarna skulle hamna på så 
olika språknivåer var ju väldigt svårt att förutse i en förprojektering. 
 
Efter att revideringarna av målen hade blivit gjorda har projektet lyckats bra med att arbeta 
efter syfte och målsättningar. Det har alltid varit prioriterat att hålla sig till de aktiviteter som 
finns i projektansökan. Vikten av detta har framförts under i princip varje projektmöte. 
 
Totalt har projektet haft 18 stycken deltagare. Alla (utom en) är i nuläget i studier eller 
arbete. Den kvinna som inte är i studier eller arbete har blivit beviljad social pension. De som 
är i arbete jobbar inom kök, café, hantverk eller butik. En av deltagarna har fått en 
utvecklingsanställning. En annan deltagare är under en Rehab-utredning för en liknande 
anställning och en tredje deltagare är i startgroparna för en anställning. Vi har dessutom en 
deltagare som har fått praktik på Samhall och inom kort kommer att få en anställning där. Vår 
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yngsta deltagare har fått ett Ungdomsjobb inom kommunen. Här är det dock viktigt att 
betona att projektet inte har några möjligheter att anställa deltagare, utan att det är 
Arbetsförmedlingen som har resurserna att utreda dem och besluta om eventuella program/ 
insatser. Ibland i en samverkan med kommunen, förutsatt att det är en kommunal 
arbetsplats. 
 
Projektet menar att det är mycket positivt att individer som aldrig tidigare har varit ute på en 
praktikplats nu har fått möjlighet att pröva sina kunskaper ute i arbetslivet.  
 
Det har dock funnits en del etiska dilemman vad gäller praktikplaceringar. Det är viktigt att ha 
i åtanke att vissa av dessa kvinnor är analfabeter. Det innebär att det måste finnas en 
stödstruktur för dem på arbetsplatserna. Det har varit svårt att åstadkomma detta. Med 
stödstruktur menas möjlighet till tolk, handledning och att kombinera praktik med 
språkstudier. Tyvärr är det så att Arbetsförmedlingen inte heller har så stora möjligheter att 
gå in med tolkstöd till deltagarna. Projektet menar att det här är en svår avvägning. Tanken 
är ju inte att deltagarna ska bli isolerade på arbetsplatserna, utan att en positiv bieffekt av ett 
arbete är en bättre integration. Vi har hela tiden gjort uppföljningar av deltagarnas situation 
på arbetsplatserna och varit aktiva med praktikbesök. Det är dock svårt att säga om detta har 
varit helt tillfredsställande, både utifrån deltagarnas perspektiv och de projektanställdas 
perspektiv. 
 
Vad gäller målen för IT-undervisningen är de uppnådda. Likaså målen med hälsa och 
friskvård. Här har det varit en tydlig attitydförändring. Deltagarna fortsätter på eget initiativ 
med sina friskvårdsaktiviteter. Målet med ökad kunskap om diskrimineringslagstiftningens 
rättigheter och skyldigheter är även uppnådda. Den informationen har de även fått på 
somaliska. De diskussioner som vi har haft inom projketet påvisar ett intresse för att vilja 
förstå dessa frågor. Det finns många tankar och funderingar hos deltagarna och projektet har 
delvis förmodligen stimulerat till detta. Målen inom entreprenörskap och miljö är även dem 
uppnådda. 
 
Lärandet har varit centralt. Internt har vi diskuterat mycket vid våra projektträffar. 
Styrgruppsmöten har genomförts med täta intervaller (ca 1 möte/ månad). Inom 
projektgruppen har vi nästan varje dag haft kortare briefings. Dessa har varit mycket 
värdefulla. Inte minst är det många etiska frågor där vi måste hitta ett förhållningssätt som 
respekterar individens integritet och rätten till privatliv. Externt hoppas vi framför allt på att 
det har varit ett lärande för kommunen och Arbetsförmedlingen. Vi har fått indikationer på 
detta. 
 
Projektet avvecklades i förtid på grund av för få deltagare. Det var planerat till totalt 60 
deltagare under hela projektperioden. 30 deltagare/ intag. Vi hade alltså 18 stycken, det vill 
säga att det fattades 12 stycken. Detta trots att vi hade ett löpande intag under projektets 
första månader. Det är Socialtjänstens och Arbetsförmedlingens samlade bedömning att det 
inte hade funnits ett underlag för det andra intaget. Ett intag som hade behövt innnefatta 
minst 42 individer.

Arbetssätt

Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra 
aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som 
ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i 
projektet.

Det har genomgående varit viktigt att möta varje enskild deltagare i en respektfull 
kommunikation. Eftersom många av deltagarna inte kan läsa och skriva blir själva mötet med 
andra människor den absolut viktigaste metoden. Vi har, som tidigare har framförts, arbetat 
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mycket bildbaserat. Det medför dock andra problem. Bilder är ofta starkt bundna till en 
specifik kulturell kontext. Det kan tex innebära att budskapet går förlorat om du inte har 
förmågan att tolka bilden. Ett exempel: En bild på en man som ligger ner på en säng. Det 
finns en talbubbla på bilden med "ZZZzzz.." Vi förstår att bilden föreställer en man som ligger 
och sover. Det behöver dock inte på något sätt vara självklart att bilden tolkas på detta sätt. 
En annan bild kan föreställa en man och en kvinna. Runt omkring dem ser vi nottecken och g-
klavar. Vi förstår att kvinnan och mannen dansar med varandra. Detta är inte självklart om du 
t.ex. inte har gått i skolan och studerat musik. Det finns många ytterligare exempel där 
bildbaserad pedagogik ibland skapar mer förvirring än klarhet. Det är dock väldigt viktigt att 
testa sig fram med olika metoder för att i slutändan komma fram till vilken/vilka metod/
metoder som fungerar bäst. 
 
Studieteknik har varit viktigt att förmedla till deltagarna. På en grundläggande nivå handlar 
det om att veta hur du använder hjälplinjerna i en anteckningsbok. Vikten av att använda ett 
suddgummi när du har skrivit fel. Att kunna sortera dina papper i en pärm med hjälp av ett 
ämnesregister. Att kunna använda en hålslagare och en häftapparat. Att kunna kopiera 
papper på en kopieringsapparat. Något som det ofta förutsätts att du kan när du börjar att 
studera som vuxen. Vi har lagt tid på att lära ut grundläggande studieteknik till deltagarna. 
Här har det också handlat om att förstå vad självstudier innebär. Från början av projektet var 
det tydligt att det fanns en mycket låg förståelse av vad det innebär att studera på egen 
hand. Vi har jobbat mycket med att förklara vikten av att ta ett eget ansvar för sina studier. 
Självklart är det lättare för de som har lite studievana. Analfabeterna upplever det som 
mycket svårt att på egen hand, utan lärarens hjälp, lösa olika uppgifter. Det kanske dessutom 
inte är etiskt försvarbart att ställa detta krav på dem. 
 
Vi har undervisat mycket med hjälp av repetitioner och kroppsspråk. Utbildaren i hälsa och 
friskvård har berättat mycket humoristiskt om hur hon ofta har fått tagit hjälp av 
kroppsspråket. Det har varit uppskattat av deltagarna! Ofta har ju även de själva fått tagit 
hjälp av kroppsspråket för att förmedla vad de vill till oss. Visst har det blivit många 
missförstånd i vår kommunikation, men i arbete med analfabeter är det något som vi får 
kalkylera med. Det viktiga är att inte ge upp tanken om att alla kan bli bättre på att förmedla 
sig, förutsatt att de får rätt verktyg och att samtalspartnern påvisar en god vilja och ett stort 
tålamod. 
 
Inom områdena entreprenörskap och miljö har vi dock undervisat mycket med hjälp av bilder. 
Det har faktiskt fungerat hyggligt bra, men här har utbildaren också haft en dialog omkring 
varje bild med deltagarna. Som har beskrivits tidigare är det dock svårt för analfabeterna att 
följa med i undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Mer resurser hade behövts till 
tolkhjälp, men projektet har ändå gjort sitt bästa för att lösa situationen med hjälp av de 
befintliga resurserna. 
 
Vi har ju även varit ute på en del studiebesök. De har ofta varit väldigt konkreta. Vi har bakat 
tunnbröd, besökt ett ekologiskt jordbruk, åkt skidor, pimplat och slöjdat tillsammans. Det 
behövs en hel del omväxling, lite tid att vila hjärnan från bokstäver och siffror. Därför har det 
också varit viktigt att arbeta med fysiska aktiviteter på schemat. Här har vi åstadkommit en 
attitydförändring.  
 
Projektet upplever att det var det samlade pedagogiska greppet som resulterade i en skillnad 
för deltagarna. Tillsammans blev undervisningen i projektet till en helhet som fungerade som 
en bra kombination. Över tid byggs dessutom ett förtroende upp mellan deltagare och 
projektanställda. Då är det oerhört viktigt att inte förlora det eftersom relationen initialt är 
rätt så skör. Förtroendefrågan måste hela tiden ett projekt arbeta med.
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Deltagande aktörer i projektet

Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de 
konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. 
Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas 
sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

Framför allt har projektet samverkat med kommunen (Sfi-skolan och Socialtjänsten) och 
Arbetsförmedlingen. En del samverkan har även skett med Länsstyrelsen i Västerbotten. 
Samordningsförbundet Umeå har även varit en samverkanspartner. De har även gått in med 
kontant finansiering i projektet.  
 
Samarbetet med Sfi-skolan har fungerat bra. Initialt upplevde dock personalen på skolan att 
projektet inte var förankrat hos dem. Projektledningen har därför arbetat mycket med att 
relationen ska vara god med skolans personal och ledning. Även deltagarna har ju en stark 
förankring till skolan som fd elever. Det har därför varit viktigt att kunna kommunicera med 
deras tidigare lärare. De har bidragit med värdefull information. Sfi-skolan är den aktör som 
har bäst erfarenhet av undervisning av analfabeter och därför är kontakten med dem mycket 
viktig. Projektledningen har dessutom upplevt ett starkt stöd från Sfi-skolans rektor. Hon har 
varit mycket medveten om vilken svår uppgift som projektet har haft. 
 
Inom Socialtjänsten har vi haft en koordinator på 25%. En handläggare som har anvisat 
klienter till projektet och som vid varje månadsskifte har fyllt i ESF-blanketterna om 
medfinansieringen. Projektledningen har hela tiden haft en löpande diskussion med 
koordinatorn. Hon har dessutom vid två tillfällen undervisat deltagarna om hur det svenska 
systemet med offentlig försörjning fungerar. Det har varit mycket värdefullt. Koordinatorn har 
dessutom varit tillgänglig för frågor från projektets anställda, vilket har varit mycket 
värdefullt. Hon har haft en viktig roll i projektet. 
 
Arbetsförmedlingens roll i projektet var inte helt klar från början. De hade även frågor om hur 
projektet på bästa sätt skulle samverka med dem. En arbetsmarknadskonsulent från VIVA 
arbetar bl.a. med kartläggning av deltagarna utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Tanken 
var att deltagarnas handläggare på Arbetsförmedlingen ska uppleva att VIVA:s 
arbetsmarknadskonsulent kan fungera som ett stöd och bidra med kompletterande 
information. Här ska det inte finnas något dubbelarbete eller konkurrens. Samarbetet med 
handläggarna har överlag fungerat bra. Handläggarna är positiva till satsningen på just denna 
målgrupp. Det är dock lite olyckligt att många av deltagarna ofta byter handläggare. Det leder 
enbart till förseningar av redan planerade åtgärder. Eftersom många av deltagarna är mycket 
språksvaga och dessutom är dåligt integrerade i samhället är utbudet av praktiker begränsat. 
Detta är ett välkänt dilemma.  
 
Samarbetet inom projektgruppen har fungerat bra. Projektgruppen kom med tiden att 
innefatta projektledaren (100%), Sfi-läraren (50%), utbildare i samhällskunskap och 
emedborgardatorn (25%), arbetsmarknadskonsulent (50%), sjuksköterska (25%) och IT-
pedagog (100%). Vi träffades ca 1 gång/månad för ett projektmöte. Vi hade gärna träffats 
alla vid fler tillfällen, men det  visade sig vara svårt att ordna. Dilemmat är att vi befinner oss 
på tre olika arbetsplatser och att vi alla hade olika tjänstgöringsgrader i projektet. Ingen av de 
projektanställda hade heller sitt kontor i projektets undervisningslokal, vilket innebar en hel 
del logistik innan vi alla kunde sammanträda. Det är nog något att tänka på för andra projekt 
- olika arbetsplatser och tjänsgöringsgrader kan lätt bidra till logistiska svårigheter. 
Projektledaren har dock kommunicerat med samtliga så gott som varje dag. Från början var 
mötena väldigt informella, med tiden blev de alltmer formella när vi började att uppskatta att 
faktiskt arbeta efter en strukturerad dagordning. Denna dagordning skickades ut i förväg och 
efter mötena sammanställde projektledaren minnesanteckningar som mejlades ut till alla i 
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projektgruppen. 
 
Styrgruppen bestod av representanter från Viva (projektägaren), Samordningsförbundet 
Umeå, Länsstyrelsen i Västerbotten, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. En person från 
Arbetsförmedlingens huvudkontor var adjungerad. Arbetet i gruppen har fungerat bra. Initialt 
var det dock oklarheter om vilka roller de olika aktörerna skulle spela. Styrgruppen 
sammanträdde ca 1 gång/månad. Inför varje möte skickades en dagordning ut till samtliga 
medlemmar. Efter mötet sammanställde projektledaren minnesanteckningar och mejlade ut 
till alla berörda.  
 
Samordningsförbundet Umeå har varit en kontant finansiär i projektet. 
 
Arbetsmarknadskonsulentens lön och IT-pedagogens lön har varit medfinansiering från 
kommunens sida. 
 
Projektet har inte haft någon referensgrupp, vilket har varit synd. I början av projektet var 
det så mycket annat att organisera, vilket resulterade i att arbetet med att organisera en 
referensgrupp inte prioriterades. Det hade varit givande på många sätt att kunna konsultera 
och bolla idéer med sakkuniga inom området. Det hade dessutom varit ett värdefullt stöd för 
projektledningen.

Jämställdhetsintegrering

Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och 
utmaningar under arbetets gång.

Jämställdhet är en ständigt aktuell aspekt av vårt arbete. Projektet tar avstamp i ett 
integrerat integrations- och jämställdhetsperspektiv. Ett dilemma kan dock vara att förena 
dessa perspektiv med ett starkt fokus på arbetsmarknaden. Projektet ska dessutom handla 
om empowerment -ökad egenmakt. För projektet är det viktigt att alla perspektiv går att 
förena till ett människorättsperspektiv.  
 
Integrations- och jämställdhetsfrågor som relaterar till deras inträde på arbetsmarknaden 
dyker ständigt upp i diskussioner. De verkar själva osäkra på vad som egentligen gäller för 
dem. Har jag rätt att ha slöja på mig på en arbetsplats? Kan en chef verkligen kräva att jag 
ska ta av mig slöjan? Om jag inte vill göra det - kan jag då förlora mitt jobb? Jag vill väldigt 
gärna arbeta med matlagning, men enbart halal, kan jag vara tydlig med detta när jag pratar 
med min handläggare på Arbetsförmedlingen? Jag vill enbart arbeta med kvinnor, inte män, 
är det en åsikt jag kan framföra till Arbetsförmedlingen? 
 
Det är oerhört viktigt att diskutera dessa frågor. De kan lyftas utifrån olika aspekter där 
juridiken enbart står för ett perspektiv. Vi diskuterar dem även utifrån politiska och etiska 
dimensioner. 
 
Vi har försökt att inkludera aktiviteter som innehåller frågor om jämställdhet och mänskliga 
rättigheter. Frågan har hela tiden varit prioriterad. Vi har diskuterat sexuell och reproduktiv 
hälsa vid ett flertal tillfällen. Två gånger har barnmorskor besökt projektet. Vi har diskuterat 
frågan om kvinnlig könsstympning/ omskärelse väldigt mycket. Det är en känslig fråga, men 
det innebär ju inte att den inte kan diskuteras. Under samhällslektionerna har utbildaren 
pratat om det svenska jämställdhetsarbetet. Vi har diskuterat Uppdrag Gransknings program 
om vissa imamer som inte respekterar kvinnors rätt till deras egna liv och kroppar. Vi som 
arbetar i projektet har även fått en hel del frågor av deltagarna som vittnar om en nyfikenhet 
omkring hur vi själva har organiserat våra familjeliv. Det kan handla om sambo och särbo 
eller om att vissa av oss inte har barn. De här diskussionerna har deltagarna verkligen 
uppskattat. Självklart är det svårt att förstå vad "sambo" innebär när du kommer från ett 
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samhälle där det inte existerar. Eller det faktum att du faktiskt kan välja i Sverige om 
huruvida du vill ha barn eller inte. Projektet var även representerat på MR-dagarna i 
Stockholm i november. Tanken var även att projektet skulle delta vid årets MR-dagar och då 
diskutera kopplingen mellan kön och analfabetism. Projektledningen har hela tiden varit tydlig 
med att frågan om jämlikhet mellan könen är en människorättsfråga och en fråga om 
mänsklig värdighet. 
 
Vi har även gjort studiebesök som har relaterat till jämställdhetsfrågan, t.ex. ett besök vid 
Rättighetscentrum, där frågan om diskriminering i arbetslivet diskuterades. Men även vad som 
är diskriminering och vad som inte är diskriminering. 
 
Projektgruppen har deltagit vid utbildningar anordnade av ESF:s processtöd inom 
jämställdhet. Projektet har uppskattat kontakten med Maria Stefansson. Den har varit 
värdefull. 
 
I projektansökan står det att gruppen kommer att få utbildning om jämställdhet på sitt 
modersmål, vilket också har infriats under projekttiden. Det står även att projektet kommer 
att bemannas av en majoritet kvinnor, även det har infriats. En av de anställda är dessutom 
själv från Somalia, och har i den mån det varit möjligt, kunnat bidra med lite tolkhjälp. Det 
står i projektansökan att projektet är kopplat till ett annat ESF-projekt, nämligen 
Mångfaldsdriven Samhällsservice (MDSS). Projektledningen har deltagit vid MDSS 
utbilningsdagar om diskriminering och likabehandling. 
 
Det har varit en någorlunda jämn könsfördelning i styrgruppen, 3 kvinnor och 2 män. 
 
I projektansökan står det att projektet samverkar med ett påverkansprogram för målgruppens 
män. Dessa individer skulle erbjudas enskilda samtal och gruppsamtal i syfte att bidra till 
kvinnornas utveckling mot arbetsmarknaden och inte hindra den. Denna bit har inte 
realiserats och frågan är om detta arbete överhuvudtaget hade påbörjats. Ingen information 
har i alla fall kommit fram till projektledningen om detta. Frågor om förprojekteringen kan, 
som sagt, ställas till Mikael Holmlund, förbundschef Samordningsförbundet Umeå (se 
mejlkontakt i slutet av rapporten). 
 
I projektansökan refereras det dessutom till en förstudie som projektledningen inte har tagit 
del av. Projektledaren har varit i kontakt med samordnaren från ESF omkring detta. Det finns 
enbart en förstudie till projektet och det är Somalisk kvinnokraft. Här refereras det till en 
förstudie vars syfte var att mäta till vilken grad som de nationella jämställdhetspolitiska målen 
uppnåddes i denna målgrupp. Tanken var därefter att detta skulle mätas på nytt efter avslutat 
projekt. Eftersom projektledningen inte har tagit del av denna förstudie blir det en omöjlig 
uppgift att kommentera eller arbeta med den. 
 
Projektledaren har även presenterat projektet för kommunens jämställdhetsstrateg, Linda 
Gustafsson. 
 
 
Inom projektgruppen försöker vi att hålla en öppen dialog om frågor som relaterar till 
jämlikhet och jämställdhet. Denna fråga har diskuterats vid ett flertal projektmöten. I 
styrgruppen har vi även haft en öppen dialog om ämnet. 
 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
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Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. 
Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

Vi arbetar i den mån det är möjligt tvåspråkigt för att öka tillgängligheten för projektets 
analfabeter och för de som är mycket språksvaga. Vår målsättning är att skriftlig information 
ska förmedlas dels på lätt svenska och dels på modersmål. På detta sätt tillgängliggör vi 
utbildningen till alla. Alla utbildare är medvetna om att de måsta anpassa tempot i 
undervisningen så att alla kan tillgodogöra sig den på ett tillfredställande sätt. Undervisningen 
innehåller även många moment av repetitioner. Vi har mer och mer upptäckt vikten av att 
hela tiden repetera vad vi håller på med. Det är inte heller helt lätt att arbeta utifrån en 
bildbaserad pedagogik eftersom bildspråk är utformat utifrån en specifik kulturell kontext. Till 
slut återstår enbart vårt kroppsspråk! 
 
Vi följer även upp våra aktiviteter för att försäkra oss om att de har varit tillgängliga för alla 
deltagare. På detta sätt utvärderar vi även löpande hur väl projektet arbetar med 
tillgänglighetsfrågor. Det som ofta framkommer är att analfabeterna inte upplever att de har 
förstått informationen, och detta är givetvis en utmaning att tillfredställa alla deltagares olika 
behov. Överlag har vi upplevt att analfabeterna inte har haft det lätt att på ett tillfredställande 
sätt följa undervisningen. 
 
Vi har i alla fall gjort vårt bästa efter de resurser som har tilldelats projektet för att 
tillgängliggöra det utifrån ett brett perspektiv. Projektet hade behövt mera tolkstöd. Här skulle 
det vara intressant att ta del av hur andra projekt arbetar med frågan om analfabetism. Det 
skulle vara intressant att veta om det överhuvudtaget finns andra projekt som arbetar med 
frågan. 
 
Från projektets sida har vi även varit noga med att berätta för deltagarna att de har rätt till 
tolk i deras kontakter med det offentliga samhället. Tyvärr är det så att väldigt ofta hamnar 
de här individerna i samtal med företrädare för det offentliga samhället (t.ex. Socialtjänsten 
och Arbetsförmedlingen) utan hjälp från en tolk. Det beror ofta på att de själva inte har 
kunskap om vilka rättigheter som de har eller att de helt enkelt inte vågar ta den plats som de 
är berättigade till. Därför är det oerhört viktigt att företrädare för det offentliga samhället 
informerar dem om deras rättigheter. 
 
I projektansökan står det att det finns en hel del dolda funktionsnedsättningar i gruppen. 
Målgruppen är väldigt sällan föremål för utredning eller rehabiliteringsinsatser från 
Försäkringskassan (de saknar sjukpenninggrundad inkomst). Eftersom inskrivningsgraden av 
målgruppen är låg på Arbetsförmedlingen leder det till att inte heller denna myndighet har 
tillfredställande kunskaper omkring målgruppen. Detta är givetvis ett dilemma. 
 
Projektet har hela tiden arbetat aktivt tillsammans med Arbetsförmedlingen i denna fråga. En 
del av kvinnorna har fått kontakt med deras Rehab-team som bland annat utreder olika typer 
av inlärningssvårigheter. Det kan även handla om att vissa kvinnor har problem med ryggen, 
knäna eller bäckenet. Det är viktigt att detta synliggörs. Här har projektet en god relation till 
Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att eventuella funktionsnedsättningar utreds innan 
kvinnorna kommer ut på arbetsmarknaden. Här kan det ju även handla om att det är lite 
svårt för vissa av dem att diskutera funktionsnedsättningar med myndigheter. Det är ju något 
som kan uppfattas som lite personligt och inget som man diskuterar utanför den närmaste 
kretsen. Projektet menar dock att deltagarna har börjat att förhålla sig mer positiva till deras 
kontakter med olika enheter inom Arbetsförmedlingen. De förstår att det kan vara nyckeln till 
ett inträde på arbetsmarknaden. 
 
Projektledningen har uppskattat kontakten med ESF:s processtöd i tillgänglighet, Barbro 
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Lindgren. Det betyder mycket att kunna föra diskussioner med någon som är specialiserad i 
ämnet. 
 
Den största utmaningen har varit arbetet med analfabeterna. Här har dock projektet gjort 
skillnad genom att synliggöra problemet för andra offentliga aktörer.  
 
Lokalerna har varit anpassade för att tillgodose deras olika behov. 
 
Inom projektgruppen har vi haft en öppen dialog om arbetet med olika typer av 
funktionsnedsättningar.

Regionala prioriteringar

Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med.

Projektet arbetade med deltagare som bor i Umeå, inte i kranskommunerna.  
 
I styrgruppen hade vi en representant från Länsstyelsen i Västerbotten som hade ett 
kontaktnät i regionen. 
 
Om projektet hade fortsatt hade vi besökt Sorsele, en kommun som tar emot många 
somalier. Denna kontakt fick vi tack vare representanten från Länsstyrelsen i Västerbotten. 
Det fanns ett intresse från Sorsele kommun att vi skulle komma på besök och berätta om vårt 
arbete. Besöket av integrationsministern Erik Ullenhag blev verklighet tack vare samarbetet 
med Länsstyrelsen i Västerbotten. 
 
Vi har även haft ett studiebesök från ett ESF-projekt i Bjurholm som heter Kraftverket. Det 
var uppskattat. De arbetar bl.a. med somaliska kvinnor. 
 
Vi har även haft ett studiebesök från 4All (Integrationsfonden) från Skellefteå. 
 
Under projekttiden hörde även Vännäs av sig och ville att vi skulle komma dit och presentera 
projektet. Vi var dock tvungna att tacka nej på grund av tidsbrist. 
 
GIVE-projektet har fått mycket uppmärksamhet tack vare vårt fokus på att stödja de 
människor som står allra längst bort från arbetsmarknaden, det vill säga analfabeter med 
ingen skolbakgrund, annan religion och kultur samt annan hudfärg. En målgrupp som ofta 
hamnar utanför samhällets riktade insatser och åtgärdsprogram. 
 
I övrigt har inte projektet arbetat med specifika regionala prioriteringar. Det har istället 
handlat om kommunala policydokument, riktlinjer och beslut. Samt de regler som finns hos 
Arbetsförmedlingen.

Spridning och påverkansarbete

Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. 
- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? 
- Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? 
- Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör 
göra det?

Vi har framför allt riktat oss till kommunen och till Arbetsförmedlingen. Vi har diskuterat med 
personer inom Viva, inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, till berörda politiker och 
till de kommunala bolagen. Vad gäller de sistnämnda har vi varit intresserade av att skapa 
kontakter som kan leda till praktiker. Vi har haft diskussioner med kommunens 
jämställdhetsstrateg och vi har diskuterat målgruppen med kommunens internationella chef. 
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Till vårt Öppet Hus hade vi även bjudit in kommunstyrelsens ordförande, som tyvärr var 
upptagen denna kväll. Vi har arbetat på mycket bred front inom kommunen med spridning 
och påverkansarbete. Projektet upplever även att vi har fått positiv respons på detta arbete. 
Vi hade även en monter vid Öppet Stadshus där vi diskuterade frågan med politiker från 
nämnden. 
 
Vad gäller Arbetsförmedlingen har vi även varit i kontakt med huvudkontoret. De har passivt 
följt projektet och är intresserad av att ta del av vårt resultat. En person från huvudkontoret 
är dessutom adjungerad i styrgruppen. Inom Arbetsförmedlingen på lokal nivå har chefen 
varit representerad i styrgruppen. Det betyder mycket att engagera individer som har ett 
beslutsmandat. 
 
På Sfi-skolan har framför allt projektets Sfi-lärare arbetat med spridningsarbetet. Hon har 
löpande diskuterat undervisningen i GIVE med sina kollegor och skolans rektor. Enligt henne 
har det funnits ett intresse från Sfi-skolan att löpande följa projektets utveckling.  
 
I nuläget finns det en gräns (mer eller mindre uttalad) för hur många timmar du kan gå på 
Sfi:n. Denna gräns kan diskuteras. Om du kommer som analfabet till Sverige är det en 
jätteutmaning att lära dig språket. Om du dessutom har lämnat dina barn i hemlandet 
kommer naturligtvis inte ditt primära fokus vara på språkundervisningen. Det har vi t.ex. 
kunnat lägga märke till vad gäller de kvinnor som inte har återförenats med sina familjer.  
 
Ska dessa individer alfabetisers på sitt eget språk? Var finns dessa resurser? I nuläget finns 
det inga resurser för detta inom Sfi:n. Det borde kanske finnnas en preparandkurs som ett 
försteg till Sfi:n för alla som kommer till Sverige som analfabeter. Det kan vara en bra 
lösning. Utan ett hyggligt språk går det inte att etablera sig på dagens arbetsmarknad. Lägg 
dessutom till en avsaknad av utbildningsbakgrund, en annan religion och kultur samt en 
annan hudfärg för att förstå omfattningen av vilken utmaning detta är. Många aktörer är 
viktiga här och Sfi-skolan är en sådan viktig aktör. Här är det även viktigt att Sfi-skolan har 
ett aktivt samarbete med andra aktörer, däribland Arbetsförmedlingen. Samarbetet med 
Arbetsförmedlingen är viktigt, inte minst när elever skrivs ut från skolan och istället blir 
inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Då är det viktigt med en bra kunskapsöverföring från den 
ena partern till den andra. 
 
Vad gäller samarbetet med Arbetsförmedlingen har det fungerat bra. Handläggarna är överlag 
positivt inställda till de insastser som bedrivs för att hjälpa denna grupp ut på 
arbetsmarknaden. Ibland har vi dock upplevt att vissa av deltagarnas handläggare lite passiva 
och inte riktigt vet hur de ska hantera klienter som på så många sätt står långt bort från 
arbetsmarknaden. Det har då varit ett stöd för dem att kunna använda sig av de erfarenheter 
och kunskaper som finns inom projektet. Framför allt har handläggarna haft en löpande dialog 
med projektets arbetsmarknadskonsulent. Ibland har dock projektet upplevt att vissa 
handläggare inte har varit speciellt aktiva i kontakten med deras klienter, t.ex. har det ibland 
inträffat att kvinnorna inte blir kallade till individuella möten. Det är djupt beklagligt, eftersom 
det forum som passar dessa kvinnor bäst är just ett individuellt samtal med tolkstöd. Här 
måste det dock finnas en förståelse för att handläggarna på Arbetsförmedlingen ofta har 
pressade scheman och många klienter. Det hade varit oerhört värdefullt om alla kvinnor i 
projektet åtminstonde hade blivit kallade till ett besök hos sin handläggare. I nuläget är det 
inte så, trots påtryckningar från projektet. Det är även viktigt att framhålla att vissa deltagare 
har en väldigt bra kontakt med sina handläggare. 
 
Projektet har även framfört att det alltid är viktigt för handläggarna att nämna att kvinnorna 
har möjlighet till tolkstöd, annars blir det inte ett nyanserat samtal.   
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Samarbetet med Socialtjänsten har fungerat bra.  Vissa av deltagarna har haft offentlig 
försörjning i ca 10 års tid, en väldigt lång period. De känner inte till något annat sätt att 
försörja sig på, vilket resulterar i synen på offentlig försörjning som en "garantilön". Detta 
måste vara en tankeställare.  
 
Under projektet har vår koordinator vid två tillfällen förklarat för deltagarna vad offentlig 
försörjning innebär och hur systemet är uppbyggt. Detta är oerhört viktigt och borde 
naturligtvis återkomma med jämna mellanrum. Det var även mycket uppskattat av 
deltagarna. På detta sätt ökar förståelsen av hur själva systemet fungerar och att det handlar 
om våra skattepengar.  
 
Det bör öronmärkas fler praktikplatser för språksvaga individer. Det är tydligt att behovet 
finns. Det är ett dilemma att till och med kommunen är tveksamma till att ta emot 
analfabeter. Resurser måste givetvis avsättas för handledning, tolkstöd etc. I början måste 
det finns en förståelse för att det ofta blir missförstånd mellan parterna. 
 
Projektet förstår att det behövs mer resurser för att denna målgrupp ska etablera sig på 
arbetsmarknaden. På lång sikt betalas pengarna givetvis tillbaka, men på kort sikt handlar det 
om ganska mycket pengar. Det som har varit projektets dilemma är att dessa kvinnor har 
varit i Sverige under så många år utan att integreras i samhället eller på arbetsmarknaden. 
De har t.ex. aldrig hört talas om arbetslinjen. Hur ska vi inom projeket då förklara att alla 
vuxna individer förväntas att arbeta? Om du har haft ett försörjningsstöd under 10 års tid har 
det faktiskt blivit en livsstil. Vilka incitament finns det då för att tacka ja till en obetald 
praktikplats (som kanske aldrig leder till en löneanställning)? Det är den här typen av mycket 
relevanta frågor som det offentliga samhället måste ta tag i. 
 

Extern utvärdering

Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket 
stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?

Fyra stycken personer kommer att utvärdera projektet. De bidrar med olika kunskaper och de 
fokuserar på ett enskilt område.  
 
Styrgruppen har beslutat att nedanstående perspektiv är viktiga att följa upp och utvärdera: 
 
- Integration 
- Jämställdhet 
- Hälsa/Ohälsa  
- Analfabetism 
- Tillgänglighet 
 
Projektets utvärderare bestämmer själva vilka aspekter som de bedömer som mest relevanta 
att lyfta fram i de olika perspektiven. Nedanför presenteras kortfattat lite exempel på möjliga 
aspekter att analysera: 
 
Integration 
Projektet vänder sig till individer med en icke-svensk etnisk bakgrund. Dessa personer har 
stora svårigheter att etablera sig i det omgivande samhället, i synnerhet på arbetsmarknaden. 
Det verkar dessutom finnas negativa föreställningar om denna grupp i det omgivande 
samhället, vilket försvårar en integrationsprocess. Inom gruppen verkar det dessutom som att 
vissa individer redan har tappat hoppet om att en bättre livssituation är möjlig. Hur kan 
arbetsmarknadens olika parter arbeta för att förbättra denna grupps möjligheter på den 
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svenska arbetsmarknaden? 
 
Jämställdhet 
Projektet vänder sig till kvinnor – somaliska kvinnor. Den svenska jämställdhetspolitiken 
omfattar alla som lever i Sverige och denna grupp kan till exempel undersökas i relation till 
det nationella, regionala och lokala jämställdhetsarbetet. Hur arbetar till exempel svenska 
myndigheter för att förbättra och säkerställa att även de här kvinnorna inkluderas i det 
politiska jämställdhetsarbetet? Hur tar vi tillvara deras erfarenheter i denna fråga? 
 
Hälsa/Ohälsa 
Det finns hälsoproblem inom gruppen som möjligtvis kan relateras till det utanförskap som de 
lever i. (Jmf Folkhälsoinstitutets studie ”Onödig ohälsa”) Denna ohälsa försvårar deras 
livssituation, inte minst ett långsiktigt inträde på den svenska arbetsmarknaden. Det verkar 
dessutom som att det saknas strategier inom gruppen om hur man kan arbeta för att 
förbättra sin hälsa. Hur kan vi arbeta för att ta fram hälsofrämjande strategier som inkluderar 
denna grupp? 
 
Analfabeter 
En del av deltagarna är analfabeter, det vill säga att de varken kan läsa eller skriva. Det beror 
på att de inte har fått möjligheten att gå i skola. Analfabetism påverkar deras livsituationer på 
egentligen alla plan, däribland deras möjligheter till en praktik eller arbete. Bilden bör bli 
klarare – vilken kunskap har det offentliga Sverige i denna fråga? 
 
Tillgänglighet 
Hur tillgängligt är samhället för till exempel analfabeter? För individer som är språksvaga eller 
för kvinnor som har många barn? Tillgänglighet är en viktig rättighetsaspekt – uppfyller 
berörda organisationer, till exempel Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten kravet på 
tillgänglighet? 
 
Uppföljnings- och utvärderingsarbetets upplägg 
Varje utvärderare blir ansvarig för den empiriska insamlingen av material inom ett avgränsat 
område. Alla perspektiv är horisontella (integration, jämställdhet, hälsa/ohälsa, analfabetism 
och tillgänglighet) och varje utvärderare inom respektive område ska undersöka och analysera 
samtliga perspektiv i relation till sitt område. 
 
Områden att utvärdera är följande: 
 
- Kontext 
- Process 
- Deltagare 
- Samverkan 
 
Kontext 
Omvärldsanalys i relation till projektet. Hur påverkar förändringar i vår omvärld projektets 
förutsättningar? Alltifrån Arbetsförmedlingens etableringsreform till utvecklingen i Somalia kan 
analyseras. 
Utvärderare: Ingvar Rönnbäck 
 
Process 
Vilken modell ska vi använda i vår analys? En plan för arbetet med utvärderingen bör 
konkretiseras och diskuteras fram med samtliga utvärderare. Här handlar det bland annat om 
att hitta effektiva former för återföringen och det gemensamma lärandet.  
Utvärderare: Birgitta Heldius 
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Deltagare 
Deltagarperspektivet är viktigt. Intervjuer med deltagarna, dels individuella intervjuer, men 
även fokusgruppsintervjuer. Intervjuer kommer att genomföras med tolk där det finns ett 
behov. Enkäter kan även användas, men kan vara svårt för projektets analfabeter. 
Utvärderare: Maria Strandberg 
 
Samverkan 
I GIVE finns många olika aktörer och därför är en god samverkan mellan dessa av stor 
betydelse för projektets resultat. I styrgruppen sitter till exempel representanter från 
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Länsstyrelsen, VIVA Kompetenscentrum och 
Socialtjänsten. Hur kan vi på bästa sätt förankra projektet inom dessa organisationer? Hur 
kan vi skapa arbetsformer som förstärker vårt arbete inom respektive organisation? 
Utvärderare: Curt Edlund 
 
 
Utvärderarna kom in sent i projektet, i mars-april i år. Den fjärde utvärderaren påbörjade 
arbetet i början av juni. I mitten av juni beslutade projektägaren att avveckla projektet. De 
har egentligen därför aldrig haft möjlighet att fungera som ett stöd för projektledningen. 
Anlednigen till att de kom inte sent beror på ett missförstånd mellan den som hade 
huvudansvaret för förprojekteringen och Arbetsförmedlingens huvudkontor.  
 
I ansökan till ESF står det explicit att det är huvudkontoret som kommer att utvärdera 
projektet. Det stämde alltså inte. Denna diskussion varade under flera månaders tid. Först i 
mitten av mars månad blev det klart för alla parter att huvudkontoret inte kommer att 
utvärdera GIVE-projektet. Eftersom projektledaren inte var med under förprojekteringen 
hänvisas alla frågor om den till Mikael Holmlund, förbundschef Samordningsförbundet Umeå. 
 
De utvärderare som till slut valdes för denna uppgift har uttryckt en glädje över att tanken var 
att de skulle arbeta i team.  Ofta är ju utvärdering ett ensamt arbete utan arbetskamrater att 
bolla tankar och idéer med. 
 
 

Egenutvärdering

Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för 
projektledningen och hela projektet?

Deltagarna har fått möjlighet att kontinuerligt utvärdera projeket. Det har skett via 
gruppdiskussioner tillsammans med tolk. Eftersom gruppen består av analfabeter och 
språksvaga individer kan vi helt enkelt inte utvärdera projektet med hjälp av enkäter och 
frågeformulär. Visst är vi medvetna om svagheterna med att utvärdera i grupp, men det är en 
aspekt som vi har tagit hänsyn till i vår bedömning av resultatet. Därefter har projektgruppen 
diskuterat deras svar. Målsättningen har hela tiden varit att alltid bli bättre på vad vi gör. Här 
gäller det att anta en prestigelös hållning. Projektet är ju till för att testa nya metoder och det 
är viktigt att förhålla sig öppen till att ibland blir det inte riktigt som vi har tänkt oss. Ibland 
kan det ju även vara så att det blir ett betydligt bättre resultat än vad vi har tänkt oss!  
 
Resultatet av egenutvärderingarna brukar presenteras vid styrgruppsmötena. Alla medlemmar 
är intresserade av att veta dels hur deltagarna uppfattar projektet, men även vad vi anställda 
tycker om situationen. Kontinuerlig utvärdering är en förutsättning för att bli bättre på sitt 
arbete. En ständig reflektion över vad vi egentligen gör, varför vi gör det, med vem/ vilka vi 
gör det och hur vi gör det. 
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Vid utvärderingarna med deltagarna har vi varit noga med att poängtera att de inte enbart 
kan utvärdera de projektanställdas insats, utan att de även måste utvärdera dem själva. 
Detta var något nytt för dem. Här kan det t.ex. handla om huruvida de verkligen har ägnat sig 
åt självstudier på kvällarna eller om de har kommit i tid varje dag till undervisningen. Om du 
ofta kommer försent blir det ju ganska natuligt att du kommer efter i undervisningen. Det är 
ju inte något du kan kritisera utbildaren/ pedagogen för. Vi har arbetat oerhört mycket med 
dessa rutiner och om sena ankomster har upprepat sig har vi tagit upp det till en enskild 
diskussion tillsammans med deltagaren. Vi har hela tiden strävat efter att dessa utvärderingar 
ska vara någonting konstruktivt. De ska leda framåt. 
 
Därför har det varit centralt att initialt förklara för deltagarna vad en utvärdering egentligen 
är. Det är inte lätt att veta för någon som aldrig har gjort en utvärdering. Vi har också 
förklarat syftet och målsättningen med en lärande process.  
 
Egenutvärderingarna har varit oerhört betydelsefulla, inte minst eftersom de externa 
utvärderarna kom in så sent i processen. Det är oerhört viktigt att betona betydelsen av dessa 
utvärderingar för alla projekt. Det handlar verkligen om det egna lärandet.

Kommentarer och tips

Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och 
varför?

Förprojekteringen är oerhört viktig. Förankra projektet mycket väl hos alla inblandade aktörer 
på ett tidigt stadium. Låt alla komma till tals. Det finns alltid mycket åsikter och det är viktigt 
att lyssna på alla. Annars riskerar projektet att inte få ett 100 % stöd. Den här typen av svåra 
projekt behöver uppbackning av ALLA aktörer. Inkludera alla nivåer och engagera såväl 
politiker som tjänstemän. Diskutera roller och ansvar för alla aktörer. Hasta inte fram en 
ansökan, utan låt denna process ta tid. 
 
Respektera projektets anställda. Det är dessa personer som ska leverera på den godkända 
ansökan. Om förprojekteringen inte är tillfredställande drabbas såväl deltagarna som de 
anställda. Att visa respekt mot projektanställda handlar således om att förprojekteringen 
måste bygga på fakta och riktiga analyser. Förse de anställda med detta underlag vid ett tidigt 
stadium. Diskutera igenom ansökan och låt projektanställda ställa frågor om vilket material 
som förprojekteringen bygger på. De som har arbetat med förprojekteringen har ett ansvar 
att visa detta material för projektledningen.  
 
Det är givetvis även viktigt att respektera de personer som skriver ansökan. Det är en svår 
uppgift och de som skriver en ansökan ska besitta såväl en hög analytisk förmåga som social 
kompetens. Inte minst är dialogen mellan de som arbetar med en förprojektering och 
projektets anställda viktig. Projektanställda ska inte förses med en omöjlig stafettpinne. 
 
GIVE-projektet ingick i ett projektkluster tillsammans med ett antal andra projekt som alla var 
delfinansierade av ESF. Syftet var att få synergi-effekter mellan de olika projekten och på så 
sätt skapa bättre möjligheter för bl.a. långsiktig strategisk påverkan. Det är givetvis positivt 
att projekt som arbetar med frågor som ligger nära varandra eller t.o.m. överlappar varandra 
ges möjligheter till samverkan och samarbeten. De tänkta positiva effekterna av detta kluster 
har tyvärr inte realiserats. GIVE-projektets deltagande i ett projektkluster har tyvärr framför 
allt medfört negativa konsekvenser. Det har funnits kraftiga förseningar i det projekt som 
skulle arbeta med att leverera datorerna till GIVE-deltagarna, vilket resulterade i att datorerna 
levererades med mer än 6 månaders försening. Det skadade förtroendet mellan deltagarna 
och de projektanställda. Det var dessutom mycket svårt att få relevant information från de 
personer som arbetade med leveransen av datorerna. Rekommendationen är därför att vara 
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mycket noggrann med förarbetet inom respektive projekt som ska ingå i ett kluster, annars 
skapar vi dessa "svaga länkar" som leder till ökad sårbarhet för de enskilda projekten. 
 
 
I projektansökan kan man läsa att 8 personer vid varje intag skulle erbjudas ett arbete med 
lön. Umeå kommun skulle då vara deras arbetsgivare. Detta skulle givetvis vara en fantastisk 
möjlighet för många och en stark anledning till att påbörja projektet. Vid alla 
informationsträffar med intresserade möjliga deltagare informerade projektledningen åhörarna 
om denna möjlighet. Det har tyvärr visat sig att dessa anställningar inte var förankrade inom 
kommunen och att beslut om dem inte var taget. Hur är det överhuvudtaget möjligt att detta 
stycke ändå finns med i projektansökan? Varför uppmärksammades inte detta vid ett tidigare 
stadium av de inblandade aktörerna (framför allt projektägaren och ESF)? 
 
Konsekvenserna blev mycket olyckliga av att datorerna inte levererades i tid och av att de 8 
utlovade anställningarna med lön inom Umeå kommun inte blev verklighet. Deltagarna kände 
sig "lurade" och besvikna. Det var projektledningen som fick ta emot deras klagomål, en 
grupp personer som inte varit delaktiga under förprojekteringen och som därför inte hade 
kunskap om processen. 
 
ESF har ett ansvar att bedöma rimligheten i de ansökningar som kommer in till rådet. Det kan 
göras enkelt genom att begära in ett komplett underlag samt genom att ställa kontrollfrågor 
till de som har ansvarat för processen. I GIVE-projektets fall verkar det som att denna kontroll 
hade kunnat göras bättre. 
 
Vad gäller medfinansieringen ska även den utgå från riktiga analyser. Det finns ett ansvar hos 
de som tar fram en ansökan att grunda siffrorna utifrån genomförda analyser. Detta underlag 
ska som sagt finnas tillgängligt för projektledningen. 
 
Stressa inte fram en projektstart. Ett konkret exempel från GIVE-projektet är att när projektet 
påbörjades fanns inte en Sfi-lärare på plats. Anledningen var ett missförstånd mellan den som 
var ansvarig för förprojekteringen och rektorn på Sfi-skolan. Det resulterade i att deltagarna 
var utan Sfi-lärare de första veckorna! Det är anmärkningsvärt. Detta skadade initialt 
förtroendet mellan deltagarna och de anställda. Ett förtroende som vi sedan har fått jobbat 
hårt för att få tillbaka. Det innebar även att övriga projektanställda fick gå in och ta dessa 
timmar vilket resulterade i att vi hamnade på en eftersläpning med våra arbetsuppgifter. Det 
skapade oro och stress hos de anställda. En rekommendation är därför att alltid se till att alla 
anställda är på plats innan projektet påbörjas. 
 
Lokalen var inte heller säkrad vid projektstart. Det innebar att deltagarna påbörjade projektet 
i lokaler som inte var färdigställda. En rekommendation är att alltid säkra lokalen innan 
projektet påbörjas.  
 
Det skadar nog aldrig att överarbeta förprojekteringen. I GIVE-projektets fall har den 
innehållit alldeles för många missförstånd mellan olika parter.  
 
 
Det är viktigt att poängtera att allt arbete utgår från en respekt av de mänskliga 
rättigheterna. Eftersom vi arbetar med grupper som är mer eller mindre utsatta är det etiska 
perspektivet mycket viktigt. Att hela tiden ha en dialog om diskriminering och likabehandling i 
projektgrupp och styrgrupp. Självklart ska även deltagarna inkluderas i denna diskussion. Det 
är ett stort ansvar att arbeta med människor som på så många olika sätt inte är integrerade i 
vare sig samhället eller på arbetsmarknaden. Det blir därför ännu viktigare att poängtera att 
dessa projekt ska hålla en hög kvalitet. Alla projekt ska kunna erbjuda ett mervärde för 
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deltagaren, någonting utöver vad de enskilda aktörerna individuellt kan erbjuda. Här är ju 
SAMVERKAN ett nyckelord. Att alla aktörer arbetar utifrån samma målsättningar skapar en bra 
grund för ett kvalitetsarbete. 
 
Hela projektet har varit en lärande process för alla inblandade aktörer. Målsättningen är 
givetvis att alla ska lära sig av det som har varit mindre bra, och på så sätt göra det bättre till 
nästa gång. Det är även viktigt att lyfta fram samarbetet mellan alla aktörer som har bidragit 
till GIVE-projektets framgångar.  

Kontaktpersoner

Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?

Catarina Fahlström, Viva Kompetenscentrum, Umeå kommun. Ordförande i styrgruppen.  
E-post: catharina.fahlstrom@umea.se 
Mikael Holmlund, förbundschef Samordningsförbundet Umeå. Representant i styrgruppen 
E-post: mikael.holmlund@umea.se 


