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1.0 Uppdraget 

Regionstyrelsen i Värmland gav utvecklingsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till hur vi kan 

utarbeta en plan för att (1) unga i Värmland ska läsa vidare i högre utsträckning, (2) öka ungas 

entreprenörskap och (3) bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.   

Det finns olika orsaker till att Värmland länge haft låg entreprenörskapsnivå och utbildningsnivå 

jämfört med andra län. Brukskulturen är en orsak som ofta nämns som förklaring. När det handlar 

om det låga entreprenörskapet handlar det också om att individen inte tror på den egna förmågan 

att starta och driva företag (GEM rapport 2018, Entreprenörskapsforum). Hur effektivt stödsystemet 

för innovation och företagande är bidrar också till förutsättningarna för hur väl entreprenörskap och 

företagande i ett län fungerar.    

Landsbygdens företagande och entreprenörskap är i snabb förändring, med nya 

utvecklingstendenser som kompletterar traditionella gröna näringar. Landsbygden i Värmland och 

övriga Sverige (liksom i många andra länder) genomgår sedan länge en strukturomvandling, där 

tjänstesektorn får allt större betydelse. Ett landsbygdssäkrat näringslivsarbete behöver därför både 

ta tillvara Värmlands betydelsefulla skogsbruks- och livsmedelsnäringar, men även slå an ett bredare 

perspektiv, såsom växande kulturella och kreativa näringar, energiproduktion, upplevelse- och 

naturturism för att nämna några.   

Initiativ har tagits i tidigare projekt för att öka entreprenörskapet i Värmland. Bland annat visar 

effekterna av ”Det företagsamma Värmland” (2012-2014) positiva resultat då aktiviteter 

genomfördes tillsammans med aktörer i stödsystemet.    

Könspräglade normer och föreställningar om män och kvinnor påverkar fortfarande utbildnings- och 

yrkesval i lika stor utsträckning som förr. Värmlands län har den mest könssegregerade 

arbetsmarknaden i hela Sverige; kvinnor och män utbildar sig, arbetar och driver företag i olika 

branscher. De mest könssegregerade branscherna har stora problem med att fylla sina 

kompetensförsörjningsbehov, vilket inverkar negativt på den värmländska tillväxten. Analyser visar 

att kvinnokodade branscher inte får tillgång till utvecklings- och forskningssatsningar i samma 

utsträckning som manskodade branscher.   

P.g.a. diverse förseningar kom arbetet med att ta fram en plan på plats först i mars 2020, och med 

stöd från forskningsinstitutet RISE har en analys gjorts under våren 2021. Utgångspunkten när RISE 

tog sig an uppdraget var att det ska genomföras med ett tjänstedesignperspektiv och en normkritisk 

ansats (mer under metodavsnittet). Anledningen till det är att vi verkligen måste våga stanna i 

problemet och gå till botten med VARFÖR det är så här. Först då kan och ska vi ta fram en plan för 

hur arbetet ska drivas under 10 år. Att genomföra grundarbetet ordentligt, ger oss en bättre 

möjlighet att lösa rätt problem, på rätt sätt, med rätt aktörer.   

1.1 Om analysen 

Analysen – Unga i Värmland – finns som ett underlag till det långsiktiga handlingsprogrammet för att 

öka förutsättningar för unga i Värmland. Analysen är ett samlande dokument som bland annat 
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innefattar en sammanfattning av det viktigaste insikterna från analys och slutsatser från 

undersökningen med unga och vuxna i Värmland (genom SenseMaker samt kompletterande 

intervjuer), förslag på aktiviteter som framkom i en workshop med aktörer som möter unga (mars 

2022) samt en genomgång av kopplingen mellan entreprenörskap, värdeskapande och välmående.  

 

1.2 Bakgrund  

Vad är det vi ser och vad är det vi inte ser? 

Ett första dokument sammanställdes där vi samlade all statistik, en sk Syntesanalys (Bilaga B). Här 

nedan ser ni en kortare sammanfattning av Syntesanalysen. Den visar det som vi refererar till som 

det som ”ligger ovanför isberget” (figur 1), dvs de siffror och de symptom vi ser på utmaningarna i 

Värmland. Analysen har fokuserat på att hitta de grundläggande orsakerna till utmaningarna, och de 

redovisas i avsnitt 3.0.  

Statistiken säger oss en hel del om vilka utmaningar som finns i Värmland och nedan har vi 

sammanfattat det väldigt kort. Till mångt och mycket är det de utmaningar vi ser, symptom på en 

djupare liggande problematik, och den intressanta frågan i sammanhanget är: Vad beror det på att 

Värmland har de här utmaningarna? 

 

1.2.1 Entreprenörskap 
I sin rapport ”Ett företagsamt Sverige” (2021)1 använder Entreprenörskapsforum data från Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM)2 kombinerat med befolkningsdata från SCB3 för att undersöka 

regionala skillnader i entreprenöriella aktiviteter, attityder, och ambitioner.  

När det gäller den totala entreprenöriella aktiviteten ligger Värmland sist av alla regioner (Bilaga 1), 

med 4,4 procent entreprenörer bland befolkningen 18–64 år. Det dåliga resultatet beror till stor del 

på att Värmland ligger långt under rikssnittet—och allra sist av regionerna—när det gäller nystartade 

företag som är max 3 månader gamla. Länet ligger bättre till avseende andel av befolkningen som 

äger ett företag som är 3 månader till 3,5 år gammalt, och placerar sig där på en 14:e plats av de 21 

regionerna. Bland etablerade företagsägare med företag äldre än 3,5 år ligger Värmland näst sist av 

regionerna.  

 
 

1 https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/12/Rapport_Regionalt-E-skap_Web.pdf 
 
2 https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report 
 
3 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/ 
 

https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2021/12/Rapport_Regionalt-E-skap_Web.pdf
https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/


5 
 
 

 

 

Man kan alltid ifrågasätta hur entreprenörskap mäts – då det idag oftast sker i antalet startade 

företag. Det är ett mått på entreprenörskap, men ger inte en heltäckande bild, eftersom det handlar 

om entreprenöriella förmågor och det är mycket svårare att mäta.  

1.2.2 Utbildning & kompetens 
Värmland har stora utmaningar att attrahera kompetent arbetskraft, både inom offentlig och privat 

sektor. I en stor kartläggning över de värmländska arbetsgivarnas kompetensbehov och beredskap 

syns en frustration inom både offentlig och privat sektor över de svårigheter de redan idag har att 

hitta rätt kompetens.   

Fler äldre ska försörjas av färre i arbetsför ålder  
Värmland har redan idag en större andel av befolkningen som är 65 år och äldre och en 

mindre andel som är 20–64 år jämfört med rikssnittet. Den här obalansen kommer förvärras 

ytterligare. 

  
Hög arbetslöshet  
Vissa grupper har svårare att etablera sig och nå en stabil ställning på arbetsmarknaden. 
Nyanlända, utomeuropeiskt födda särskilt utomeuropeiskt födda kvinnor, personer med kort 
utbildning, personer med bristande kunskaper i svenska, personer som i olika grad lider av 
problem med ohälsa eller funktionsvariationer eller personer som passar in i flera av dessa 
beskrivningar.  
 

Låg utbildningsnivå  
En högre andel än rikssnittet går ur årskurs 9 med gymnasiebehörighet och högre andel går 

ur gymnasieskolan med fullständiga betyg men färre än rikssnittet går vidare till högre studier. 

  
Könssegregerad arbetsmarknad  
Värmland har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna i Sverige.  

  
Värmlands attraktionskraft för låg för ny arbetskraft  
Värmland förlorar arbetskraft till regioner som upplevs mer attraktiva att bo, att bo, arbeta och 
leva i. Unga på landsbygden söker sig till större städer för utbildning och arbete.  

  
Omställningen på arbetsmarknaden kräver ny kompetens  
Utvecklingen på arbetsmarknaden går allt fortare genom ny teknologi såsom digitalisering, 
robotisering, automation och Al som kommer in i alla branscher. Varu-, tjänste- och 
produktionssystem blir alltmer uppkopplade och digitala. 

  
Omställningskapaciteten behöver höjas  
Kriser avlöser varandra i kanske snabbare takt än tidigare. Pandemin har snabbat på 

utvecklingen vilket ökar kraven på än snabbare omställning av kompetenser.  
  

 

1.2.3 Jämställdhet  
Kvinnor och män i Värmland utbildar sig olika länge och inom olika områden, vilket leder till den 

mycket könssegregerade arbetsmarknad vi ser idag. En större andel kvinnor än män har en 

eftergymnasial utbildning, och medan andelen högutbildade kvinnor har ökat under de senaste åren 

har männens utveckling varit högst marginell. Trots att kvinnor i större utsträckning går längre i 
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utbildningskedjan ser vi inte en motsvarande ökning i kvinnor på chefs- och andra 

beslutsfattarpositioner på den värmländska arbetsmarknaden. 

Könspräglade normer och föreställningar om män och kvinnor påverkar fortfarande utbildnings- och 

yrkesval i lika stor utsträckning som förr. Värmlands län har den mest könssegregerade 

arbetsmarknaden i hela Sverige; kvinnor och män utbildar sig, arbetar och driver företag i olika 

branscher. De mest könssegregerade branscherna har stora problem med att fylla sina 

kompetensförsörjningsbehov, vilket inverkar negativt på den värmländska tillväxten. Analyser visar 

att kvinnokodade branscher inte får tillgång till utvecklings- och forskningssatsningar i samma 

utsträckning som manskodade branscher.  

Grunden till den könsuppdelade arbetsmarknad som vi ser idag läggs tidigt. Redan mycket unga barn 

lär sig vad som är lämpliga jobb för killar respektive tjejer och när detta manifesteras i gymnasieval så 

cementeras även de traditionella könsrollerna på arbetsmarknaden. Eftersom flickor i större 

utsträckning väljer högskoleförberedande program på gymnasiet är det också logiskt att en större 

andel kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning. För att bättre nyttja befolkningens 

innovationskraft så krävs att man tidigt lär barn att alla yrken kan utföras av alla människor. 

Vi har sammanfattat utmaningarna i ett isberg som visualiserar det som ligger ”ovanför ytan.”  

 

 

 

Figur 1. Isberget över ytan. 
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2.0 Metod  

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, 

akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart 

samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett 

oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och 

demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.  

Utgångspunkten när RISE tog sig an uppdraget var att det ska genomföras med ett 

tjänstedesignperspektiv och en normkritisk ansats. Anledningen till det är för att verkligen förstå 

utmaningarna, måste en våga stanna i problemet och gå till botten med varför det är som det är. 

Först då kan en plan tas fram för hur arbetet ska drivas långsiktigt. Att genomföra grundarbetet 

ordentligt, ger oss en bättre möjlighet att lösa rätt problem, på rätt sätt, med rätt aktörer.   

Dagens samhällssystem har vuxit fram under lång tid och genom parallella ekonomiska, tekniska och 

sociala processer som påverkat varandra. Operativt såväl som strategiskt beslutsfattande bygger ofta 

på antaganden och outtalade, förutfattade meningar om att nuet och framtiden är en förlängning av 

historien. Men dagens politiska, ekonomiska och teknologiska verklighet är att auktoritet och 

handlingsutrymme delas mellan många aktörer, och att framtiden ofta får verksamheter att verka 

oförberedda, särskilt när en försöker uppnå stora mål för omställning.   

RISE arbetssätt för att åstadkomma samhällstransformation handlar om att i partnerskap med 

aktörer, tänka nytt för att kunna lösa problem och möta utmaningar. Samtidigt som vi tillsammans 

levererar konkreta utvecklingsresultat vidareutvecklar vi såväl arbetssätt och riktlinjer som 

organisatorisk kapacitet (resurser och funktioner) och kapabilitet (mänskliga samspel och förmågor).  

Genom att utveckla sätt att förstå, förbättra och modernisera styre, styrning och ledarskap på olika 

nivåer och platser i samhället, skapar vi tillsammans modernare governance med förutsättningar för 

bättre samverkan och beslutsfattande, samt för att lösa målkonflikter och bidra till att nå 

organisationers och samhällets utvecklingsmål.  

 

2.1 Normkritisk analys 

Normer är allmänt delade, ofta underförstådda, regler för hur vi förväntas bete oss i mindre grupper 

eller i samhället i stort. Med normkreativ innovation analyseras normerna, lär oss var blinda 

idéfläckar finns och förstår hur vi kan bemästra normer, snarare än omedvetet styras av dem. När vi 

människor lyckas skapar vi bättre, innovativare och mer inkluderande lösningar, produkter och 

tjänster.   

Med hjälp av normkritisk analys kan industri och samhälle systematiskt identifiera de oskrivna regler 

som begränsar och styr innovationsförmågor. Det kan till exempel handla om vem som får delta i 

innovationsarbetet, vems bidrag som anses vara innovativt, vad som hindrar oss från att tänka stort 

och nytt och hitta de riskabla och briljanta lösningarna.  
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2.2 Designmetodik  

För att designa en utmaning för systemnivå, så måste en förstå komplexiteten i att förändra ett 
system och att våga samverka över organisationsgränser, befinna oss nära användare i verkligheten, 
men även titta på problemet ur ett normkritiskt perspektiv.   
 
Idén har varit att jobba mer explorativt än utvärderande där vi har letat efter intressanta utmaningar, 

svårigheter och möjligheter som uppdraget rymmer. Att göra en heltäckande analys är i princip 

omöjligt, men vi har valt att gräva djupare i att identifiera de grundläggande normer och värderingar 

som styr utvecklingen bland unga i Värmland. Tanken har varit att försöka identifiera vitala delar som 

idag inte fungerar tillfredsställande för att uppnå ett ökat entreprenörskap, höja utbildningsnivån och 

bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden.   

Att designa för system är en mer komplex uppgift än att titta på insatser enskilt, utan sammanhang, 
och att designa för ett tjänstesystem innebär att vi lägger tonvikten på värde-i-kontext som tydliggör 
att värdet är samskapat av flera aktörer och att hur värdet uppstår styrs av sociala strukturer som 
påverkar aktörer på olika sätt4. Här består vårt designmaterial av sociala strukturer.   
 

 

Figur 2: Tjänstedesign, principer och praktiker, av Holmlid & Wetter Edman 2021 

 
För att få full inblick i problemet behöver vi både titta på utmaningen ur systemnivå, men vi måste 

även titta på hur ”every-day-life” ser ut för en ung värmlänning. Innan vi ser Värmland ur en ung 

människas ögon, kan vi inte lösa den. En vanlig föreställning är också att ”vi” ska lösa det för ”dem”, i 

det här fallet vuxna ska lösa det åt unga.   

Ett annat sätt att visualisera vad vi försökt fånga är allt som sker ”under ytan”. Det som ligger över 

ytan är det vi faktiskt kan mäta och se, medan det som ligger under ytan är mer fokuserat på de 

 
 

4 Holmlid & Wetter Edman 2021, samt Vink 2019 
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sociala strukturerna - känslor, normer, antaganden med mera. Detta påverkar i sin tur såklart det vi 

ser över ytan, men för att komma tillrätta med utmaningen så måste vi gräva under ytan för att hitta 

orsak och verkan.  

 

 

Figur 3: Isbergsmodellen 

 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Analysen är både kvalitativ och kvantitativ, dvs den bygger både på statistik från olika 

rapporter (syntesanalys bilaga B) men kompletterat med intervjuer och sensemakeranalys 

(3.1.1) samt insikter från andra projekt och research.  

Sensemaker är en digital kvantitativ / kvalitativ datainsamlings-metod baserad på korta 

berättelser kopplade till frågor av olika format, där data presenteras som citat, siffror och 

visuella mönster. Datan är till viss del självtolkad vilket innebär att deltagarna äger sin 

berättelse och analys, vilket hjälper dem att se sig själva i ett system och reflektera över sina 

egna erfarenheter. Datainsamling och analys görs på en digital plattform där det finns 

möjlighet till analys i realtid.   
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3.0 Process  

För att förstå problemets komplexitet genomfördes flera insatser vilka sammanfattats nedan.  

3.1 Syntesanalys av tidigare gjorda rapporter 

I syntesanalysen finns fakta och statistik som sammanfattar Värmlands utmaningar (bilaga A) när det 

gäller Entreprenörskap, utbildningsnivå och jämställdhet. Syntesen är ett första steg i att börja förstå 

vilka frågor vi behöver gräva djupare i, för den visar bara det som är ”över ytan” i isberget. Vad beror 

detta på? Detta försökte vi förstå genom djupare undersökningar.  

 

3.2 Expertintervjuer 

16 intervjuer gjordes med experter inom entreprenöriellt lärande, pedagoger och barnpsykologer 

samt genusforskare och professorer inom olika expertisområden som angränsar barn och ungas 

situation. Dessa gav oss en ganska tydlig bild av att det finns otroligt många normer och värderingar i 

det system vi byggt upp, som idag begränsar dagens unga. Vi lyfte in mycket av deras insikter under 

ytan i isberget (Figur 9). 

 

3.3 Filipstad 

Parallellt med det här uppdraget hade vi ett annat projekt tillsammans med Filipstad där vi gjorde en 

djupdykning i hur en arbetssökande rör sig genom det arbetssökande systemet, med olika typer av 

arbetsmarknadsåtgärder etc. Detta resulterade i olika typer av ”resor” som personer gör genom 

arbetsmarknadssystemet.  

 

3.4 Undersökningar med unga i fokus 

3.4.1 Kvantitativ-kvalitativ Sensemaker-undersökning med unga  
En digital undersökning med 444 ungdomar (13-25) gjordes med hjälp av verktyget Sensemaker och 

innehöll frågor kring ungas framtid, livsväg, normer och förväntningar. Deltagarna fick berätta om en 

viktig händelse och därefter tolka sin egen erfarenhet genom att reflektera över förmågor och 

inre/yttre påverkan.  

3.4.2 Kvantitativ-kvalitativ Sensemaker-undersökning med vuxna som jobbar nära unga 
Ytterligare en undersökning gjordes med 55 vuxna som ombads ge sina perspektiv på ungas situation 

idag. De flesta möter unga i en formell roll inom till exempel skola eller socialtjänst, och näst flest i en 

informell roll som t.ex. närstående vuxen.  
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3.4.3 Djupintervjuer med unga  
Sju intervjuer genomfördes med unga på två platser i Värmland för att få djupare insikter och 

komplettera demografin i den digitala undersökningen – främst för att få unga invandrar-röster och 

unga som fallit igenom helt.  

De viktigaste slutsatserna från de här studierna handlar om att unga i Värmland har en ganska ljus 

känsla för framtiden men en snäv bild av sina möjligheter. De har och bygger de viktiga 

(entreprenöriella) förmågor som samhället eftertraktar – men ofta utanför skolan. Som tex att bygga 

om en bil till a-traktor, rädda en vän från missbruk, sträva med att ta hand om sin syster när en 

förälder har cancer, föda upp kaniner; allt detta skapar driv och förmågor som planering, samarbete, 

självledarskap. När förmågorna och erfarenheterna utanför skolans värld görs osynliga så ses de inte 

som värdefulla och ingår inte i den ungas egen räkenskap om att vara lyckad eller misslyckad. 

Samtidigt upplever många misslyckande i skolan, vilket påverkar självbilden, framtidsval och den 

psykiska hälsan. Skolans mekanismer som baseras runt prestation och individualism – samtidigt som 

individanpassning saknas - förstärker detta. Genomgående ser vi ett antal starka normer som 

påverkar ungas syn på sig själva och deras handlingsutrymme: individualism, att gå den rätta vägen, 

klara sig / klandra sig själv. Tjejer påverkas något mer negativt av normer och förväntningar, och unga 

med invandrarbakgrund för (som förväntat) en ytterligare egen kamp kopplat till sitt ursprung. 

 

3.5 Workshop med aktörer i Värmland 

Under våren genomfördes en workshop med aktörer som arbetar nära unga i Värmland. Precis som i 

Sensemaker-undersökningen ville vi fånga vad vuxna i ungas närhet ser ett behov av, vilka lösningar 

ser systemet ett behov av? Under en dag så samlade vi nästan 50 personer som utifrån fyra olika 

personas fick välja utmaningar och generera lösningar till problemen. 

Ur workshopen kom många bra idéer fram som på olika sätt plockats upp i handlingsprogrammet. 

Några exempel på detta är att jobba med en meningsfull fritid, att få en helt individuell skolgång, att 

bryta föräldrars normer, att arbeta närmare näringslivet, att starta tidigt i barnens liv, jobba med 

förebilder och att få jobba med självkunskap.  

3.6 Andra perspektiv 

Utöver ovanstående så finns det även andra perspektiv som undersökts som underlag till 

handlingsprogrammet. Exempelvis alla goda insatser som redan görs i Värmland till förmån för att 

stärka entreprenörskapet och höja utbildningsnivån. Många av dessa initiativ ser vi kan 

implementeras i det framtida arbetet och stärka det ytterligare.  

Dessutom har vi identifierat flera goda initiativ som genomförs i Sverige och i övriga världen. Även 

här finns många exempel som Region Värmland kan inspireras av i sitt fortsatta arbete med 

handlingsprogrammet.  
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4.0 Resultat - Kunskapsdel 

4.1 Entreprenörskap  

Syntesanalysen visade att Värmland låg sist när det gäller den totala entreprenöriella aktiviteten. 

Man kan alltid ifrågasätta hur entreprenörskap mäts – då det idag oftast sker i antalet startade 

företag. Det är ett mått på entreprenörskap, men ger inte en heltäckande bild, eftersom det handlar 

om entreprenöriella förmågor och det är mycket svårare att mäta. 

Under arbetet analysen så valde vi att gå vidare med en ny definition av entreprenörskap:  

”En entreprenör tar sig an svåra frågeställningar och löser det tillsammans med andra och skapar 

värde som är till nytta för många.”   

I den här definitionen saknar ordet företag helt. Eftersom de flesta mätningar refererar 

entreprenörskap till antalet startade företag så torde de vara fel mätparametrar enligt ovanstående 

definition. Eller de borde i alla fall kompletteras med nya sätt att mäta.   

I vissa fall pratar forskningen om entreprenöriellt förhållningssätt som syftar till att individer är 

rustade för att äga sin framtid genom ansvarstagande, samarbete och självledarskap. På så vis torde 

det vara aktuellt att jobba med entreprenöriellt förhållningssätt, också lösa utmaningen med 

utbildningsnivån. Om vi rustar unga med entreprenöriella förmågor så borde de också äga sin framtid 

och i större utsträckning läsa vidare – eftersom de får upp ögonen för nya möjligheter.  

Många forskare har försökt definiera var entreprenörskap uppstår och en av dessa är Daniel 

Isenberg. Isenberg har listat sex punkter som måste vara på plats för att få helheten av ett 

entreprenöriellt ekosystem.  

 
Figur 4: Daniel Isenbergs modell för entreprenörskap. 
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Det mest intressanta i hans forskning är de förutfattade meningar han tar upp, samt hur 

institutionaliserade vissa aktörer blir och därmed slutar att vara stöttande. Några nyckelfaktorer som 

vi bör ta i beaktande är:    

✓ Alla delar måste med och samverka av egen kraft – det är det som är ett ekosystem.   

✓ Entreprenörer föder entreprenörer. EN multientreprenör per 50 000 invånare, skapar 

förutsättningar för nya entreprenörer, eftersom de tenderar att vilja ”ge tillbaka”.  

✓ Policys har ofta fel fokus: Att säga VAR entreprenörskapet ska uppstå är oinspirerande 

för entreprenörer. Klusterstrategier KAN vara kontraproduktiva.   

✓ Företag är per se inte entreprenörskap (antal startade företag är ett dåligt mått).  

✓ Många företag leder inte till entreprenörskap – däremot kommer mycket 

entreprenörskap troligtvis leda till en hel del företag.  

✓ Kommuner/regioner ska definiera VAD man menar med entreprenörskap.   

✓ Hur man vill bygga sitt entreprenöriella ekosystem – utifrån EGNA styrkor. INGEN kan 

kopiera det som gjorts någon annanstans.   

✓ Varje region måste definiera VARFÖR det är viktigt och NÄR är man nöjd?  

 

4.2 Entreprenöriellt lärande 

Entreprenöriellt lärande utvecklades initialt som ett sätt att arbeta med entreprenörskap inom 

ramen för skolans alla årskurser och som ett svar på de omvärldsförändringar som kunde skönjas i 

slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Inte minst i Värmland skedde ett pionjärarbete på detta 

område och överallt i Sverige blommade olika initiativ upp. Sverige och Norge var vid denna tid 

ganska ensamma i världen på detta fält och utvecklingen följde en ganska typisk process för hur 

radikalt nya idéer tas emot. En del jublar och andra motarbetar våldsamt.  

Entreprenöriellt lärande definierades redan på ett tidigt stadium som en utveckling av 

entreprenöriella kompetenser och förmågor (Westlund 2006). En definition som successivt förfinats 

och idag dominerar den internationella definitionen av begreppet (Entrecomp 2022, Partenership for 

deep learning 2022) De entreprenöriella kompetenserna lyfts idag också på ett globalt plan fram som 

ett önskvärt resultat av hela utbildningssystemet på ett helt annat sätt. Michael Fullan och Deep 

Learning partnership lyfter fram 6 C’n som en utgångspunkt för ett önskat resultat av 

utbildningsystemet. 6 C står för; Creativity, Citizenship, Communication, Character, Collaboration & 

Critical thinking. Dessa kompetenser star som utgångspunkt för tusentals skolor runt om I världen nu. 

Även i övriga arbetslivet börjar dessa generella entreprenöriella kompetenser lyftas fram på ett 

tydligare sätt. IDG (Inner Development Goals) är en svensk organisation som sedan 2015 aktualiserar 

och lyfter fram dessa inre förmågor på ett tydligt sätt och beskriver det som avgörande för var och en 

att besitta i både ett nutida och framtida arbetsliv. 



14 
 
 

 

 

 

4.2.1 Välmående och lärande hänger ihop 
Skolans enskilda ämnen väcker sällan en inre drivkraft/motivation i sig självt för elever, inte ens för 

de som anses mest framgångsrika (når högst resultat). Välmående i betydelsen känsla av 

sammanhang, tillhörighet, meningsfullhet, möjlighet att bidra till andra, begriplighet och 

hanterbarhet av vardagen, etc. är avsevärt mer betydelsefulla för den inre motivationen och kan leda 

till ett fördjupat lärande i enskilda ämnen (Fullan 2021).  

Entreprenöriellt lärande innebär att sätta välmående i centrum och som utgångspunkt för lärandet. 

IDG beskriver det som att ge utrymme för det inre livet med tankar, känslor och kropp gör det möjligt 

att vara närvarande, ha tydliga intentioner och proaktiv i mötet med komplexa situationer. Det lägger 

med andra ord grunden för utvecklingen av tänkandet, samarbete med andra, omsorg om världen 

och förmågor att driva förändring.  

 

4.2.2 Har vi inte provat det redan? 
Entreprenöriellt lärande fick ett brett fotfäste i det pedagogiska utvecklingsarbetet runt om i Sverige 

under perioden 2000-2012 och ledde fram till konkreta skrivningar om entreprenörskap i 

läroplanerna 2011. I denna första våg av entreprenöriellt lärande uppstod på olika skolor öar av 

mycket framgångsrika tillämpningar vilket fick gehör runt om i landet. Men denna första våg bröt 

aldrig riktigt igenom och skolreformerna 2011 ändrades det allmänna politiska fokus mycket till 

ämnesfokuserad undervisning.  

Tidpunkten är annorlunda nu. Även om den personliga hälsan och välmåendet fanns som en drivkraft 

för förändring tidigare, så har den en allt större bas i dagens samhälle. Det tillsammans med större 

förändringar på flera områden gör att behovet av utveckling av entreprenöriellt lärande förnyas och 

fördjupas. 

Större omställningar pågår globalt på flera stora områden idag. De geopolitiska omställningarna med 

krig i närområdet och över 100 miljoner människor på flykt globalt sett påverkar vardagen i stort och 

smått. Svenska skolor som tidigare var nedläggningshotade på grund av vikande elevunderlag är idag 

ibland överfulla på grund av dessa folkförflyttningar. Klasser med nya elever uppstår och upplöses på 

ett helt annat sätt idag jämfört med förr på grund av detta.  

Lägg där till erfarenheten av en pandemi som fått en hel värld att isolera sig och ta sig an nya 

utmaningar. I kölvattnet av pandemin växer nya former för att organisera och genomföra vardagligt 

arbete fram. Att mötas online är idag för många lika eller ännu mer självklart än att boka in möten 

som tar både kringliggande tid och förflyttning i anspråk. Något som för bara 2-3 år sedan inte alls 

hade samma självklarhet.  

Lägg där till den digitala utveckling som skett sedan 2000-talets första år. 2008 kom den första smart 

telefonen. Den teknologi som är självklar hos var och en idag, går inte att jämföra med för 20 år 

sedan. Denna teknologi börjar också driva på nya sätt att organisera och bedriva lärande. Lärares 

lärande har exempelvis i mycket stor omfattning flyttats till en digital portal hos Skolverket, istället 

som förr ofta bedrivas på konferensanläggningar eller liknande.  
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Ingen del av samhället verkar gå opåverkat av dessa mega förändringar. Komponentbrist var tidigare 

ett ovanligt ord, men förekommer idag i många sammanhang. Leveranstider som verkar 

oöverskådliga påverkar vissa branscher.  

Den personlig hälsan och välmåendet, liksom de globala miljöutmaningarna har haft en till synes 

något längre utveckling. Men de är icke desto mindre bidragande till omfattande omställningar för 

individer, företag och samhälle.  

Sammantaget pågår nu flera mega trender som påverkar var och en på olika sätt. På ett sätt blir 

vardagen mindre förutsägbar än tidigare. Det ställs helt andra krav på dagens unga när de kliver in i 

vuxenlivet än för bara några tiotal år sedan. Skolan står inför en kommande utmaning att ställa om 

för att stötta och träna de unga att kunna hantera denna tillvaro.  

Flera av de nu tydliga globala utmaningarna kunde skönjas i miniatyr redan tidigare. I Sverige var 

entreprenöriellt lärande med start vid 2000-talets början en ansats som togs för att möta de globala 

utmaningarna i ett tidigt skede. Den typ av värld som nu står för dörren på ett alltmer omfattande 

sätt efterlyser en skola som baseras på ett entreprenöriellt lärande.  

 

4.2.3 Kunskap om förändring ser annorlunda ut idag 
Kunskapen om skolförändring ser också annorlunda ut idag. Nu finns rektorer i alla skolformer och 

genomgår grundläggande rektorsutbildning. Skolverket har utvecklat ett betydligt bredare 

utvecklingsprogram för både rektorer och deras chefer. Det finns betydligt mer kunskap om hur 

verksamheter som system utvecklas än vad som fanns för 20 år sedan. Det är nu mer vedertaget att 

föreläsningar och korta inspel som förr dominerade skolans kompetensutveckling har ringa effekt på 

skolans utveckling och elevers lärande. Idag är den dominerande kompetensutvecklingsformen 

kollegialt lärande. Framöver går att skönja ytterligare förfiningar och förstärkningar av hur 

kompetensutveckling kommer bedrivas. Med effektivare metoder för lärare och skolledares lärande 

kan nya utvecklingsambitioner också få större genomslag. Det blir att gå från ett pratande till ett 

görande i betydligt större utsträckning. 

 

4.2.4 Vi är inte ensamma längre 
I omvärlden pågår dessutom idag omfattande satsningar på entreprenöriellt lärande på ett sätt som 

inte fanns alls när de första stegen på området togs i Sverige. Enbart partnerskapet New Pedagogies 

for Deep Learning engagerar över 1800 skolor i 17 länder som arbetar för att förändra hela de lokala 

skolsystemen till att baseras på entreprenöriellt lärande. Inom EU finns i dag ett ramverk, 

EntreComp, som stödjer utvecklingen och förståelsen av det entreprenöriella lärandet på en 

internationell arena. 

Forskningen om entreprenöriellt lärande har under de senaste 10 åren exploderat. Den trevande 

initiala forskningen under 2000-talets första år har utvecklats till ett globalt kompetensfält som 

lägger en helt ny vetenskaplig plattform för det entreprenöiella lärandet. Nu finns helt nya 

vetenskapliga insikter (Lackéus, 2022) om hur några grundläggande mekanismer spelar en avgörande 

roll för om entreprenöriellt lärande har effekt på elevers lärande och utveckling eller inte.  
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Michael Fullans fick i december 2021 frågan om de svenska satsningarna på entreprenöriellt 

lärande och hans kommentar var: ”you were ahead of your time—it would fit better in 2021” 

 

4.2.5 Är vi i ett vacuum? 
De gamla sätten att organisera och bedriva skola fungerar inte riktigt så bra som vi vill, samtidigt har 

nya lösningar som innebär djupare förändringar av skolor inte etablerats (Senge, 2012). För att något 

nytt ska etablera sig krävs enligt Kuhn (1962) endera att det gamla är så föråldrat att det över huvud 

taget inte fungerar. Den andra faktorn är att det nya behöver vara tillräckligt konkret och tillräckligt 

komplett för att det ska kunna ersätta det gamla. Just nu läggs mycket resurser på att få det gamla 

att fungera, samtidigt är det nya inte helt och hållet etablerat. Det gör enligt Fullan (2021) 

utmaningen att gå framåt ännu större och ett samlat grepp på alla systemnivåer; lärare, skolledare 

och förvaltningar har ännu större betydelse. 

Kanske är de stora omvärldsförändringarna som nu pågår, en tillräcklig drivkraft att röra sig bort från 

den tidigare skolidén. Kanske är den globala ambitionen att knäcka hur det nya ska gestalta sig nu 

tillräckligt många, kraftfulla och konkreta så att det går att göra en systemförflyttning till en ny 

pedagogisk och organisatorisk idé för ett fördjupat lärande.  

 

4.3 Dyrt system där resurser behöver omfördelas  

Det är svårt att med exakthet beräkna hur många unga som befinner sig utanför studier och arbete i 

Sverige. Enligt den officiella statistiken var det 131 500 unga i åldern 15–29 år som varken arbetade 

eller studerade (NEET) i Sverige 2016.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en bortfallsanalys som visar att det finns en risk att andelen 

unga som varken arbetar eller studerar underskattas något i den officiella statistiken, och att det i 

själva verket kan röra sig om fler.   

Sverige har visserligen en lägre andel unga som varken arbetar eller studerar än genomsnittet för 

OECD-länder, men det är trots det ett betydande antal. Andelen har varit relativt konstant de senaste 

10 till 15 åren oavsett konjunktur.  

Detta tyder på en strukturellt betingad exkludering av en stor andel unga och handlar därmed inte 

bara om individens förmågor utan också strukturella förändringar som måste ske. Varaktiga 

förändringar kommer först via insatser som omintetgör dessa exkluderingsmekanismer och 

inträdeshinder, kopplat till utbildning och arbete.   

Det här är också ett väldigt dyrt system.  I rapporten ”Samhällsförlusten av skolmisslyckande och 

värdet av att rädda fler i varje årskull” som ges ut av Skandia, har man räknat på samhällsförlusten 

som uppstår i och med att många hamnar utanför. Så många som 10 % av 24-åringarna har inte 

eftergymnasial examen i Sverige i dag. I rapporten har det gjorts en fallstudie på Borås kommun och 

om vi omsätter siffrorna till Sverige så är prislappen 53 miljarder.    
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Vi behöver självklart fortsätta jobba med arbetsmarknadsåtgärder men vi behöver också rusta ett 

system som kan stärka individer istället för att stjälpa dem. Vi behöver omfördela resurser för att 

användas främjande eller förebyggande istället för att behandla det som gått snett.  

 

Figur 5: Dyrt och skadligt system som behöver en förskjutning av resurser.  

 

4.4 Människa, plats, system  

På ”Institute for Innovation and Public Purpose” (IIPP) har flera forskare tittat på det offentligas roll i 

att skapa och bygga innovativa samhällen. Det handlar om att skapa system som är deltagande och 

använder människors motivation att förändra, att involvera och skapa delaktighet. Värdet uppstår i 

användandet och interaktion mellan människa, samhällssystem/funktion och platsen. Samskapandet 

sker mellan dessa intermediärer.   
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Figur 6: Översikt över Människa plats och system. 

 

I rapporten Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft, IVA 2015, har författarna kokat ner det till 3 

olika områden som är viktiga för attraktiva regioner. Områdena är; Näringslivsattraktivitet, 

Boendeattraktivitet och Besöksattraktivitet. Dessa parametrar är såklart också viktiga ur en ung 

människas perspektiv. Unga behöver se att det finns ett för dem intressant näringsliv att jobba i, de 

behöver också se att de bor i ett område som är attraktivt att besöka och de behöver se att de bor 

attraktivt, med mått som är viktiga för dem.  

 

Ett annat sätt att visualisera platsen är att titta på olika livsarenor där unga rör sig. Livsarenor är olika 

för varje människa och de allra flesta livsarenor går in i varandra. Men genom att hitta olika 

livsarenor där vi kan jobba systematiskt med en förflyttning så kan vi utifrån det etablera 

handlingsplaner. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är flera aktörer och pusselbitar inom varje 

arena och ingen arena agerar på egen hand.   
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Figur 7: Livsarenor 

 

Många lyfter skolan som en viktig arena för förändring och utveckling av entreprenöriellt lärande, 

självledarskap och ansvarstagande, men samtidigt finns en insikt om komplexiteten kring 

genomförandet. Uppenbarligen går det att skapa förändring i skolan och utbilda på nya sätt utan att 

förändra regelverket, men de som jobbar på det här sättet upplever att de slåss mot ett system som 

jobbar emot dem.   

En annan viktig påverkansarena är fritiden och de olika föreningar som jobbar med ungas aktiviteter. 

Att dra alla dessa över en kam är såklart en grov generalisering, men i intervjuerna lyftes det att de 

elever som i alla fall har en meningsfull fritid klarar sig bättre.  

Den digitala arenan är ständigt närvarande och den är också den plats där unga bygger mycket av sin 

identitet. Dr Katarina Graffman menar att mobilen numera är en del av de ungas existens. De unga 

litar mer på communitys än på medievarumärken. Man följer de ”kändisar” som lyckats skapa något. 

Eller drivs av en viss fråga. Ofta är det YouTubers. De blir generationens så kallade ”fyrtorn” som 

utgörs av kontakter i ens personliga nätverk som man har förtroende för och lyssnar på.  

Att nå ungdomarna i generation Z är en utmaning på många vis. Här följer några råd från Katarina:  

1. känn dina fyrtorn väl och tänk på att slarvigt använda fyrtorn kan skada ditt varumärke  

2. släpp åldersfixeringen vid sponsring av influencers då trovärdighet inte har med ålder, klass 

eller nationalitet att göra  

3. måna om den digitala integriteten hos målgruppen, klampa inte på och spring inte efter  

4. glöm inte att livets mening för generation Z är att ha roligt! Perspektivet är kort och man 

tänker inte så mycket på framtiden.  
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I projektet Folkhälsa i Grums (finansierat av FINSAM) tittade Grums kommun, Experio Lab och Region 

Värmland extra på vilka olika orsaker som ligger till grund för de höga ohälsotalen i Grums kommun. 

De hittade en rad olika orsaker som går att härleda till normer och värderingar som begränsar 

individerna som bor och verkar i Grums. I bilden nedan visualiseras både det som vi kan se och mäta 

ovanför ytan i Isberget men efter dialog med unga och människor som jobbar nära unga, har också 

en rad olika normer och värderingar listats under isberget. Det som finns under isbergets yta, lyfter 

fram orsaken till det vi ser över ytan. 

 

   

Figur 8: Bild från Folkhälsa i Grums 

 

Projektet lyfter fram normer som är starka i brukssamhället Grums och man valde att gå vidare med 

att arbeta med utbildningsnorm, socialt arv, bruksnorm, duktig flicka-norm samt föräldrarollen och 

skapade “Tillitsbyrån” som under 5 år ska jobba med att förändra normerna. 

Mycket av det vi ser i Grums isberg är relevant för andra orter och brukssamhällen i Värmland (och 

Sverige). Det finns en korrelation mellan suicidnivå och utbildningsnivå, och självmord är en av de 

vanligaste orsakerna till att unga män dör i Värmland5 Att må bra är en grundförutsättning för att 

människor ska orka ta tag i sin framtid.   

  

 
 

5 “En riktig man”, Region Värmland 2017 
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5.0 Analys 

Med den kunskapsbas som samlats i kap 3, framkommer det ganska tydligt att de entreprenöriella 
förmågorna är centrala, både vad gäller utbildningsnivå och entreprenörskap. De entreprenöriella 
förmågor analysen fokuserar på handlar om självbestämmande, engagemang, driv, förmåga att 
planera och genomföra samt samarbetsförmåga.  
 
Parallellt identifierade vi med hjälp av de olika metoderna (kap 2) också vilka begränsande normer 
som styr ungas livsval. Dessa sammanfattas i isberget nedan och ger en mer heltäckande bild av de 
utmaningar som behöver lösas. (I de följande kapitlen redogörs det för de olika delar i analysen som 
gett dessa slutsatser.) 

 

 

Figur 9. Begränsande normer och värderingar vi identifierat i våra undersökningar.  
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Eftersom normer styr oss människor i hög utsträckning (ofta i större utsträckning än regler och 

förbud), är det viktigt att ta med dessa i ett långsiktigt arbete, så det är möjligt att åstadkomma en 

normförflyttning där vi byter ut skadliga normer mot nya hållbara normer.   

Denna gedigna analys ger tyvärr en ganska dyster bild. Men den ger en mer sann bild av 

utmaningarnas karaktär än tidigare undersökningar visat. Tjänstelogiken ger oss att det inte är förrän 

en tjänst används som den skapar värde för människor, och det är tydligt att värdet saknas i flertalet 

processer där systemet möter unga idag. Fokus har legat på att få in unga i ett system som inte 

passar dem om snarare än att ändra systemet så det passar unga och dagens samhälle. För att de ska 

nyttja vårt system, och inte hamna i utanförskap behövs en skola, samhälle och ett system som 

involverar de ungas perspektiv. I mångt och mycket leder det här i dag till utanförskap – och en 

känsla av att inte tillhöra samhället. Det gör något med människor.  

 

5.1 Sensemaker 

Det här är en sammanfattning av resultat från datainsamling med unga i Värmland under februari-

april 2022, genom en digital undersökning samt kompletterande intervjuer. En inblick i analysarbetet 

och en mer ingående demografi- och metodbeskrivning hittar ni i bilaga C.  

5.1.1 Metod 
Undersökningen gjordes med hjälp av det digitala verktyget Sensemaker och innehöll frågor kring 

ungas framtid, livsväg, normer och förväntningar. Deltagarna fick berätta om en händelse som var 

viktig för dem, där de ansträngde sig och kanske blev stolta, varefter de tolkade sin egen erfarenhet 

genom att reflektera över förmågor, inre/yttre påverkan och platsens inverkan.  

Totalt svarade 444 respondenter mellan 13–25 år (majoritet högstadium-gymnasium), jämn 

könsfördelning (något fler tjejer) och representativ fördelning mellan yrkes- och 

högskoleförberedande program. 13% hade utländsk bakgrund. Vidare genomfördes 7 intervjuer med 

unga på två platser i Värmland för att få djupare insikter och komplettera demografin i den digitala 

undersökningen.  

En digital undersökning gjordes också med vuxna som ombads ge sina perspektiv på ungas situation 

idag. Vi fick in 55 svar, främst från Karlstad, där de flesta möter unga i en formell roll inom till 

exempel skola eller socialtjänst, och näst flest i en informell roll som t.ex. närstående vuxen. 

Ytterligare några få möter unga inom ideell sektor, idrottsföreningar och liknande. Den låga 

svarsfrekvensen innebär att vi får måla resultaten med breda penseldrag och visa på exempel.  

5.1.2 Övergripande insikter om framtid, skola, vuxna och förmågor 
Ljus men begränsad framtid: Majoriteten av de unga har en positiv syn på framtiden, både när det 

gäller känsla för framtiden och i vilken grad den går att påverka (tjejer och ”äldre unga” något mindre 

positiva). Bland vissa finns dock en begränsad syn på vilka möjligheter som finns. Det kan vara p.g.a. 

begränsande normer, strukturella hinder eller bristande självkänsla, men kan också bero på en ”liten 

bild av världen” – när unga inte kommer i kontakt med de möjligheter som ligger utanför deras 

sociala sfär eller hemort.   
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Många gör det som förväntas, men det finns en snäv bild av den raka vägen: Många unga tycker att 

de gör ungefär vad som förväntas av dem i deras ålder. Samtidigt finns en relativt snäv bild av vad 

vuxna förväntar sig av dem. Att t.ex. välja estetisk linje på gymnasiet anses vara att gå en 

”annorlunda” väg, även att flytta hemifrån tidigt eller satsa på sport. Några få har startat företag 

själva, och de har upplevt att detta inte är vad som förväntas av dem. En del beskriver hur deras 

psykiska ohälsa fått dem att hamna på en annan väg i livet än de tänkt sig, ofta krokigare. 

Psykisk hälsa kommer först: Skolan, systemet och underliggande normer bidrar i många fall till 

psykisk ohälsa, och kan förstärka en ond cirkel med dålig självkänsla som är svår att ta sig ur. En ond 

spiral som förstärks av motgångar i skolan, när skolan snarare borde kunna hjälpa en att bryta 

mönstret. Vi har fått förvånansvärt många berättelser om dåligt mående. Samtidigt ser vi att unga 

stöttar varandra fint när de väl vågar öppna sig. Det är tydligt att en god psykisk hälsa ligger till grund 

för att lyckas med vad en tar sig an i livet.  

Skolan som ett nödvändigt ont: Skolan är något som ska genomlidas eller där man ska glänsa på 

vägen mot nästa urvalspunkt. Många är stolta över att ha lyckats i nationella prov och att ha höjt 

betygen, men väldigt få berättar om lärande, utforskande eller andra värden i skolan, däremot 

umbäranden. För de som har någon sårbarhet så handlar mycket om tur och slump – att råka ut för 

en dålig lärare eller en med empati och engagemang gör tillvaron till ett lotteri. Skolan nämns sällan 

av de unga när det gäller vad som skulle vara till hjälp för deras utveckling.  

 

”Skolsystemet gör att jag/vi hamnat utanför och vi har ingen väg tillbaka. Mina 

drömmar om att bli förskolelärare kan gå mig helt förbi då skolsystemet idag 

bygger på att man kan helt och hållet kuggas redan i åk 9 och därför inte komma 

vidare till gymnasiet. Av att skolan ska passa alla men verkligen inte gör det har 

jag fått panikattacker och skolångest vilket gör att jag kommer inte längre än till 

dörren in i skolan innan paniken och ångesten tar över och jag får vända hem igen. 

Så Nej jag kan inte påverka min egen framtid så som skolsystemet ser ut idag, för 

mig, för mina syskon för ALLA” 

 

Fantastiska förmågor byggs utanför skolan - och är skadligt osynliga: Unga i Värmland besitter 

många värdefulla förmågor, som de är medvetna om och stolta över. Dessa viktiga förmågor byggs 

dock ofta i sammanhang utanför skolan och blir därmed osynliga, och tas inte med i den ungas egen 

bedömning av att vara lyckad eller misslyckad. Dessa förmågor (och tillblivande) behöver lyftas, både 

för de ungas måendes skull, och för att de hänger samman med de entreprenöriella förmågor som 

eftersträvas.  

På en övergripande nivå handlar förmågorna om:   

i) självledarskap - att anstränga sig, göra något nytt och utmanande, vara självständig, uppnå ett mål, 

vara modig och våga, ta sig över hinder och genom motgångar;   

ii) personlig utveckling och ansvarstagande - att bryta destruktiva mönster, hitta sig själv och få 

perspektiv på tillvaron, inse sitt värde i relation till andra, ta hand om sig själv, stå upp för sig själv 
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och vad en tror på;  

iii) samarbete och värdeskapande - att ge till andra, hitta styrka i ett socialt sammanhang.  

 

”När jag och en kompis skulle bygga om en bil till en a traktor. Varken jag eller han 

hade någon tidigare kunskap om detta och allt var i princip nytt för oss. Vi klarade 

det till slut men det var efter flera månaders inte bara fysiska men psykiska 

ansträngningar.” 

”Jag är stolt över min kanin som jag fött upp själv. Han är efter mina 2 första 

kaniner som betyder väldigt mycket för mig, speciellt pappan. Han har börjat 

komma igång väldigt bra på tävlingar nu och har tagit flera pinnar och även klassat 

upp sig till medel ifrån lätt!” 

”Jag hjälpte min kompis att gå från att bara kunna prata i telefon med högtalaren 

på till att kunna hålla den till örat och prata. Det låter kanske inte viktigt men det 

var otroligt viktigt för henne.” 

”Jag är nöjd med att jag har tagit mig från en lite tuff uppväxt när min mamma blev 

funktionshindrad när jag var väldigt liten så har klarar mig ungefär helt själv sen 

väldigt liten och gjort val i livet jag är nöjd med och vissa inte men står i en punkt i 

livet just där allt är bra.” 

 

Unga beskriver sina förmågor mer positivt än vuxna: Vi har färre röster från vuxna än unga, men ett 

genomgripande mönster är att de vuxna skattar ungas drivkraft och förmåga att få saker att hända 

mycket lägre än de unga själva gör. När unga ger varandra tips på vägen så handlar det övervägande 

om ”tro på dig själv, du kan mer än du tror, ge inte upp”. 

Kreativitet och utforskande saknas i princip i berättelserna som utspelar sig i skolan. Däremot hittar 

vi många exempel på initiativrikedom och kreativitet mellan raderna i berättelserna utanför skolan, 

som i att bygga om en bil till en a-traktor, sättet unga löser problem, hittar sätt att övertyga sina 

föräldrar, eller tar ansvar över en vän som mår dåligt. Det finns många värden inbyggda i kreativitet: 

empati, nyfikenhet, ifrågasättande, frigörande från etablerade sanningar. Samtidigt är det en 

förmåga det inte pratas så mycket om trots att det är gynnsamt på många områden, inte minst för 

entreprenöriella förmågor. 

Vikten av nära sociala band: Unga beskriver att nära relationer med familj och vänner är av stor 

betydelse. Många unga bryr sig mycket om vad umgänge och familj tycker snarare än vuxensamhället 

runtomkring, vilket blev tydligt i intervjuerna. Föräldrar har betydelse för inspiration, förväntningar, 

stöd, uppmuntran, press och förtryck. Det finns en stor vilja att vara till lags, fast kanske inte alltid på 

det sätt föräldrarna förväntar sig.  

Vuxenvärlden utanför familjen är främmande, en motpol och inte värd att försöka förändra. Något 

de unga måste förhålla sig till men som de inte känner är värt att försöka påverka – det är dit de är på 

väg men samtidigt något som känns som ett hinder.  
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Platsen har underordnad betydelse: Unga verkar inte anse att platsen spelar så stor roll när det 

gäller framtidstro, förmågor eller normer. En fjärdedel ansåg att platsen hade liten inverkan på ens 

självbild, framtid och möjligheter, eller ens attityd och inställning till livet. Det som kan inverka är 

snarare om platsen en bor på är en liten ort eller på landsbygden jämfört med större ort eller stad, 

när det gäller meningsfull fritid, framtidsmöjligheter och upplevda begränsningar p.g.a. att alla 

känner alla, eller har någon viss förväntan på en som person. Bland de som uppger att de som är 

annorlunda inte accepteras på platsen där de bor, finns en lägre känsla av att kunna påverka sin 

framtid. Här är platsen inte en fysisk plats, utan snarare människorna som bor på orten. 

 

5.1.3 Normer och förväntningar 

 

Isberget under ytan 

Hela vår tillvaro genomsyras av normer som ligger till grund för hur människor tänker, agerar och 

kommunicerar - även byggnader och betygssystem är bärare av normer. Förstudiens intervjuer med 

experter identifierade viktiga normer som påverkar unga, dels universella normer kopplat till 

identitet, kön och vithet, men även vuxenvärldens normer kopplade till entreprenörskap, vuxna, 

bruks/arbetarnorm, utbildning och bedömning. Dessa normer har visualiserats i en isbergsmodell, 

där isbergets undre del motsvarar de osynliga normer som ligger till grund för olika problem vi ser i 

samhället. Utifrån undersökningen har ytterligare insikter tillkommit och isberget har kompletterats 

med fler och mer nyanserade normer, se figur 9.  

Bekräftade normer: I undersökningen ser vi hur flera av dessa normer är påtagliga även från de 

ungas perspektiv. De normer som anses påverka unga mest var kön, ålder, men även platsen och 

grupptillhörighet (t.ex. raggare, emo, gamer…). Medan platsen ges mindre betydelse för ens egen 

utveckling, så verkar unga påverkas av fördomar om platsen där de bor. När unga beskrev vilka andra 

normer de påverkades av så handlade det om nivå i skolan, utbildningsval, utseende, jämförelse i 

sociala medier, personlighet, att bo på landet och/eller social status. 

Vuxennormen skapar förväntningar som kan sporra men framför allt stressa. Medan vuxna 

föreställer sig att unga påverkas till största delen negativt av samhällets förväntningar, så är det 

många unga som påpekar att ”på rätt nivå” så har förväntningar en positiv effekt, i alla fall som de 

kan se i efterhand. De tydligaste förväntningarna de upplevde var ”ta ansvar för mitt liv”, ”klara 

grundskolan och gymnasiet” och ”jobba och tjäna pengar”. Förväntningarna slår olika mot killar och 

tjejer, vilket beskrivs mer i detalj nedan.  

 

”Jag är snart lagligt vuxen och jag får extreme stress och ångest från att veta att 

jag nog inte kommer ha ett jobb på flera år och behöver snart betala skatter 

medans jag inte har ett. Jag får ångest från idea att jag måste jobba annars klarar 

jag mig inte längre fram eller kommer vara ett misslyckande för kommunen”. 

”Det är orimligt att jag som barn redan ska kunna en massa innan jag har lärt mig 

det, man går i skolan för att lära sig inte visa upp vad man redan kan. Att konstant 

prestera och vara som alla andra kräver mer än vad vuxna förstår, vi är ju barn, vi kan 



26 
 
 

 

 

inte ta ett vuxenansvar när vi inte är vuxna, vi förlitar ju oss på er som är vuxna att ni 

ska vägleda oss! Inte sitta och berömma oss om hur vi klarar era omöjliga krav som 

är så abstrakta att faktiskt en hel del som är vuxna inte förstår. Och sen klagas det på 

att barn växer upp för fort, att vi slutar vara barn för tidigt, att vi slutar leka och 

börjar med sociala medier och dess likes innan vi ens får men VARFÖR gör vi det då? 

Vi pressas dagligen ner i en helt galet fel norm där alla SKA passa och vi ska vara barn 

och ta tid på oss att vara det MEN vi ska ansvara som en ung vuxen??” 

 

Åldersdiskriminering och maktförhållandet mellan vuxna och unga: En av de normer de unga ansåg 

sig påverkas mest av är relaterat till ålder. Sannolikt relaterar detta till vuxennormen – normen är att 

vara vuxen och ”vuxna vet bäst” – och belyser den åldersmaktsordning som finns i samhället som 

starkt inverkar på ungas möjligheter. Vuxna befinner sig i maktposition gentemot unga, med rätten 

att bestämma vad som är normalt, eftersträvansvärt och värt att synliggöra. Det blir oerhört skadligt 

när det finns ett glapp mellan ungas och vuxnas föreställningar om vilka förmågor och erfarenheter 

unga besitter, vilket vår undersökning visar är fallet. Det är vuxna som erbjuder en smal och 

exkluderande väg framåt där begränsande normer befästs och efterlevs. Värt att tänka på här är att 

det ingår i själva maktförhållandet att unga inte alla gånger inser att de befinner sig i underläge 

gentemot vuxna.  

Unga påverkar unga, mer negativt. Unga upplevde mer negativ påverkan av oskrivna regler och 

fördomar än av förväntningar från vuxna. Enligt vår hypotes väntade vi oss en tydligare negativ 

tendens – att de som anser sig påverkas av normer också känner sig begränsade av dessa – men 

förvånande nog blev det ett mer neutralt resultat. Det kan tolkas på flera sätt: t.ex. att många 

respondenter faller inom ramen för vad som är normativt, och därför inte upplever normerna som 

skadliga, eller att de är medvetna om att normerna förekommer men inte har insikt i hur de påverkar 

systemet som de unga befinner sig i. Sammantaget ser vi att normers påverkan på unga och deras 

insikter kring detta behöver undersökas vidare i detalj. 

Fler skadliga normer: Genom undersökningen identifierades ytterligare tre problematiska normer på 

samhällsnivå som bidrar till en giftig miljö: raka-vägen-norm, klara/klandra-sig-själv-norm, samt 

prestationsnorm. Dessa normer är förankrade i starka individualistiska värderingar som blir synliga i 

de berättelser unga delar med sig av. Unga skolas tidigt i att belönas för individuella prestationer och 

klara sig själva. Att vara självständig och inte söka hjälp har hög status, men att kämpa själv i stället 

för tillsammans är också destruktivt (inte minst för den psykiska hälsan) och hindrar byggande av 

viktiga förmågor som t.ex. värdeskapande med andra. Samhället önskar sig en ung vuxen som har 

klarat skolan och gymnasiet, läst vidare eller fått jobb, vilket självklart är eftersträvansvärt. Men att 

hamna utanför eller behöva ta omvägar i livet innan man hittar rätt har lägre status, trots alla 

lärdomar och förmågor det kan medföra. När unga inte lyckas klandrar de sig själva, inte systemet, 

och motgångar blir bevis för misslyckande. Det förekommer en osund konkurrens och jämförelse 

med andra unga, och för att en prestation ska ”gillas” krävs bekräftelse och uppskattning utifrån.  

 

”Jag började plugga på folkhögskola. Jag har inte gått färdigt varken grundskola 

eller gymnasium. Jag hamnade istället på en folkhögskola där jag nu försöker 
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plugga upp mina betyg och lyckas få en mer positiv bild av mina möjligheter för 

framtiden. Valet att komma hit var inte ett lätt val att göra. Men jag är väldigt glad 

att jag gjorde det och nu är där jag är. Jag mår bättre och jag känner att jag 

kommer framåt, även om det inte går jättefort.” 

 

Könsperspektiv – tjejer och killar  

I stort verkar killar påverkas starkare av individualismen, och drabbas hårt av normerna kring att 

klara/klandra sig själv och prestera. De här normerna skiner igenom i fritextsvar när de unga ombeds 

ge råd till någon som står inför en liknande svår eller ansträngande situation. Medan flera tjejer 

tipsar om att be om hjälp, ge hjälp och omge sig med rätt människor, så uppmanar killarna till att 

bara köra på, köra sitt eget race, kasta sig ut, inte lyssna på de som är negativa. När unga föreslår 

strategier för att lyckas så lyfter tjejerna fram att testa, våga göra misstag och lära av dem, något som 

inte nämns av killarna.  

 

”Jag tror det är många som försöker spela tuffa hela tiden, så att till slut så bryter de 

ihop ändå […] En är osäker i sig själv, har dålig självkänsla. Självkänslan förvärrar ju, 

och så blir det väl…en mår dåligt, det är saker man inte klarar av, och så skiter man i 

det, som jag tänkte göra med truckutbildningen. Så får jag sämre självkänsla igen för 

att jag stoppar mig själv”.  

 

Förväntningar från vuxna och samhället slår olika mot tjejer och killar. När de unga bedömer hur 

förväntningar påverkar dem på en skala så är resultatet neutralt/svagt negativt – mer negativt för 

tjejer. Men när de unga i fritextsvar beskriver hur de påverkas av normer och förväntningar ser vi att 

de flesta tjejer som svarat upplever en stark negativ påverkan, där förväntningar skapar stress, press, 

prestationsångest och osäkerhet. Detta förekommer även bland killar, men majoriteten uppger att 

de påverkas positivt och ser förväntningar som något som motiverar dem att kämpa och ta sig 

framåt.  

 

”Att folk i min närhet tjatar på mig hur viktig skolan är, gör så att jag känner ångest 

och blir stressad över hur min framtid kommer bli. Så det är väldigt negativt tycker jag. 

Jag vill ju bestämma över mitt eget liv och skolan påverkar bara mig på ett dåligt sätt, 

så varför ska andra lägga sig i då? Det är inte rätt". 

 

Allt det här resulterar i en giftig mix framför allt för killar som faller igenom – de har förväntningar 

från samhället att prestera, och samtidigt styrs av normer att vara tuffa och klara sig själva. För de 

som inte har alla förutsättningar på plats så kan detta resultera i en identitet som någon som 

misslyckas, psykisk ohälsa och isolering som inte bryts när det sitter i ryggraden att inte be om hjälp, 

samtidigt som de klandrar sig själva. Många tjejer har det tufft av samma skäl, och kämpar också mot 
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starka könsnormer. Det kan variera från en ”duktig flicka”-norm och höga förväntningar i skolan, till 

att det förväntas mindre av tjejer i ett visst yrkessammanhang. Å ena sidan verkar tjejer ha lättare för 

att be om hjälp och ta stöd i vänner och familj, men å andra sidan finns en generell tendens i 

undersökningen som visar att tjejer är något mer pessimistiska eller upplever normer och 

förväntningar mer negativt jämfört med killar.   

Dessa insikter framhåller vikten av att arbeta med normförflyttning utifrån ett könsperspektiv. Vi 

behöver jobba för att bryta begränsande normer som är skadliga för alla unga, men även undersöka 

hur normer drabbar olika beroende på kön. Unga, oavsett kön, behöver känna sig tryggare i 

förhållande till de krav som ställs. Kraven och hur de kommuniceras av människor, plats och system 

behöver bli mer inkluderande. (En liten andel av respondenterna, 5%, uppger att de är icke-binära, 

har annan eller vill inte ange sin könsidentitet. I och med att denna grupp är så liten kan vi inte dra 

några slutsatser genom att jämföra med tjejer och killar, men överlag kan sägas att dessa svar oftast 

inte sticker ut nämnvärt i förhållande till binära könsidentiteter).  

Etniskt perspektiv – svensk och utländsk härkomst 

Unga invandrare har en stark målbild av vad de vill uppnå. De skriver uttalat och specifikt om sina 

höga ambitioner i skolan och hur de jobbar för att nå dit, även om det är svårt. De är specifika kring 

yrkesval: t.ex. att bli kirurg, affärsman eller barnmorska.  

 

“Jag fick plötsligt en ny hobby. Jag började måla och teckna, förut tänkte jag 

aldrig att jag skulle göra nånting sånt, för att jag alltid var intresserad av 

tekniskt kunskap. Men nu går det att göra saker samtidigt) Jag förstår att det 

finns människor som tror på att jag kommer att lyckas, så att jag har motivation 

att gå vidare och kämpa för mitt liv”. 

 

”Den duktiga flyktingen”: En vanlig känsla bland ensamkommande unga är att de ska vara duktiga – 

lära sig språket och klara skolan fort, integreras, få jobb. Dels av tacksamhet gentemot det nya 

landet, dels av oro för utanförskap. De vill inte vara en last för samhället och därigenom bidra till mer 

främlingsfientlighet. Att då misslyckas leder till dubbla nederlag; i praktiken och i form av hur 

identiteten påverkas. Samtidigt är flera illa rustade p.g.a. bristande skolgång i hemlandet, trauma och 

avsaknad av familj och socialt nätverk i Sverige. Det senare är extra svårt för den som kommer från 

en familjecentrerad kultur. Att stå långt från normen är ett enormt hinder när man utöver språket 

inte heller förstår sig på det svenska systemet. 

Rasism i vardagen som bagatelliseras och befästs i skolan. Vi har tagit del av berättelser om elever 

som fått rasistiska tillmälen och där skolans personal gång på gång förminskat upplevelserna och inte 

tagit dem på allvar. På så sätt raseras tilliten till skola och vuxensamhälle totalt. Känslan av 

utanförskap förstärks när händelser präglade av rasism inte tas på allvar och elever upplever dubbla 

standarder mellan hur svenska och utländska elever behandlas, vilket relaterar till den utpräglade 

vithetsnorm som förekommer i samhället.  
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Hedersnormer har stor påverkan på många ungas liv, och för tjejer kan detta ta sig uttryck som ett 

hedersförtryck i kombination med en väldigt snäv och begränsande syn på kvinnorollen. Att leva 

under hedersförtryck samtidigt som man behöver familjen som stöd och kraft är komplext. Det kan 

vara svårt för samhället utanför den etniska sociala kontexten att förstå familjens dubbla betydelse, 

gällande förväntan och uppmuntran kontra press och förtryck. Unga tjejer tvingas förhålla sig till och 

hamnar i kläm mellan otidsenliga kulturella förväntningar från familj och släkt, och motstridiga 

värderingar och normer förankrade i det svenska samhället. Ofta hamnar unga i en belastande 

ansvarsroll, där de både ansvarar för sin egen livsväg och för att utbilda sina föräldrar i hur det 

svenska samhället fungerar.  

Vuxnas perspektiv  

Frågorna i undersökningarna för unga och vuxna speglar varandra, men resultaten är inte 

jämförbara eftersom varje ung svarar utifrån sina personliga erfarenheter och sin roll som ”ung”, 

medan de vuxna möter unga i olika roller och därför kommer med specifika perspektiv och kan se till 

en större grupp av unga. Unga som beskriver sin egen verklighet pratar mer om här och nu, medan 

vuxna som beskriver unga kan göra detta med mer distans och har kanske sett en utveckling över tid.  

Vuxna upplever att unga har det svårt. När vi jämför undersökningarna så ser vi att ungdomarna ser 

betydligt ljusare på sin framtid, både hur de känner inför den och deras möjligheter att påverka; här 

är de vuxna mer pessimistiska å de ungas vägnar. De tror att unga påverkas mer negativt av normer 

och förväntningar än vad de unga uppger, och de tror också att de ungas egna förmågor (eller brist 

på sådana) var försvårande när de unga ville åstadkomma något. De unga själva upplevde att deras 

förmågor hjälpte dem mycket, men jämförelsen haltar då bedömningen av förmågorna gjordes i 

relation till den berättelse de unga valt att dela med sig av. Värt att notera är också att flera av de 

vuxna respondenterna möter just unga som har det svårt, vilket rimligtvis färgar deras svar.  

”Upplever att många inte har någon framtidstro. Att det inte spelar någon roll med 

skolan. Att man inte tar hand om sig och sin hälsa för det spelar liksom ingen roll. 

Jämför sig med andra (“framgångsrika”) och tycker att det inte är någon idé att 

kämpa. MEN det finns även de som istället drömmer stort och inte ser några hinder 

på vägen”  

“Allt för många unga ser det idag som ett helt naturligt alternativ att gå på 

försörjningsstöd istället för att utbilda sig eller ens vara motiverade till att skaffa ett 

jobb. Detta är något som MÅSTE brytas. Det hämmar hela deras utveckling, 

kreativitet och framtidstro”. 

 

Vuxna ser systemfel som behöver åtgärdas. De vuxna fick möjlighet att dela tankar i flera 

fritextfrågor, och vi kan se att många kommer till samma slutsats som vi gör i den här rapporten: att 

många unga lider av ett skolsystem som premierar prestation, är exkluderande och att insatser inte 

sätts in förrän det är för sent. Att det är mindre accepterat och svårare idag än tidigare att ta en 

annan väg. De bevittnar också påverkan av starka könsnormer och hedersförtryck, och att de som på 

olika sätt är annorlunda har det svårt och mår psykiskt dåligt. Flera påpekar att unga upplever ”den 

rätta vägen” snävare än nödvändigt, och att man behöver belysa alternativa vägar till arbete. Unga 

tror att de måste välja till exempel utbildning och yrkesinriktning tidigt och de är av uppfattning att 
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det påverkar mer än det gör vad gäller deras framtida val kring yrke, företagande och livsmöjligheter 

i stort.  

 

”Att se att det finns andra vägar att gå är inte lika accepterat idag som tidigare - 

vilket leder till en ökad press och ohälsa. För de ungdomar som ändå väljer en annan 

väg så beror det på om de exempelvis har resursstarka föräldrar eller annat som 

hjälper dom att ta en annan väg. De flesta ungdomar som jag möter i min yrkesroll 

saknar utbildning och kontaktnät och upplever därför att deras väg in i framtiden är 

tuff och svår”. 

”Unga tror de måste välja t ex utbildning och yrkesinriktning tidigt och de tror det styr 

mer än det gör vad gäller deras framtida val kring yrke, företagande och 

livsmöjligheter i stort” 

 

De vuxna efterlyser en skola som är mer inkluderande och individanpassad, och tillåter elever gå i sin 

egen takt. Att utrikesfödda behöver få mer hjälp att klara studierna. Att skolan bör se till individens 

alla förmågor, jobba med motiverande och självstärkande insatser och satsa på yrkesutbildningar. De 

vill se tidig inspiration och fler goda förebilder som kan motivera unga. Att det ska finnas nära och 

kontinuerliga vuxna kontakter så eleverna känner sig sedda, hörda, och som kan agera när behov 

uppstår – i flera fall har en särskilt engagerad lärare eller annan eldsjäl varit helt central för att en 

ungdom kommit på fötter. De trycker också på att olika instanser ska samarbeta med individen i 

fokus, i stället för att se till sina egna mål och interna processer. 

 

”Ett av de stora problemen är inte motivation. Det är psykisk hälsa och vision. Om 

de mår bra och har energi att orka se framåt kan det göras en framtids plan som 

eleven skulle tycka om OCH orka med”. 

 

5.1.4 Växelverkan mellan individ och sammanhang 
Normcirkeln som är ett resultat av analysen visar hur en individ påverkas av och påverkar ett 

sammanhang: människor omkring dem (i nära relationer och andra), platsen de befinner sig på och 

systemet runtomkring. Normer styr hur platser skapas, hur samhället struktureras, och hur man 

förväntas vara och göra som god samhällsmedborgare. Normerna känns i besvikelsen över ett 

provresultat, frustrationen när klasskamraten inte litar på ens förmåga för att man är tjej, eller ilskan 

när andra inte ser en i ögonen när slöjan är på.  
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Figur 10: Normcirkeln 

 

Normerna och hur de manifesteras i de olika skikten kan både vara stöttande och skadliga, och har 

därför stor påverkan på individens egna normer, mående, vilka förmågor som utvecklas och vilken 

riktning livet tar.  

Pilarna representerar växelverkan mellan skikten och individen där normerna förstärks, inverkar och 

påverkas. Individen känner av normer från och påverkas av alla skikt, och ju närmare cirkelns kärna, 

desto större möjlighet att själv påverka. Det som är perifert är snarare något om drabbar en och är 

svårt att förändra på egen hand. 

Bilden är generisk, men vad som ingår i respektive skikt beror på sammanhang och situation, t.ex. i 

skolan, i hemmet, i en online-community eller på raggartur. De olika skikten påverkar också varandra 

– ett bråk med en vän på fritiden gör skoldagen jobbig, en taskig kommentar i skolan gör kanske att 

man misslyckas i hästtävlingen.  

 

5.1.5 Att skapa förutsättningar för unga att växa 
Unga behöver få förutsättningar att växa upp på ett så tryggt, inspirerande, utmanande och roligt 

sätt som möjligt, så att de i sin egen process och takt kan skapa en meningsfull framtid i 

sysselsättning med förmågor som kommer dem själva och andra till gagn. För att uppnå detta 

behöver vi vara öppna för och möta hela individen, och hens unika förutsättningar, utmaningar och 

potential. En framgångsfaktor är att stötta unga att bygga förmågor på egna villkor. En av 

slutsatserna från undersökningen är att för att unga ska kunna bli behjälpta i sin utveckling, krävs att 

saker faller på plats i en viss ordning. Detta illustreras vidare i figur och text nedan.  
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Figur 11: Spiraleffekt 

 

Viktiga (entreprenöriella) förmågor som självledarskap och samarbete byggs ofta utanför skolan, när 

unga strävar mot något de verkligen vill klara av, hjälper någon som har det svårt eller tar sig över 

mentala hinder. T.ex. att lära sig ett svårt cykel-trick, organisera en ungdomsfestival, eller hjälpa en 

vän övervinna en social fobi. Genom att synliggöra detta kan vi stärka unga som har det svårt i 

skolan, som inte kan identifiera sig med den snäva bilden av att vara framgångsrik, vilket i sin tur kan 

leda till ohälsa. En ung människa kan växa genom meningsfulla utmaningar - när rätt förutsättningar 

ges.  

Hälsan först - utan hälsa händer ingenting. En ung med ohälsa har eller utvecklar ofta dålig 

självkänsla, har svårt att hitta mening, saknar ork att ta itu med uppgifter och ser motgångar som 

bevis på misslyckande. Detta ökar risken för att faktiskt inte uppnå mål (som ofta satts upp av 

vuxna/skolan), vilket skapar en ond spiral av ohälsa, stress och förminskning. Normer kring 

individualism och prestationsfokus gör att många springer sitt eget lopp, vilket skapar isolering, 

konkurrens och jämförande och i förlängningen att unga inte hjälper varandra att nå sina mål.  

En positiv spiral: När en ung person i stället har god hälsa och känner sig trygg och behövd så växer 

möjligheten att bygga självkänsla, hitta drivkrafter och lita på sina förmågor. Hen vågar ta sig an olika 

mål och utmaningar, och bygger därigenom starkare förmågor och får perspektiv. Att känna kraften i 

att skapa värde och mening kan bidra till välmående, och självkänsla i en god cirkel, där unga vågar 

sig på större utmaningar som ligger utanför vad de är vana vid eller brukar klara av. 

Den här spiraleffekten kan stärkas, brytas eller bromsas på många sätt. Snarare än att försöka ändra 

på den unga, så är det miljön och förutsättningarna som behöver åtgärdas. Till att börja med genom 

empati och nyfikenhet, öppenhet för olikheter, flexibilitet för att möta olika behov och tolerans för 

att människor behöver ta olika vägar i livet.   
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Många får inte den hjälp de behöver idag. Normen kring att klara/klandra sig själv förstärker 

problematiken då det hindrar många från att söka hjälp, och att dessa istället klandrar sig själva för 

sina problem och motgångar. Unga tenderar att kritisera sig själva snarare än samhället/systemet de 

befinner sig i, trots att det är just det omkringliggande systemet som behöver ändras. Istället för att 

lappa och laga ett skadligt system, så behöver vi gå till botten med de normer som påverkar hur 

samhället och skolan fungerar. Vi behöver förstå vilka budskap den unga möter och som resulterar i 

t.ex. ohälsa, bl.a. individualistiska värderingar, utbildningsnorm, fokus på prestation, och en snäv syn 

på vad som är den rätta vägen i livet.  

5.1.6 Normförflyttning 
Vi ser ett behov av normförflyttning på flera olika nivåer: systemet, platsen och människorna. Det 

finns givetvis överlapp eftersom de normer individen upplever också är de som genomsyrar systemet 

och platsen. Strukturen synliggör dock hur dessa samexisterar och tar sig uttryck på olika nivåer, och 

vilken typ av förflyttning som bör ske. Vi illustrerar de förflyttningar som behöver ske genom tre 

bilder: en på övergripande nivå, och två med avseende på specifika normer. Mitten-kolumnen ger 

exempel på vilka frågor vi behöver ställa oss och i vilken riktning normförflyttningen behöver gå.  

 

Figur 12: Förflyttning av övergripande samhällsnormer 
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När det gäller normförflyttning kopplat till duglighet ser vi att följande normer är relevanta: 

individualism, klara/klandra sig själv, prestation och bedömning.  

 

 

Figur 13: Förflyttning av normer kopplat till duglighet 

 

När det gäller normförflyttning kopplat till livsväg ser vi att följande normer är relevanta: utbildning, 

raka vägen, vuxennorm.   
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Figur 14: Förflyttning av normer kopplat till livsväg 

 

På ett generellt plan handlar normförflyttningen till stor del om en resursförskjutning. Vi ser att vi 

behöver gå från ett dyrt och skadligt system som satsar stora resurser på att behandla det som har 

blivit fel och förebygga att individer hamnar snett, till ett inkluderande system som istället fokuserar 

på främjande insatser som ser till att individer inte ”tappas” eller hamnar i utanförskap över huvud 

taget, se figur 5.  

 

5.1.7 Personas 
Ett annat sätt att belysa ungas behov är att utgå från en individ i taget i stället för att beskriva 

aggregerade resultat. Här har vi tagit fram fyra personas som beskriver olika behov och erfarenheter 

som fångats upp genom Sensemaker-undersökningen och intervjuerna. De är inte ett genomsnitt av 

hela gruppen unga i Värmland, utan representerar snarare olika aspekter av den problematik vi vill 

komma åt. Här får ni träffa våra fiktiva personas William, Aisha, Olivia och Shaban. Medan William, 

Aisha och Olivia fortfarande går i skolan så befinner sig Shaban lite senare i livet och har hunnit 

uppleva vad som händer när man inte passar in.  



36 
 
 

 

 



37 
 
 

 

 



38 
 
 

 

 



39 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
 

 

 

5.2 Filipstad – Resan mot egen försörjning 

Parallellt med det här uppdraget genomförde RISE ett annat projekt tillsammans med Filipstad där 

det gjordes en djupdykning i hur resan mot egen försörjning ser ut för olika individer genom det 

arbetssökande systemet, med olika typer av arbetsmarknadsåtgärder etc. Utifrån både system- och 

individperspektiv kartlades vilka aktörer arbetssökande kommer i kontakt med, hur dessa aktörer 

relaterar till varandra och vilken friktion som kan uppstå i systemet.  

 

 

Figur 15: Aktörskarta 

 

Olika resor visualiserades för fyra fiktiva personas som är representativa för Filipstad. Uppdraget gav 

oss en mängd insikter som på en övergripande nivå kan sammanfattas i:  

- Vi ser det som en resa genom ett system, men individerna ser det som en gröt.  

- Hälsan går som en röd tråd. Får individen hjälp i rätt tid kan mycket lidande och samhälls-

ekonomiska förluster undvikas. 

- Systemet orsakar försämrat mående hos individer.  

- Skadliga normer och värderingar, både på individnivå och inbyggda i systemet, sätter 

stopp för individers strävan mot egen försörjning.  

Det här gav oss insikter kring både problematiken i systemet när man väl har hamnat i 

arbetsmarknadsåtgärder, och att det är en väldigt stor mängd människor som hamnat här som borde 

fått hjälp i ett tidigare skede och inte hamnat här från första början. Samhällsekonomiskt är det 

väldigt dyrt och för individen skapar det mycket lidande. Kommunen gör ett fantastiskt jobb, men har 
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inte heller riktigt förutsättningar att skapa en bra lösning. Det är också tydligt att nationella 

myndigheter har problem med att möta rätt behov i kommunerna.  

Rapporten i sin helhet ligger i bilaga D.  

 

5.3 Workshop med aktörer 

Som en del i arbetet med handlingsprogrammet så bjöds aktörer som är engagerade i ungas framtid i 

Värmland in till en workshop. Genom en samskapande workshop ville vi få ta del av deras input för 

att ta fram idéer på aktiviteter och andra lösningar som kan föra utvecklingen i rätt riktning. 

Deltagarna fick dels lyssna på våra insikter så långt om problem och möjligheter, dels få bidra med 

idéer och förslag i kreativt samskapande med andra aktörer. 

Workshopen genomfördes den 30 mars och närmare 50 personer deltog på plats. Deltagarna kom 

från kommunerna i Värmland, utbildningsorganisationer, branschorganisationer, privata företag, 

idrottsrörelsen, skolor, innovationsarenor, regionen mm. På plats fanns kompetenser som 

arbetsmarknadskonsulent, forskare, gymnasielärare, handledare, idrottskonsulent, 

innovationsledare, skolchef, kurator, näringslivsutvecklare, processledare, projektledare, rektor, 

studie- och yrkesvägledare, utbildningssamordnare, verksamhetsledare mm. 

Utgångspunkten i workshopen var att vi presenterade fyra personas som beskrev olika behov och 

erfarenheter som fångats upp genom Sensemaker-undersökningen och intervjuerna. Personas är ett 

sätt att belysa ungas behov genom att utgå från en individ i taget i stället för att beskriva 

aggregerade resultat. De är inte ett genomsnitt av hela gruppen unga i Värmland, utan representerar 

snarare olika aspekter av den problematik vi vill komma åt. På plats fick deltagarna lära känna våra 

personas Aisha, Olivia, Shaban och William.  

Deltagarna blev indelade i grupper om 4-5 personer efter att de valt vilken persona de ville jobba 

med. Grupperna fick sedan vidareutveckla personan och välja, samt eventuellt justera, den utmaning 

de ville jobba med. Utmaningarna var att stärka inifrån, stärka utifrån eller bryta normer. Efter tyst 

brainstorming fick de presentera idéerna för varandra i gruppen, välja en idé att jobba vidare samt 

arbeta tillsammans och skapa koncept för den idén. Sedan fick de presentera sitt koncept för en 

annan grupp, få feedback från dem och göra vice versa. Grupperna fick arbeta med den feedback de 

fått, konkretisera förslaget ytterligare och utveckla konceptet vidare. Övningen avslutades med 

ytterligare en vända med presentationer och feedback. Presentationerna filmades och nedan hittar 

ni en sammanställning på de förslag som kom fram ur workshopen. 

Under denna Workshop framkom en rad idéer som bör tas vidare i det fortsatta arbetet. Resultatet 

av Workshopen presenteras i bilaga E. 
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6.0 Initiativ i Värmland  

Det har pågått och pågår fortfarande flera viktiga initiativ i Värmland och i Bilaga F redogörs de flesta 

initiativ som projektgruppen lyckats identifiera. Listan kan vara inkomplett beroende på att det finns 

flera finansiärer till initiativ än vad projektgruppen har kännedom om, och att ha en fullständig 

översikt är svårt.  

Några goda exempel som bör lyftas lite extra är projekten Tillitsbyrån, Allas barn och unga i Arvika 

samt Hela Hagfors.  

 

Allas barn och unga Arvika 

En testbädd för att öka framtidstron, känslan av delaktighet och meningsfull fritid för unga i Arvika. 

Genom en community av engagerade organisationer som jobbar lokalt för Arvikas barn och unga 

testar vi innovativa metoder för att hitta nya lösningar på de utmaningar som finns.  Projektet 

kommer dels att jobba med att utveckla och testa olika case tillsammans med unga, men också bygga 

och stärka nätverk mellan aktörer.  

Projektbyrån Changemakers, ett initiativ ur Allas barn och unga Arvika, finns till för dig som är ung 

(13-25 år) och som bor eller studerar i Arvika kommun. Vi är en kreativ och nytänkande mötesplats 

som vill skapa aktiviteter och driva frågor för och tillsammans med unga. 

 

Tillitsbyrån 

Tillitsbyrån är en organisering inom kommunen i Grums med syfte att möta komplexa behov genom 

samskapande med målgruppen, verksamheter och andra samhällsaktörer. Syftet med projektet är att 

möta komplexa behov genom samskapande med allmänheten. Målgruppen är unga och unga vuxna i 

åldern 15-29. 

Samskapandet ska ske inom olika verksamheter i kommunen och tillsammans med andra 

samhällsaktörer. Arbetet ska ske genom att skapa förutsättningar för tillit och en känsla av 

sammanhang. Detta för att nå det långsiktiga målet att stärka och nå god och jämlik hälsa i Grums 

kommun. 

Projektet leds av en processledare som jobbar tillsammans med en arbetsgrupp som består av 

tjänstepersoner som finns inom kommunen och andra verksamheter. 

 

Hela Hagfors 

Hela Hagfors har resulterat i att projektet dels satt ord på de fem socknarnas djuplodande 

platsidentiteter, och därmed olikheter, samt underlag till den fysiska planeringen utifrån detta. Den 

djuplodade delen av analysen och formulerandet av de olika platsidentiteterna har baserats på både 

de historiska, sociala strukturerna och normerna på platsen, samt mentaliteter, attityder och 
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beteenden i nutid. Allt för att dels se värdet i dessa olikheter, men också för att ge förklaringar till 

varför det faktiskt är så.  

Parallellt med detta underlag för platsutveckling har också en folkbildningsprocess vävts in i samtliga 

workshops och träffar. Denna folkbildningsprocess har haft som huvudsyfte att medvetandegöra 

sociala strukturer, vad de kommer av, varför de finns och hur de är föränderliga. I och med detta har 

också insikten om den egna maktens möjligheter att påverka dessa osynliga strukturer börjat bidra 

till att samtliga socknar nu med trygghet kan samarbeta över gränser och se varandras värde, utan 

att för den delen konkurrera (vilket kunde bevisas i en av övningarna i avstämningsträffen). Från att 

ha haft där byfokus och konkurrens socknarna emellan, kunde istället var och en för sig lyfta positiva 

idépaketeringar även i de andra socknarna i uppväxlingar som kunde gynna Hela Hagfors. 

 

En sammanställning av alla projekt och insatser som vi kikat på finns i Bilaga F.  

  



44 
 
 

 

 

7.0 Återkoppling från remissrundan 

Mellan den 14-21 maj så skickades ett utkast av förslaget på handlingsplan ut på en remissrunda till 

alla som engagerat sig på något sätt under projektets gång. Totalt skickades remissen till nästan 250 

personer och vi fick fem svar inom remisstiden. 

Svaren har skickat i sin helhet till Region Värmland, men nedan har vi gjort en sammanfattning av 

svaren. De är förkortade och avidentifierade för att personuppgifter inte ska röjas. Men kan ändå ge 

inspel och vinklar som är viktiga att ta med sig i det fortsatta arbetet med handlingsprogrammet. 

 

”Jag tycker att det ser bra ut och har inget att förändra eller förbättra       Detta är så himlans 

värdefullt arbete för våra ungdomar…” 

 

”Spontant funderar jag kring hur barns initiativförmåga/entreprenörskap kan stärkas genom lek och 

hur jag önskar att det fanns med något om detta…  

...Vi kan inte fortsätta att begränsa barns lek. Konkret behövs plats och tid för lek! Och vuxnas 

förståelse… 

… Motsatsen till lek är inte arbete. Motsatsen till lek är depression.” 

 

”De menar att det tar mellan ett halvår och ett år att ”avskola” vissa barn och att de därefter hittar 

sin kreativitet, lust och glädje att lära och utforska världen igen. De pratar om att barn blivit 

skolskadade när de tappat sin initiativkraft och jag läser det mellan raderna i er rapport. Tid och plats 

för egna initiativ är nödvändigt för ett skifte i den riktning ni beskriver.” 

 

”Jag tror inte att vi kan veta vilka ”individuella behov” olika barn har och tänker att det är bättre att 

skapa arenor där barnen och ungdomarna kan välja själva och kan uttrycka vad de behöver. Att 

valfriheten är en viktig nyckel som absolut inte får tappas bort. Det är den som skapar inkludering. Att 

det finns stor variation och mångfald av miljöerbjudande och en stor portion tillit från vuxenvärlden.”  

 

”Jag tror kanske att ”konsumtionsnormen” (som jag inte såg att ni hade fått med) är ytterligare en 

hindrande norm… vi tänker att det är något som ska konsumeras eller presteras för att värde ska 

skapas, men kanske behöver vi i en hållbar värld fokusera på hur vi människor relaterar till varandra 

och hur vi relaterar till vår natur. Hur våra behov kan tillgodoses på platsen och hur vi själva kan bidra 

för att skapa förutsättningar för det.” 

 

”Först vill jag uttrycka min glädje att ni gör detta. Så viktigt och välbehövligt för en hållbar framtid. 

Att uppmärksamma hur normer påverkar våra barn och begränsar deras liv är verkligen angeläget! 
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Ni har gjort ett mycket gediget och viktigt arbete.”  

 

”Vi tycker det är en gedigen utredning med många intressanta frågor, analyser och resultat. Vi ser 

dock inte så mycket av det som faktiskt gjorts eller görs de senaste åren. Det finns mycket man kan 

bygga vidare på och se vad som fungerar… 

…Vidare undrar vi om det är tillräckligt konkret i HUR man ska bedriva utvecklingsprogrammet och 

skrivandet av kommunernas handlingsplaner. Vi menar att det är viktigt att man ser konkret vad som 

kan göras och vilka stödorganisationer man kan nyttja, annars riskerar det att bara bli svårtolkat som 

resultera i ”ord” snarare än ”handling”. 

Kommer det an på kommunen att avgöra vilka delar av skolan som inkluderas i handlingsplanen? 

Utredningen och forskning visar på att för att få till förändringen behöver vi implementera 

åtgärderna tidigt.” 

 

”Jag har läst er rapport, den version jag fick och den gör mig glad på många vis. Jag gillar så mycket 

att ni inte suddar ut allvaret, utan låter det vara med och ibland ges extra laddning. Att ni skriver att 

kreativiteten saknas och att förmågor är skadligt osynliga. Jag känner också igen många av insikterna 

i de sammanhang och samtal som jag har med unga, vilket stärker idéen om att glappet mellan 

ungas livssituation och upplevelser av sig själva och samhället, och vuxnas föreställningar om det 

samma är stort, och även det skadligt.”  

  

”Jag saknar åldersnormer. Ni nämner vuxennormen, men hur kommer det sig att den inte får mer 

utrymme? Ungas makt i sina egna liv och möjlighet att påverka samhället som de är en del av, är ju 

direkt kopplat till deras ålder och vuxnas föreställningar om unga kopplat till deras ålder.  

Det ni beskriver som glappet mellan ungas tilltro till sina egna förmågor och vuxnas bristande tilltro 

till ungas förmågor, är ju också ett symptom av en åldersmaktsordning där vuxna har rätten att 

bestämma vad som är synligt, normalt och vanligt. Och därmed skapa tvivel och dålig självkänsla hos 

unga som upplever något annat. Att vuxna bara erbjuder en smal väg framåt, är inte bara vuxnas 

fattiga livsperspektiv och villighet att befästa och efterleva normer, utan också en fråga om makt. Att 

faktiskt kunna stänga dörrar som barn och unga upplever som spännande och möjliga. Hela 

rapporten har liksom ett övergripande normperspektiv som handlar om att unga har en viss ålder och 

i egenskap av att inte vara vuxna så begränsas livet, framtiden och möjligheterna, men det uttalas 

inte.”  

 

”Vi tycker att Kultur- och fritidsförvaltningen borde stå med som en viktig part som både kan 

samverka med skolan och civilsamhället. Det är oftast de kommunala kultur- och 

fritidsförvaltningarna som har kontakten och ger det största ekonomiska stödet till föreningslivet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fler verksamheter som gör många aktiviteter för barn -och unga, 

både i egen regi och i samverkan med till exempel skolan och föreningsliv.” 
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8.0 Slutdiskussion 

 
Värmlands övergripande vision, som finns att läsa i Värmlandsstrategin, fastställer visionen för hela 
Värmland: Ett hållbart Värmland som förändrar världen.   
För att vi ska nå visionen är Värmlands unga en viktig nyckelfaktor. Vi behöver kraften och 
engagemanget från alla värmlänningar och de unga är vår framtid.  
 
Definitionen av Entreprenörskap förändras och en ny version växer fram, från att ha handlat mycket 
om ett enskilt geni som tjänar pengar – gå vi mot en mer hållbar (och sann) version av vad 
entreprenörskap handlar om:   
 

“En entreprenör tar sig an svåra frågeställningar och löser det tillsammans med andra och skapar 
värde som är till nytta för många”  

 
I analysen har en rad insikter kring Värmlands utmaningar kommit fram som visar att det finns 
betydligt mer grundläggande frågeställningar att lösa och kanske främst hur vi arbetat med frågan 
historiskt sett, som gett konsekvenser på de ungas situation. Historiskt sett har Region Värmland 
finansierat projektinsatser som jobbar med unga, men analysen visar att de unga både besitter 
förmågor och drivkraft – det är snarare systemet och hur vi ur ett vuxenperspektiv skapar lösningar 
för unga, utan deras involvering och kunskap och att det i sin tur skapar fler problem än det löser.   
  
Kunskapsunderlaget i analysen ger givetvis inte hela bilden - för det är omöjligt. Däremot kan det ge 

indikationer på vilka de starkaste normerna är som idag begränsar både unga (och vuxna) på de 

platser där utbildningsnivå och entreprenörskap är lågt. Lösningarna behöver samskapas med en 

bred aktörskonstellation och en tydlig medborgarinvolvering. Att lösa frågan om utbildningsnivå och 

entreprenörskap samt en könssegregerad arbetsmarknad handlar om att öppna upp för unga (och 

vuxna) att utveckla sin fulla potential, se möjligheterna samt stärka sina förmågor till självledarskap, 

ansvarstagande och samarbete för en hållbar värld - inte att bedöma, kritisera ungas sätt att vara, 

göra och leva. För att åstadkomma en förflyttning från att vi idag lägger enorma resurser på unga i 

utanförskap, till att istället lägga resurserna i förebyggande åtgärder.   

Av de intervjuer vi genomfört framgår att skolan har stora utmaningar. Detta är ingen nyhet för de 

allra flesta. I syntesen har vi tagit fram siffror på hur många som inte går ut med fullständiga betyg, 

och en rafflande siffra på riket i en annan rapport är att samhällskostnaderna under hela individens 

yrkesverksamma liv, uppgår till hela 53 miljarder. Och då har vi inte tagit med det psykiska lidandet 

som uppstår i och med att man hamnar utanför skolans snäva ram. Vi måste gå från att “skola in 

elever” till att etablera ett “system för lärande”. Att lära för livet och omskola sig och tillförskaffa sig 

kunskap blir allt viktigare i vår föränderliga värld. Alla är bra på något - problemet ligger inte (bara) 

hos individen utan främst i den struktur de verkar i.  

Skolan och lärandet är viktigt men det är inte allt. Systemet är så mycket större än “lärandesystemet” 

och även om skolan är en viktig arena att arbeta med, så hänger skolan också ihop med de sociala 

strukturer, normer och förutsättningar som finns på platsen, och det hänger också ihop med den 

mänskliga faktorn på olika sätt. Därför är en förändring av skolan och systemet viktig – men inte allt.  
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Att förändra normer och strukturer bör ske på alla områden. Om jag som individ inte kan se att jag 

bor på en plats som andra tycker är attraktiv nog att besöka - då är det svårt för mig att se värdet i 

den platsen. Detta spiller i sin tur över på kompetensförsörjningen för företagen. Är inte platsen 

attraktiv att bo på och besöka - då är det svårt att rekrytera. Att jobba med platsutveckling är med 

andra ord en viktig åtgärd för att öka entreprenörskapet och höja utbildningsnivån.   

 Vår slutsats är att det är en bred normförflyttning som behöver ske – och den kan vi åstadkomma 

om vi interagerar aktörer från olika delar av samhället för att skapa värde tillsammans.   

 

”Ett av de stora problemen är inte motivation. Det är psykisk hälsa och vision. Om 

de mår bra och har energi att orka se framåt kan det göras en framtids plan som 

eleven skulle tycka om OCH orka med”. 

 

Utmaningen är komplex och lösningen behöver samskapas och vara långsiktig. Att jobba 

missionsdrivet med ständig utveckling som adresserar systemnivå, kräver att Värmland kraftsamlar 

kring en plattform för utveckling, en sk Systemdemonstrator som beskrivs utförligare i 

Handlingsprogrammet. Systemdemonstatorn bör svara på de grundläggande frågorna: 

Hur kan vi:  

✓ Skapa förutsättningar för unga att landa i ett meningsfullt liv i sysselsättning?  

✓ Skapa förutsättning för att de står stadigt på jorden, mår bra och bygger förmågor som 

bidrar till hållbar omställning?  

✓ Skapa metoder och kompetens för att få till en förflyttning?  

✓ Förändra, påverka och förändra systemet, samhället, skolan?  

✓ Skapa stöttande och främjande insatser på individnivå? 

✓ Skapa en attraktiv plats som hjälper unga växa och där de ser en framtid? 

 

Tillsammans med de aktörer som varje dag jobbar nära unga finns förutsättningar att förändra 

systemet i grunden, snarare än korta projektinsatser, men det krävs att det finns vilja och driv från 

både rektor och personal att driva arbetet vidare, samt en bred förankring i beslutsleden.  

Handlingsprogrammet svarar upp på hur detta ska åstadkommas.  
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Bilaga  A: Uppdragsbeskrivning 

 

Beskrivning av uppdraget  
Det finns olika orsaker till att Värmland länge haft låg entreprenörskapsnivå och utbildningsnivå jämfört med andra län. 
Brukskulturen är en orsak som ofta nämns som förklaring. När det handlar om det låga entreprenörskapet handlar det 
också om att individen inte tror på den egna förmågan att starta och driva företag (GEM rapport 2018, 
Entreprenörskapsforum). Hur effektivt stödsystemet för innovation och företagande är bidrar också till förutsättningarna 
för hur väl entreprenörskap och företagande i ett län fungerar.   
  
Landsbygdens företagande och entreprenörskap är i snabb förändring, med nya utvecklingstendenser som kompletterar 
traditionella gröna näringar. Landsbygden i Värmland och övriga Sverige (liksom i många andra länder) genomgår sedan 
länge en strukturomvandling, där tjänstesektorn får allt större betydelse. Ett landsbygdssäkrat näringslivsarbete behöver 
därför både ta tillvara Värmlands betydelsefulla skogsbruks- och livsmedelsnäringar, men även slå an ett bredare 
perspektiv, såsom växande kulturella och kreativa näringar, energiproduktion, upplevelse- och naturturism för att nämna 
några.  
  
Initiativ har tagits i tidigare projekt för att öka entreprenörskapet i Värmland. Bland annat visar effekterna av ”Det 
företagsamma Värmland” (2012-2014) positiva resultat då aktiviteter genomfördes tillsammans med aktörer i 
stödsystemet.   
Könspräglade normer och föreställningar om män och kvinnor påverkar fortfarande utbildnings- och yrkesval i lika stor 
utsträckning som förr. Värmlands län har den mest könssegregerade arbetsmarknaden i hela Sverige; kvinnor och män 
utbildar sig, arbetar och driver företag i olika branscher. De mest könssegregerade branscherna har stora problem med att 
fylla sina kompetensförsörjningsbehov, vilket inverkar negativt på den värmländska tillväxten. Analyser visar att 
kvinnokodade branscher inte får tillgång till utvecklings- och forskningssatsningar i samma utsträckning som manskodade 
branscher.   
  
Nuläge   
Värmland är det län som 2019 hade lägst entreprenörskapsnivå i Sverige (Ett företagsamt Sverige? Entreprenörskapsforum 
2019) I Värmland är det en högre andel än riket vars högsta avslutade utbildning är en gymnasieutbildning och färre 
värmlänningar har en eftergymnasial utbildning jämfört med hela svenska folket. En utmaning är att få fler värmlänningar 
att gå längre i utbildningskedjan och få dem att stanna i länet efter att utbildningen är slutförd. Endast 30% av killarna i 
Värmland väljer att studera vidare efter gymnasiet, medan50% av tjejerna gör det. Utbildning är den enskilt viktigaste 
faktorn för livskvaliteten och regional tillväxt. För att ha möjlighet att bidra till attitydförändringar för utbildning och 
entreprenörskap behövs långsiktighet och både operativa och strategiska åtgärder behöver identifieras och genomföras.    
För att arbetet ska bli effektfullt krävs ett brett angreppssätt. Offentlig sektor, idéburna organisationer, samhälle och 
näringsliv behöver implementera och utöva metoder som bidrar till att individer, från tidig ålder, får rätt förutsättningar för 
utbildning och stöttning i entreprenöriella processer, förhållningssätt och företagande.    
Därigenom vågar individen tro på sin egen förmåga att utbilda sig för både arbetstagande och företagande.    
  
Uppdraget  
Bidra med regionalt och lokalt kunskapsunderlag så att ett projekt/programförslag till politiskt beslut om en långsiktig 
satsning för att öka entreprenörskapet och höja utbildningsnivån kan tas fram av tjänstepersoner inom RV.  
    
Sammanfattning   
Vid regionfullmäktiges sammanträde den 15 november 2019 anmäldes ett initiativ från Värmlandssamverkan om att 
utveckla arbetet med attityder till utbildning och entreprenörskap. Initiativet remitterades till regionstyrelsen för 
beredning.   
Initiativet lämnar följande yrkanden:   
  
Att återkomma med förslag på hur ett projekt kan utformas vars syfte är att arbeta med attityder och förhållningssätt till 
utbildning och entreprenörskap i Värmland.   
De goda erfarenheterna från arbetet med Schyst och En riktig man bör tillvaratas.   
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5. Inledning 

Värmlandssamverkan, Region Värmlands politiska ledning bestående av Moderaterna, Centerpartiet, 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet, har inkommit med ett initiativ till 

regionstyrelsen om att utveckla arbetet med attityder till utbildning och entreprenörskap. 

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna förslaget till arbetsformer för att förändra attityder till 

utbildning och entreprenörskap (diarienummer RS/192603) och avdelningen för regional tillväxt har 

inlett en förstudie för att undersöka nuläget i länet och hur ett arbete med attitydförändringar skulle 

kunna genomföras.  

Som en byggsten i förstudien görs en syntes av det befintliga kunskapsunderlag som finns inom 

relevanta områden. I en sådan genomgång identifieras samtidigt områden där vi saknar kunskap och 

som därför behöver byggas på. 

Initiativet från Värmlandssamverkan tar upp attityder till utbildning och entreprenörskap, men i 

denna ekvation är jämställdhet den stora elefanten i rummet. Värmland har en av landets mest 

könsuppdelade arbetsmarknader, där kvinnor framför allt dominerar inom välfärden och män inom 

tillverkningsindustri och byggverksamhet. För att kunna genomföra ett meningsfullt och långsiktigt 

arbete med attityder som gör skillnad för länets utbildnings- och entreprenörskapsnivå måste 

attityder kring jämställdhet inkluderas. 

Denna syntesrapport har sammanställts av befintliga rapporter, analyser och prognoser inom 

relevanta områden. 
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6. Demografi 

Befolkningens sammansättning i länet och kommunerna kan ha betydelse för vilka som är de 

dominerande attityderna. Vissa attityder har en koppling till kön, vissa till ålder, vissa till var i världen 

du är född, och så vidare.  

6.0 Befolkningen i juni 2020 

Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder är lägre i Värmland jämfört med riket, medan 

andelen som är 65 år eller äldre är högre6. Det innebär att försörjningskvoten – alltså antalet barn 

och ungdomar samt pensionärer i relation till antalet i arbetsför ålder – är högre i Värmland än i riket 

som helhet7. Baserat på 2019 års befolkning är försörjningskvoten för riket 76 vilket innebär att för 

varje 100 personer som arbetar är det 76 personer som inte arbetar, som måste försörjas. I Värmland 

är det i stället 84 personer som behöver försörjas för varje 100 personer som arbetar. Om inte 

arbetskraften växer kan försörjningskvoten komma att stiga ytterligare. 

Befolkningen i Värmlands län uppgick under juni 2020 till 282 462 personer, vilket motsvarar 2,7 

procent av folkmängden i hela riket och en befolkningstillväxt från 2018 med 0,3 procent. Personer 

födda under 60-talet som är 55–59 år gamla utgör den största åldersklassen. I jämförelse med riket 

har Värmland en lägre andel av barn och unga samt personer i arbetsför ålder medan andelen 

personer som är 65 år och äldre är större. Könsfördelningen i länet är lik fördelningen i riket som 

helhet.  

Sett till den arbetsföra befolkningen var de minsta åldersklasserna 35–39 år samt 40–44 år, dessa 

uppgick till 15 409 respektive 14 984 personer. Andelen barn och ungdomar i åldrarna 0–19 återfinns 

i pyramidens nedre del. Att denna del är förhållandevis smal tyder på att gruppen är relativt liten 

jämfört mot övriga åldersgrupper (Figur 2.1 nedan).  

Kvinnor utgör en större andel av befolkningen som är 65 år och äldre, medan män utgör en större 

andel av befolkningen i åldrarna 0–64. Den största skillnaden mellan könen finns i de äldre åldrarna 

då andelen kvinnor stiger med ålder. Således finns det en viss skillnad i könssammansättning 

beroende på åldersgrupp. 

  

 
 

6 Samtliga befolkningsdata från Region Värmlands befolkningsprognos mot 2040 som publiceras våren 2021. 
Nuläget baseras på statistik från juni 2020 och prognosen sträcker sig till 2040, samtliga data från Statistiska 
centralbyrån, SCB. 
7 Försörjningskvoten räknas ut genom att dividera antalet personer i åldrarna 0–19 år och 65 och äldre med 
befolkningen som är 20–64 år, och sedan multiplicera med hundra. 



55 
 
 

 

 

 

I Figur 2.2 visas befolkningsstrukturen i Värmlands län och i riket under juni 2020, fördelat efter kön 

och efter åldersgrupperna 0–19 år, 20–64 år samt 65 år och äldre. Skillnaden mellan länet och rikets 

andelar av personer som är 65 år och äldre uppgår till fyra procentenheter. Vidare har Värmland tre 

procentenheter färre personer i arbetsför ålder samt två procentenheter färre barn och unga jämfört 

med riket. Könsfördelningen i rikets och Värmlands åldersgrupper är relativt lika varandra. Andelen 

kvinnor är något större än andelen män i den äldre befolkningen medan andelen män är något större 

än andelen kvinnor bland personer i åldrarna 0–64. 

 
Figur 6.1 – Befolkningsstruktur i Värmlands län, juni 2020 

 

Källa: SCB, egen bearbetning 
 

 
Figur 6.2 – Befolkningen i Värmlands län och riket efter åldersgrupp och kön, juni 2020 
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I Figur 2.3 åskådliggörs åldersfördelningen som andelar av befolkningen i respektive kommun för att 

tydliggöra skillnaderna i de värmländska kommunernas ålders-sammansättning. Även länet och riket 

som helhet inkluderas i figuren. 

I Hammarö kommun är andelen personer i 0–19 års ålder sex procentenheter högre än genomsnittet 

i Värmlands län, vilket är den högsta andelen i länet. Lägst andel barn och unga har Hagfors och 

Torsby kommun, där andelarna är tre procentenheter lägre än snittet i länet. 

Karlstad kommun har den största andelen personer i arbetsför ålder, fyra procentenheter högre än 

genomsnittet i länet. Lägst andel av befolkning i arbetsför ålder har Filipstads och Storfors kommun, 

fyra procentenheter lägre än genomsnittet. 

Högst andel personer som är 65 år och äldre har Hagfors som har sex procentenheter fler äldre än 

snittet i länet. Hammarö har lägst andel personer i denna åldersgrupp med 20 procent, vilket är fem 

procentenheter lägre än genomsnittet. 

Vid en jämförelse av Värmlands län och riket framgår att Värmlands län har två procentenheter färre 

barn och unga och tre procentenheter färre personer i arbetsför ålder. Vidare har Värmlands län, 

jämfört med riket, fyra procentenheter högre andel personer i åldersgrupp 65 år och äldre. 

 

Källa: SCB, egen bearbetning 

 

 
Figur 6.3 – Åldersfördelning i Värmlands kommuner, Värmlands län samt riket, juni 2020 
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6.1 Befolkningsprognos mot 2040 

Att förstå hur befolkningsstorlek och sammansättning utvecklas är viktigt för att kunna planera 

resurser och insatser på ett sätt som bidrar till att leda regionen i den utpekade riktningen. Trots att 

en befolkningsprognos inte kan förutspå framtiden kan den tjäna som en fingervisning för regionens 

framtida utveckling. När det gäller arbetet med attityder är det också viktigt att veta hur 

befolkningens sammansättning kommer att utvecklas. De invånare som idag är barn och unga utgör 

en del av framtidens arbetskraft, och eftersom Värmland har en stor utmaning i befolkningens 

åldersstruktur är det viktigt att vi lyckas ta tillvara allas kompetens och innovationskraft. 

I Tabell 2.1 presenteras befolkningsprognosen i Värmland efter kön och åldersgrupp. En total ökning 

av befolkningen till 2040 prognostiseras till 2,3 procent. I tabellen framgår att utvecklingen ser olika 

ut för åldersklasserna. Åldersgruppen 0–19 förväntas öka med 5,3 procent, motsvarande 3 122 

 

Källa: SCB, egen bearbetning 
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individer, medan den arbetsföra åldersgruppen uppskattas minska med 3,2 procent, motsvarande 4 

938 individer. Åldersgruppen 65 och uppåt förväntas öka med 12,1 procent, motsvarande 8 431 

individer. En viss skillnad mellan könen syns då tillväxten av antalet män är större än tillväxten av 

kvinnor i de två växande åldersgrupperna. I gruppen där antalet personer väntas minska, personer i 

arbetsför ålder, står män för en större minskning jämfört med kvinnor. Den grupp där störst skillnad 

mellan könen återfinns är åldersgruppen 65 år och uppåt där befolkningsökningen består av 1 953 

fler män än kvinnor. Män förväntas stå för den största delen av den förväntade befolkningstillväxten 

till 2040 även totalt sett. 

 

 

I Figur 2.4 syns en jämförelse av hur ålderssammansättningen förväntas förändras i Värmland och i 

riket från år 2010 till år 2040. Vi ser att minskningen av den arbetsföra befolkningen och ökningen av 

den äldsta delen av befolkningen förväntas ske även på riksnivå, men eftersom Värmland redan idag 

har en lägre andel arbetsför befolkning och högre andel äldre förväntas läget förvärras ytterligare 

under de kommande 20 åren. Till skillnad mot riket så förväntas även andelen av befolkningen under 

19 år stiga något, vilket bidrar till att försörjningskvoten ökar mer. 

 
Tabell 2.1 – Befolkningsförändringar i Värmlands län efter åldersgrupp och kön 

    Folkmängd Förändring 

Åldersgrupp Kön 2020 2040 Antal  Procent 

 
Kvinnor 28 702 30 261 1 559 5,4% 

0–19 år Män 30 699 32 262 1 563 5,1% 

  Samtliga 59 401 62 523 3 122 5,3% 

 
Kvinnor 74 252 72 447 -1 805 -2,4% 

20–64 år Män 79 177 76 044 -3 133 -4,0% 

  Samtliga 153 429 148 491 -4 938 -3,2% 

 
Kvinnor 37 136 40 375 3 239 8,7% 

65+ år Män 32 496 37 688 5 192 16,0% 

  Samtliga 69 632 78 063 8 431 12,1% 

 
Kvinnor 140 090 143 083 2 993 2,1% 

Totalt Män 142 372 145 994 3 622 2,5% 

 
Samtliga 282 462 289 077 6 615 2,3% 

 
Källa: SCB, egen bearbetning 
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Bland de unga så förväntas den största ökningen ske bland de allra yngsta samt de äldre 
tonåringarna. Tabell 2.2 redovisar befolkningsutvecklingen av barn och unga i Värmland efter 
femårskategorier under tidsperioden 2020 till 2040. Befolkningsförändringarna varierar något i de 
olika åldersklasserna. Relativt stor tillväxt kan skönjas i åldersgrupperna 0–4 år och 15–19 år medan 
en minskning i folkmängd i väntas åldersgruppen 5–9 år. 

 
 

I den äldre delen av befolkningen är det i stället de allra äldsta som förväntas öka, och de ökar 
mycket stort. Tabell 2.3 redovisar folkmängden år 2020 och 2040 samt förändring i antal och procent 
för respektive femårsklass. Av tabellen framgår att befolkningsutvecklingen i denna åldersgrupp 
varierar mellan de olika åldersklasserna. I de lägre åldersklasserna 65–69 år samt 70–74 år förväntas 

 
Figur 2.4 – Andel av befolkningen i respektive åldersgrupp i Värmlands län och riket, 2020 och 2040 

 
Källa: SCB, egen bearbetning 

 

 
Tabell 2.2 – Befolkningsförändring i Värmlands län 2020–2040, åldersgruppen 0–19 uppdelat i femårsklasser 

  Folkmängd Förändring 

Åldersgrupp 2020 2040 Antal Procent 

0–4 år 13 490 15 089 1 599 11,9% 

5–9 år 15 653 15 321 -332 -2,1% 

10–14 år 15 508 16 008 500 3,2% 

15–19 år 14 750 16 105 1 355 9,2% 
 
Källa: SCB, egen bearbetning 
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en minskning medan resterande åldersklasser beräknas öka. Störst procentuell förändring väntas ske 
i åldersklassen 95 år och äldre som väntas öka med 79,7 procent.  
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6.2 In- och utflyttningar 

Inflyttningar till Värmland, från övriga Sverige eller övriga världen, kan också påverka regionala och 

lokala attityder kring entreprenörskap, jämställdhet och utbildning. Då Värmland under lång tid haft 

ett negativt födelsenetto och ett negativt inrikes flyttnetto har det varit det utrikes flyttnettot, alltså 

invandringen, som drivit den värmländska befolkningstillväxten.  

Under 2020 såg vi vissa indikationer på att flyttningarna inom landet delvis ändrade riktning bort från 

de största städerna och mot mindre städer och landsbygder. Urbaniseringstrenden har länge varit 

stark både globalt och i Sverige, och inte minst i Värmland där en stor del av befolkningen bor i eller 

på pendlingsavstånd till Karlstad. Under coronapandemin har distansarbetet fått ett rejält uppsving, 

vilket för många innebär att avståndet till en fysisk arbetsplats spelar mycket mindre roll än det 

tidigare gjort. Pandemin har också medfört ett större fokus på motion, friluftsliv och livskvalitet, där 

närhet till natur och större bostadsyta är mer centralt. 

I Figur 2.5 syns Värmlands födelsenetto, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto 2020–2040. 

Värmlands födelsenetto, det vill säga antalet födda minus antalet döda, prognostiseras vara fortsatt 

negativt. Detsamma gäller det inrikes flyttnettot. Detta innebär att det dör fler personer i Värmland 

än det föds och att det flyttar fler människor från Värmland till övriga Sverige än tvärtom. Däremot är 

Värmlands utrikes flyttnetto fortsatt positivt, vilket innebär att innebär att fler personer immigrerar 

till Värmland än emigrerar från Värmland. Förklaringen till befolkningsförändringen i Värmland till 

2040 kan tillskrivas det positiva utrikes flyttnetto som är större än födelseunderskottet och det 

negativa inrikes flyttnettot tillsammans. Således är invandring den faktor som förväntas driva 

Värmlands befolkningstillväxt även fortsättningsvis. 

En brasklapp behöver dock slängas in här. Under 2020 justerade SCB de antaganden som 
befolkningsprognoserna bygger på, framför allt var det antagandet om flyttningar som fick stor 
påverkan. Region Värmland släppte under hösten 2019 en befolkningsprognos där tillväxten 
beräknades till ca 15 500 personer till 2040, men sedan SCB justerat antagandena för 

 
Tabell 2.3 – Befolkningsförändring i Värmlands län 2020–2040, åldersgruppen 65+ år uppdelat i femårsklasser 

  Folkmängd Förändring 

Åldersklass 2020 2040 Antal Procent 

65–69 år 17 228 16 959 -269 -1,6% 

70–74 år 17 922 17 173 -749 -4,2% 

75–79 år 14 836 15 699 863 5,8% 

80–84 år 9 609 12 510 2 901 30,2% 

85–89 år 6 142 9 063 2 921 47,6% 

90–94 år 3 010 5 069 2 059 68,4% 

95+ år 885 1 590 705 79,7% 
 
Källa: SCB, egen bearbetning 
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befolkningsframskrivningarna förväntas tillväxten bli bara drygt 6 600 personer. Beroende på hur 
pandemin påverkar dödlighet, födslar och kanske framför allt flyttningar är det inte alls otänkbart att 
SCB justerar dessa antaganden på nytt.   
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7.  

 Innovation och entreprenörskap 

7.0 Reglabs innovationsindex 2019 

Värmland ligger på 13:e plats av Sveriges 21 regioner i Reglabs samlade innovationsindex (Figur 3.1)8. 

Innovationsindex består av tre block – grundförutsättning, förnyelseförmåga och marknadsförmåga. 

Inom varje block finns ett antal indikatorer.  

För att mäta grundförutsättning mäts öppenhet, tolerans och mångfald av människor och företag, 

kompetens arbetskraft för innovation och förnyelse och dynamik som skapar förutsättning för 

lärande och nya idéer. Indikatorerna som används är (1) Förvärvsfrekvens bland utlandsfödda, 

relaterat till förvärvsfrekvens hos personer födda i Sverige, (2) Branschfördelning mellan kön – ”Index 

of dissimilarity”, (3) De 10 största branscherna i regionens andel av total sysselsättning, (4) Andel 

med minst 3 års eftergymnasiala studier och (5) Andel individer som bytt arbetsgivare under de 

 
 

8 https://reglab.se/wp-content/uploads/2020/04/Innovationsindex_2019_NY.pdf 

 
Figur 2.5 – Födelsenetto, inrikes flyttnetto och utrikes flyttnetto i Värmlands län 2020–2040  

 
Källa: SCB, egen bearbetning 
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senaste 3 åren. Vad gäller grundförutsättning för innovation ligger Värmland på 18:e plats av 

regionerna. 

För att mäta förnyelseförmåga ser Reglab på regionens förmåga till nyskapande, ett positivt klimat till 

förändring och förnyelse och fysiskt kapital. Indikatorerna är (1) Andel nystartade företag per 100 

befintliga företag, (2) Andel elever som deltagit i Ung Företagsamhets utbildningskoncept av totala 

antalet gymnasieelever, (3) Andel som instämmer att företaget är innovativt i Tillväxtverkets 

undersökning ”Företagens villkor och verklighet”, (4) Forskningsmedel som andel av totala medel vid 

universitet/högskola och (5) FoU-resurser vid privata arbetsställen som andel av BRP. Här ligger 

Värmland på 10:e plats.  

Marknadsförmåga mäts genom att följa upp internationella nätverk i näringslivet och en faktisk 

förmåga till kommersialisering. Detta görs med hjälp av indikatorerna (1) Utlandsägda företag som 

andel av totala företagsstocken, (2) Export som andel av bruttoregionalprodukten, (3) Andel 

entreprenöriella individer i dagbefolkningen, (4) Andelen patent-, varumärkes- och 

designansökningar per capita och (5) Regionens andel av totala antalet riskkapitalinvesteringar. På 

detta område ligger Värmland på 15:e plats. 

 
Figur 3.1 – Samlat indexvärde för regioner 2019 

 

 

 

 

 



65 
 
 

 

 

7.1 Entreprenörskapsforum ”Ett företagsamt 

Sverige” 

I sin rapport ”Ett företagsamt Sverige” använder Entreprenörskapsforum data från Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) kombinerat med befolkningsdata från SCB för att undersöka 

regionala skillnader i entreprenöriella aktiviteter, attityder, och ambitioner9.  

När det gäller den totala entreprenöriella aktiviteten ligger Värmland sist av alla regioner, med 4,4 

procent entreprenörer bland befolkningen 18–64 år. Det dåliga resultatet beror till stor del på att 

Värmland ligger långt under rikssnittet—och allra sist av regionerna—när det gäller nystartade 

företag som är max 3 månader gamla. Länet ligger bättre till om en ser på andel av befolkningen som 

äger ett företag som är 3 månader till 3,5 år gammalt, och placerar sig där på en 14:e plats av de 21 

regionerna. Bland etablerade företagsägare med företag äldre än 3,5 år ligger Värmland näst sist av 

regionerna. 

Det finns också intressanta könsskillnader när det gäller entreprenörskap, där rikssnittet visar att 

andelen entreprenörer bland kvinnor är ca 3,5 gånger lägre än bland män. Till exempel har Halland 

den 4:e högsta andelen kvinnliga entreprenörer, men ligger allra sist när det gäller andelen manliga 

entreprenörer. Värmland ligger dock illa till både för kvinnliga och manliga entreprenörer; andelen 

kvinnor är den 3:e lägsta och andelen män är näst lägst av alla regioner. 

  

 
 

9 https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2019/05/Ett_Foretagsamt_Sverige.pdf 
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Figur 3.2 -- Total entreprenöriell aktivitet i tidigt stadium (TEA), genomsnitt 2015–17. Andel av befolkningen i 
åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör i vardande eller äger och leder ett nytt företag. (Källa: 
Entreprenörskapsforum) 

 

7.1.1 Attityder kring entreprenörskap 
Den entreprenöriella ambitionen mäts genom andelen personer involverade i entreprenörskap i 

tidigt skede (0–3 månader) som förväntar sig att anställa 20 eller fler personer inom de närmaste fem 

åren. Värmland var ett av tre län där ingen av entreprenörerna förväntade sig anställa 20 eller fler 

under de kommande fem åren.  

Attityder till entreprenörskap mäts på fyra områden i rapporten. Vad gäller upplevda 

affärsmöjligheter är det strax över 70 procent av befolkningen 18–64 år som upplever att det finns 

goda möjligheter att starta ett företag i området där de bor, vilket gör att Värmland hamnar på 14:e 

plats av regionerna.  

För att undersöka entreprenöriell avsikt tillfrågas befolkningen 18–64 år (exklusive de som redan är 

involverade i entreprenöriell verksamhet) om de har för avsikt att starta företag inom tre år. Här är 

det bara strax under 6 procent av befolkningen i Värmland som anger att de har den avsikten, vilket 

innebär att Värmland hamnar på 19:e plats.  

Det är i Värmland en lägre andel än rikssnittet som anser sig ha tillräckligt med kunskap och förmåga 

att starta ett företag, ca 32 procent jämfört med 35 procent i riket. Det gör att Värmland ligger på 

18:e plats av de 21 regionerna. 

Slutligen tillfrågas befolkningen 18–64 år med upplevda affärsmöjligheter om rädslan för att 

misslyckas med företagande skulle hindra dem från att starta ett företag. I Värmland är det ca 39 

procent av de tillfrågade som anser att rädsla att misslyckas hindrar dem från att starta företag, vilket 
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är strax över rikssnittet på 38 procent och innebär att regionen har den 8:e största andelen som hålls 

tillbaka från entreprenörskap av rädsla. 

7.1.2 Slutsatser 
Entreprenörskapsforum avslutar sin rapport genom att föreslå insatser för att höja det regionala 

entreprenörskapet. Det handlar helt enkelt om förändringar i policyer som kan främja innovation, 

entreprenörskap och företagande: 

De regionala policyförslagen kan i princip delas in i tre huvudgrupper: lokalt företagsklimat, 

attraktiva boendemiljöer och infrastruktur. Vad gäller det lokala företagsklimatet finns det en mängd 

olika aspekter som påverkar kommunala skattenivåer och serviceavgifter och tillgång till myndigheter 

som den regionala ledningen har möjlighet att påverka. Regioner som skapar goda lokala 

företagsklimat har bättre förutsättningar för nyföretagande och för att behålla befintliga företag och 

få dem att växa och utvecklas. (Entreprenörskapsforum, ”Ett företagsamt Sverige”, sid 20) 

8. Jämställdhet 

Kvinnor och män i Värmland utbildar sig olika länge och inom olika områden, vilket leder till den 

mycket könssegregerade arbetsmarknad vi ser idag. En större andel kvinnor än män har en 

eftergymnasial utbildning, och medan andelen högutbildade kvinnor har ökat under de senaste åren 

har männens utveckling varit högst marginell. Trots att kvinnor i större utsträckning går längre i 

utbildningskedjan ser vi inte en motsvarande ökning i kvinnor på chefs- och andra 

beslutsfattarpositioner på den värmländska arbetsmarknaden. 

8.0 Almis styrelsekartläggning 

I Almis styrelsekartläggning från mars 2020 slog de fast att utvecklingen vad gäller andelen kvinnor i 

styrelser stod stilla på 19 procent och andelen företag med minst en kvinna i styrelsen låg 

fortfarande på 39 procent10. Könsfördelningen på VD:ar hade inte heller förflyttat sig sedan den 

senaste mätningen, utan låg kvar på 13 procent kvinnor. En intressant insikt i rapporten var 

skillnaden mellan om VD var kvinna eller man och den påverkan detta hade på styrelsens 

sammansättning – om VD var en kvinna låg andelen kvinnor i styrelsen på 46 procent, men om VD 

var man var det bara 14 procent kvinnor i styrelsen. 

I sin senaste årsrapport har Almi tagit hjälp av Malin Malmström vid Luleå Tekniska Universitet för att 

analysera konsekvenserna av ojämställdheten i näringslivet ur ett ekonomisk perspektiv, och hon 

finner att företag med jämställda styrelser har både en bättre lönsamhet och omsättning11. Det som 

åtskilliga McKinsey-rapporter åskådliggjort för den internationella marknaden gäller alltså även i den 

 
 

10 https://www.almi.se/globalassets/almi/om-almi/undersokningar/styrelsekartlaggning-2020_final.pdf 
11 https://www.almi.se/globalassets/almi/om-almi/undersokningar/styrelsekartlaggning/styrelsekartlaggning-
2021-almi.pdf 
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svenska kontexten. De konstaterar vidare att bara 15 procent av styrelserna är jämställda och 46 

procent har endast en ordinarie ledamot som är kvinna, och att vägen till ett aktivt 

jämställdhetsarbete i styrelserna kräver fler ledamöter i varje styrelse. Detta skulle enligt Almi kunna 

främja inte bara jämställdheten, utan också mångfalden i styrelserna.  

Det som är extra nedslående i Almis rapporter ur ett regionalt perspektiv är att ovanstående siffror är 

rikssnitt, och Värmland ligger sämre än rikssnittet på de flesta områdena.  

I Värmland är 13 procent av bolagsstyrelser jämställda, vilket innebär en ökning med bara två 

procentenheter sedan 2013. På riksnivå har andelen kvinnor som styrelseledamöter stigit med tre 

procentenheter mellan 2013 och 2021, från 17 till 20 procent. I Värmland har siffran stigit med två 

procentenheter, från 15 till 17 procent. När det gäller bolag med en kvinna som VD följer Värmland 

riket när en ser på jämställda och mansdominerade bolag, med 31 procent för jämställda bolag (en 

procentenhet lägre än riket) och 5 procent i mansdominerade bolag (samma som riket). Men det 

skiljer stort när en ser på de kvinnodominerade bolagen, där det i Värmland är 83 procent som har en 

kvinnlig VD jämfört med 70 procent på riksnivå. Vid en jämförelse över sju branscher – 

industri/tillverkning; handel, reparation och transport; hotell och restaurang; tjänsteverksamhet; 

vård och utbildning; kultur, nöje och fritid; annan service verksamhet – ligger fem av branscherna 

inom 40/60-spannet vad gäller andel av bolagen som har kvinnor i styrelsen. Inom 

industri/tillverkning är det dock bara 25 procent av bolagen i Värmland som har en kvinna i styrelsen, 

och inom handel, reparation och transport är det 32 procent.  

8.1 Jämställd regional utveckling? 

I sin roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Värmland ett uppdrag att driva jämställd 

regional utveckling. Inom ramen för detta uppdrag uppdrog Region Värmland i maj 2017 till Oxford 

Research i samarbete med AddGender att göra en genomlysning av fördelningen av regionala 

utvecklingsmedel ur ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv12. En jämn fördelning av makt och 

resurser är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela landet. En förutsättning för hållbar tillväxt är 

därför att kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovativa lösningar tas tillvara, och att 

kvinnor och män kan ta del av regionala tillväxtmedel på lika villkor.  

Genomlysningen visade dock att de branscher som till stor del prioriteras i fördelningen av 

projektmedel är mansdominerade, såsom skogsbruk, industri och tillverkning, och pappers- och 

pappersvarutillverkning. Rapporten kopplar ihop detta med de smarta specialiseringarna, och 

konstaterar att specialiseringen skoglig bioekonomi premieras högre än besöksnäringen, som också 

är ett styrkeområde i smart specialiseringsstrategin. Besöksnäringen beskrivs också som en bransch 

där nyanlända ofta har sitt första arbete i Sverige, medan skogsbranschen är den bransch som har 

minst andel utrikes födda. 

 
 

12 Oxford Research, ”Genomlysning av fördelning av projektmedel ur ett intersektionellt 
jämställdhetsperspektiv” (2018) 
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Oxford Researchs genomlysning resulterade i sex utpekade utvecklingsområden för jämställd tillväxt: 

1. Öppna upp för att tänka nytt kring nätverk och informationskanaler 
De flesta som söker projektmedel hos Region Värmland är aktörer som redan har 

upparbetade relationer och som är vana projektägare. För att möta utmaningar med ojämlik 

fördelning av medel och en könssegregerad arbetsmarknad, krävs ett nytänk kring vilka 

kanaler och nätverk som används för att informera om möjligheten att söka projektmedel. 

2. Främja en konkurrenskultur i ansökningsförfarandet  
Det har tidigare funnits en tendens att avstå från att ge avslag på projektansökningar. Vi ser 

ett behov av att främja en konkurrenskultur i ansökningsförfarandet för att höja kvaliteten 

och nå fler sökanden. 

3. Kvalitetssäkra bedömningen av arbete med de horisontella målen 
Det finns ett behov av att stärka den interna kunskapen om de horisontella målen för att 

möta upp den stora vilja och intresse som finns inom Region Värmland av att utveckla 

arbetet med dessa frågor. Kunskapen är i dagsläget ojämnt fördelad, vilket riskerar att 

bedömningar blir personberoende. 

4. Förtydliga förväntningar, internt och externt 
Förväntningarna kring hur projekt ska arbeta med de horisontella målen har varit otydliga, 

och det är ovanligt att projekt tillämpar ett så kallat transformativt arbetssätt med 

jämställdhet. Region Värmland behöver förtydliga på vilken nivå projekten förväntas arbeta 

med de horisontella målen. 

5. Stärk stödet för projektägare och ha tydliga konsekvenser av att inte leva upp till målen 
Idag är uppföljningen av projektens arbete med de horisontella målen bristfällig. Vi ser att 

det är viktigt att dels skapa positiva incitament och erbjuda stöd för projektägare att arbeta 

med de horisontella målen, och dels att förtydliga konsekvenserna av att inte leva upp till 

uppsatta mål. 

6. Löpande projektportföljsanalyser skapar förutsättningar för att arbeta i linje med 
strategidokument 
Genomlysningen visar att det finns en viss diskrepans mellan vilka branscher som får ta del 

av regionala projektmedel, och vilka branscher som är prioriterade i Region Värmlands 

strategidokument. Projektportföljsanalyser behöver göras löpande för att skapa 

förutsättningar för Region Värmland att styra mot de antagna strategierna. 

 

Under 2020 gjordes en mångfaldsanalys av AddGender tillsammans med Region Värmlands grupp för 

utveckling och tillväxt, RES13. I analysen har de dels tittat på material som är framtaget eller används 

av Region Värmland (t.ex. Värmlandsstrategin 2014–2020, regionens handbok för ”Schyst 

företagsrådgivning” och Business Swedens ”Steps to Export” som används som utbildningsmaterial) 

 
 

13 AddGender, ”Mångfaldsanalys: Region Värmlands arbete med utveckling och tillväxt” (2020) 
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och dels intervjuat representanter för några av regionens samverkanspartners såsom 

Handelskammaren Värmland, Almi, Life Academy, Karlstad Innovation Park och klustren Paper 

Province, NIFA, Visit Värmland, IUC Stål & Verkstad och Compare. Baserat på detta har fem 

fokusområden med ett antal rekommendationer tagits fram: 

1. Världsbild som fokusområde handlar om att vi har tittat närmare på normer kring 
entreprenören samt mot vilken del av världen aktörerna och dess organisationer blickar ut 
och är medvetna om. 
 

Hur kan vi bredda världsbilden för deltagarna? Att nå utanför ett europeiskt perspektiv går 

att göras genom att ha exempel både inom och bortom västvärlden som inte är de klassiska. 

Att bredda de stereotypa bilderna av entreprenören och då särskilt den som tar risk, ser 

möjligheter och utvecklas går att göra genom att berätta fler berättelser från exempelvis 

Värmland. Varför är det viktigt att göra detta ur ett mångfaldsperspektiv? När världsbilden 

breddas för aktörer så ser de fler möjligheter och fler människor som möjliga deltagare i 

utvecklingen. 

 

Rekommendationer: 

✓ Skapa en gemensam plats där aktörerna kan dela sina verktyg mellan varandra, 
såsom checklistor. 

✓ Schyst kommunikation-konceptet med handböcker och övningar är ett bra exempel 
på kompetenshöjande insatser inom jämlikhet och inkluderande kommunikation. Vi 
rekommenderar fler insatser likt detta eller utöka med nya övningar och insikter 
anpassade till specifikt interkulturell kommunikation för utveckling och export. 

✓ Arbeta proaktivt med interkulturell kommunikation, en breddad världsbild, fler bilder 
av företagare och nätverk mellan verksamheterna för att hjälpa aktörerna att hitta 
fler möjligheter i arbetet. 

✓ Diversifiera de exempel som finns i både mentala “kunskapsbaser” samt bildbanker, 
exempel och berättelser. 
 

2. Nå fler som fokusområde handlar om i fall aktörerna arbetar med eller om det finns ett 
behov av att nå nya kanaler än de redan befintliga och nya typer av målgrupper. 
 

Hur kan vi utveckla våra kanaler för att nå fler deltagare? Ett bra sätt att ge goda 

förutsättningar för mångfald och jämställdhet är att fokusera på de befintliga kanalerna och 

samarbetspartners och utvärdera dessa. Vilka nås idag av de existerande 

kommunikationskanalerna och vilka exkluderas? Finns det möjlighet att hitta nya kanaler 

som möjliggör att en bredare målgrupp nås som idag inte tar del av erbjudandet för att 

utvecklas och skapa tillväxt som också är hållbar? 

 

Rekommendationer: 

✓ För att nå fler behövs en tydlig målsättning och uppföljning. Det hjälper att ge en 
överblick i nuläget och följa upp vilka insatser som ger resultat och vilka som inte 
fungerar. 
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✓ Hjälpa aktörerna att hitta till ett annat språk (terminologi) för att nå målgrupper som 
inte redan är inne i sammanhanget. 

✓ Ge förutsättningar för det proaktiva arbetet med att nå fler deltagare där det finns 
syfte och behov att göra det. Kanske särskilda projektmedel eller utbildningar med 
fokus på hur att proaktivt arbete kan gå till. 

✓ De mätvärden som finns ger status - utred om det går att mäta på ett annat sätt eller 
kompletterande sätt - för att ge status till andra (proaktiva) aktiviteter. 

✓ Ge förutsättningar till omvärldsbevakning, god kunskap om andra aktörer och om 
varandra. Detta kan ske genom större samordnade satsningar där kluster och 
sektioner får möta varandra kan ge en möjlighet att skapa korsbefruktningar och på 
så sätt nå nya kanaler mellan varandra. Vissa sektorer är kvinnodominerade, andra 
inte. Kan de på något vis mötas i fler organiserade sammanhang? 
 

3. Inkludera fler som fokusområde handlar om att inkludera fler av de som redan nås eller 
befinner sig inom målgrupper som är prioriterade. 
 

Hur kan vi stärka och bjuda in målgrupper? Att inkludera fler handlar om att få målgrupper 

som redan är närvarande (eller som har behovet av erbjudandet som aktören ger) att stärkas 

av processen och inte “ta bort sig själva” ur ekvationen? Här är språk och kommunikation 

avgörande faktorer. Men det handlar också om att skapa och synliggöra ett värde med en 

mångfald av perspektiv, bakgrunder och infallsvinklar. 

 

Rekommendationer: 

✓ Se över effekterna hos målgrupperna vid språkanpassade insatser, är det ett faktiskt 
värde att ha flera språk representerade i verksamheten eller räcker det med engelska 
och svenska? Utforska exempelvis vilka de största språkgrupperna är i regionen och 
se vilken möjlighet det finns där. Kan kommunikation, rådgivning, utvecklingsinsatser 
eller utbildningen exempelvis erbjudas på andra språk än svenska? 

✓ Perspektiven som finns inom samarbetspartnerna är fortsatt viktiga om de ska 
reflektera de samhällen som de verkar i. Utöka kompetensen gällande att rekrytera 
bredare och behålla talanger av olika bakgrunder i arbetsgruppen som jobbar med 
utveckling och export. 

✓ Komplettera detta arbete med exempelvis intervjuer med företagare eller aktörer 
med utländsk bakgrund eller andra intersektionella aspekter såsom utbildning. Se 
vad de önskar för hjälp eller hade velat ha för stöd när de var på väg in i näringslivet. 

✓ Se över vilka som nås inom en sektor - och som letas efter i en annan sektor. Det 
skulle kunna ge intressanta effekter. 
 

4. Forum som fokusområde handlar om inkluderingen inom de befintliga platser, sammanhang 
och andra forum där målgrupperna nås, interagerar och möts. 
 

Hur kan vi utveckla våra forum för att nå fler deltagare? Svaret på denna fråga ligger hos de 

målgrupper som idag inte nås och vilka behov de har. Det gäller att se olika typer av 

företagare och målgrupper när insatserna utformas. Hur kan det tänkas nytt i fråga om vilka 

“forum” som används? Samt hur de är utformade och placerade i tid och form. Här kan det 

vara intressant att fråga sig hur och var erbjuds stöd, utbildningar samt andra utvecklande 



72 
 
 

 

 

insatser - och på vilka tider? Kan utbildningen hållas i andra områden och i samarbete med 

andra lokaler än det som erbjuds idag? Kan digitala kurser eller plattformar komplettera de 

existerande för att utöka tillgängligheten för de som inte har möjlighet att ta sig till kursen? 

 

Rekommendationer: 

✓ Det finns möjligheter för Regionens samarbetspartners att se över sina nätverk och 
nå ut till nätverk som är bortom ens egna. Det kan handla om både fysiska men även 
digitala nätverk som når etablerade företagare och blivande företagare med 
mångfald i fokus. Det finns möjligheter att se över samarbeten och att skapa 
kännedom för sina tjänster och plattformar hos dessa nätverk. Det ger en möjlighet 
att skapa en välkomnande och mer inkluderande inbjudningar till de nätverksträffar 
som ordnas. 

✓ Bjuda in till sitt nätverk i nya kanaler, med ny tonalitet och nytt innehåll, hellre än att 
skapa separata nätverk. 

✓ Skapa motivationsfaktorer såsom mer långsiktiga strategier eller idéer och stöd för 
att förändra forumens innehåll och riktning till att attrahera fler och andra typer än 
de attraherar idag. Antagligen kommer inte de som avstår avstå varje gång utan det 
måste finnas en plan för att utveckla forumen där inte det första steget utvärderas 
som misslyckande bara för att det blev färre deltagare. 

✓ Mät inte framgång i antal deltagare i forumen utan titta mer på vilka som kommer. 
Kanske kan ett verktyg vara könsuppdelad statistik med fokus på jämställdhet som 
mål, i stället för antal deltagare som kommer? 

✓ Ta fram förslag på att mäta mångfald ur olika aspekter. Exakt hur det ska mätas 
kräver förstås en strategi och definition på vad det önskvärda målet mångfald inom 
kanaler, forum och företagande är. Antal talade språk, ålder, postnummer eller 
identifikation är variabler som går att mäta - men bara om det är relevant för ett mål. 
Jämför jämställdhetspolitiska mål som utgår från att män och kvinnor ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. 
 

5. Kvinnors företagande som fokusområde handlar om att fördjupa analysen av jämställd 
tillväxt med fokus på mångfald. 
 

Hur kan vi få in ett intersektionellt perspektiv i jämställd tillväxt? Vi kommer här att fokusera 

på rekommendationer som kan hjälpa aktörerna att utveckla kvinnors företagande med ett 

särskilt fokus på utrikesfödda kvinnor eller andra intersektionella aspekter på gruppen 

kvinnor. En fråga som kan vara intressant att ställa inför framtida arbete är om vi kan göra 

riktade insatser som minskar systematiska hinder för kvinnor i många olika segment? 

 

Rekommendationer: 

✓ Kartlägg vilka branscher som får tidig stöd och finansiering från Regionen. Finns det 
vissa branscher som sticker ut och hur ser det ut bland företagarna i dessa 
branscher? Hur är regionens intresse för att tänka nytt och stödja framtida 
branscher? 

✓ Se över om det finns stöd för de som är inom ledning att målsätta och följa upp mål 
som bidra till ökad mångfald inom den egna organisationen och även vara 
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bidragande i jämställd tillväxt i Regionen. Finns det särskilda mål som behöver 
uppnås för att organisationerna ska bidra till jämställd tillväxt? 

✓ Kompetensutveckla inom området jämställdhet och ge det fler perspektiv - såsom 
exempelvis utrikesfödda kvinnors förutsättningar för företagande. 

✓ Lägg mer tid på det proaktiva arbetet. Kvinnor kan av några aktörer upplevas som 
mer “blygsamma” än män. Alltså behöver de kanske lite mer tid för att både 
identifieras och övertygas att delta i kommunikationsinsatser. Det behövs alltså 
riktade resurser för att aktörerna ska få tid att “leta upp” goda exempel och 
kommunicera dem på ett likvärdigt sätt som de som står “först i kön” på att våga 
berätta och lyfta fram sitt företag. 

✓ Skapa förutsättningar för långsiktighet i satsningarna. Det är genom att inspirera 
valet av gymnasieutbildning och val av karriär som ett långsiktigt arbete till att öka 
mångfalden bland värmländska industrierna främst sker. 

✓ Hjälp aktörerna med att skapa en tydlig målsättning för intersektionell jämställd 
tillväxt inbyggd i de innovationsprocesser som de råder över. Eftersom några aktörer 
redan börjat med det är det även här viktigt att skapa övergripande samtal där 
aktörerna kan inspirera varandra. 

✓ Fokusera på normmedvetenhet hos redan befintliga aktörer med makt att påverka. 
En rekommendation som förstås kan gälla varje fokusområde och som därför blir en 
bra brygga över till ett avslutande stycke. 

 

Analysen avslutas med sex mer övergripande rekommendationer: 

1. Aktörerna har i intervjuer också efterfrågat återkoppling och idéer om hur man kan på ett 
naturligt och självklart sätt få in dessa fokusområden eller generellt ett intersektionellt 
perspektiv på jämställd tillväxt i arbetet. Kanske kan detta sammanfattas i något form av 
kommunicerbart material som ger inspiration och tips i hur små steg kan tas och i vilken 
riktning? 
 

2. Mindre och medelstora företag upplevs som mer på för att skapa större förändring inom 
dessa frågor. De är snabbrörliga och ett arbete för mångfald kan ge stor effekt i ett växande 
företag som rekryterar intensivt eller som kan få stor balansförändring bara med exempelvis 
en nyrekrytering eller ett partnerskap. Kan det göras särskilda satsningar över sektorer där 
just små och medelstora företag oavsett bransch får extra hjälp med att fördjupa kunskaper 
och metoder för mångfaldsarbete enligt dessa fokusområden? 
 

3. Många menar att vi har de resurser vi har i Värmland, vi ligger där vi ligger. Därför blir det 
vissa sektorer som blir naturligt starkare. Men en resurs som några intervjuade har 
identifierat är ju resursen jämlikhet, dynamik, kreativitet. Det kanske är svårt att “sälja” 
Värmland som etableringsplats genom att garantera att här är jämlikt, eftersom det finns 
massa jobb att göra? Men det finns absolut potential i att tydliggöra dynamik, kreativitet, 
jämlika levnadsvillkor och jämställdhetsfrågor som en faktisk resurs när Värmland ska sättas 
på kartan. 
 

4. En intressant aspekt från intervjuerna, var att det på regional nivå finns större mognad än på 
en kommunal nivå, i vissa fall. Kanske kan detta vara ett utvecklingsområde. Att fylla igen ett 
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glapp mellan regionen och aktörerna i de fall den kommunala aspekten är avgörande för att 
nå, utveckla och kommunicera med fler om jämställt tillväxt och utveckling. 

5. Genom att stärka det befintliga och låta mångfald och inkludering bli ett inslag i den 
gemensamma visionen och strategin så underlättar detta för de aktörer som arbetar ”mitt 
emellan” det offentliga och näringarna. Detta kan göras genom att inkludering och mångfald 
blir en tydligare del av den regionala utvecklingsstrategin samt Smart specialiserings-
strategin och att alla de som är ansvariga för klustren ska rapportera tydligare på det. 
 

6. Sist men inte minst vill vi påtala att vi vet att regionen är medveten om att det krävs ständig 
avstämning av fördelningen över sektorer. Men kanske behöver det göras ännu en gång och 
löpande kommunicera hur och när detta görs till aktörerna? Vart går stöden och vilka 
sektorer och projekt finansieras, ur ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv? 

7.  
 

8. Utbildning och kompetens 

Värmland har stora utmaningar att attrahera kompetent arbetskraft, både inom offentlig och privat 

sektor. I detta avsnitt redogörs för nuläget i länet och kommunerna samt de slutsatser som kom fram 

i förra årets stora kompetenskartläggning. 

8.1 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån är lägre i Värmland jämfört med riket som helhet (se tabell 7.1). Det är fler i 

Värmland vars högsta avslutade utbildning är gymnasial och färre som har en eftergymnasial 

utbildning. I riket som helhet är det 47,8 procent av kvinnorna och 35,2 procent av männen som har 

en eftergymnasial utbildning. Ytterligare 1,1 procent av männen och 1,35 procent av kvinnorna har 

forskarutbildning. I Värmland är det 43,4 procent av kvinnorna och 27,7 procent av männen som har 

en eftergymnasial utbildning och bara 0,4 procent av kvinnorna och 0,6 procent av männen i 

Värmland har en forskarutbildning.  

Utbildningsnivån varierar dock stort mellan kommunerna. Högst utbildningsnivå bland invånarna har 

Hammarö, där 60,6 procent av kvinnorna och 43,3 procent av männen har någon form av 

eftergymnasial utbildning. Den lägsta utbildningsnivån bland kvinnorna syns i Filipstad, där det är 

24,1 procent som har någon form av eftergymnasial utbildning, inklusive forskarutbildning. Bland 

männen är det Filipstad tillsammans med Munkfors som har den lägsta utbildningsnivån, med 13,3 

procent av männen som har eftergymnasial utbildning. 

I de kommuner som har en större andel utrikes födda, främst gränskommunerna, är det också en 

större andel av befolkningen där uppgifter om utbildning saknas.  
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Tabell 7.1: Andelen av befolkningen 20-64 år vars högsta avslutade utbildning är förgymnasial, gymnasial eller 
eftergymnasial (inklusive forskarutbildning). (Källa: SCB) 

 

 

8.2 Gymnasiet 

Förgymn Gymn

Eftergymn 

(inkl forsk)

Upgift 

saknas

Kvinnor 9,2% 39,8% 48,8% 2,2%

Män 12,5% 47,7% 36,6% 3,2%

Kvinnor 9,1% 45,1% 43,8% 2,0%

Män 12,0% 56,8% 28,3% 3,0%

Kvinnor 10,4% 49,4% 38,4% 1,8%

Män 12,1% 62,5% 22,5% 2,9%

Kvinnor 14,9% 51,1% 28,0% 6,0%

Män 19,4% 57,5% 14,0% 9,2%

Kvinnor 17,9% 54,7% 24,1% 3,3%

Män 20,2% 63,1% 13,3% 3,5%

Kvinnor 8,3% 50,0% 40,2% 1,4%

Män 11,1% 62,9% 23,4% 2,6%

Kvinnor 13,0% 54,5% 30,3% 2,2%

Män 16,6% 64,2% 16,5% 2,8%

Kvinnor 9,9% 56,6% 31,0% 2,5%

Män 12,3% 68,4% 15,2% 4,1%

Kvinnor 5,0% 33,8% 60,6% 0,7%

Män 6,3% 48,6% 43,3% 1,8%

Kvinnor 7,0% 36,4% 55,1% 1,6%

Män 9,1% 47,3% 41,7% 1,9%

Kvinnor 8,0% 46,2% 43,9% 1,9%

Män 12,2% 61,0% 24,5% 2,3%

Kvinnor 11,4% 47,3% 39,7% 1,7%

Män 15,6% 58,8% 23,2% 2,3%

Kvinnor 11,5% 59,2% 27,2% 2,1%

Män 14,8% 67,7% 13,3% 4,2%

Kvinnor 13,3% 58,2% 27,0% 1,5%

Män 16,0% 66,4% 14,4% 3,3%

Kvinnor 7,8% 51,3% 39,4% 1,5%

Män 12,3% 65,5% 18,7% 3,5%

Kvinnor 10,8% 53,7% 33,1% 2,4%

Män 13,9% 64,3% 18,1% 3,6%

Kvinnor 9,0% 55,4% 33,1% 2,5%

Män 13,1% 68,0% 15,3% 3,5%

Kvinnor 12,0% 55,2% 27,8% 5,0%

Män 15,5% 62,6% 13,6% 8,4%

Munkfors

Storfors

Sunne

Säffle

Torsby

Årjäng

Grums

Hagfors

Hammarö

Karlstad

Kil

Kristinehamn

Riket

Värmland

Arvika

Eda

Filipstad

Forshaga
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Det är svårt att få exakta siffror på faktiska avbrott i gymnasieskolan som innebär att eleven hoppar 

av skolan. Avbrott i Skolverkets statistik kan helt enkelt innebära att eleven flyttat till en annan 

region eller studerar utomlands ett år.  

Jämfört med riket så är det färre nybörjare som avbryter eller gör uppehåll i sina studier, och fler som 

föregående år bytte från IM till nationellt program. Andelen som bytt från nationellt program till 

något annat är samma i Värmland som i riket (se figur 7.2). 

Figur 7.1: Avbrott och byten i gymnasieskolan, 2019. (Källa: Skolverket) 

 

 

8.3 Efter gymnasiet 

Tittar en på ungas verksamhet ett, tre och fem år efter avslutade gymnasieutbildningar är det totalt 

nästan 53 procent som antingen arbetar eller studerar året efter. Tre år efter studenten är siffran 

nästan 70 procent, och efter fem år är det nästan 80 procent som antingen är etablerade på 

arbetsmarknaden eller studerar. 

Etableringsgraden varierar dock stort beroende på elevens programval, och överlag är det en mycket 

högre andel av de som gått ett högskoleförberedande program som också studerar året efter. Högst 

andel studerande ett år efter studenten syns bland de som gått naturvetenskapsprogram, där nästan 

70 procent studerar året efter. Näst högst ligger teknikprogrammet med drygt 65 procent. Elever 
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Avbrott/studieuppehåll föregående år, andel (%) av
nybörjare folkbokförda i kommunen

Avbrott/studieuppehåll föregående år, andel (%) av
nybörjare i huvudmannens skolor
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som gått hotell- och restaurangprogrammet har den lägsta andelen studerande ett år efter 

studenten, knappt 15 procent.  

Det program där flest går direkt till jobb är byggprogrammet, där drygt 40 procent arbetar året efter 

studenten. Efter tre år är det nästan 60 procent och efter fem år är drygt tre fjärdedelar av eleverna i 

arbete. Efter fem år är det dock elever från fordonsprogrammet som i störst utsträckning är i arbete, 

nästan 83 procent av eleverna. Lägst andel i arbete efter fem år syns bland elever som gått estetiskt 

program, men å andra sidan är mer än hälften av dem fortfarande i studier efter fem år.  

Där .. visas i en cell innebär det att värdet är så litet att det är sekretesskyddat.  
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Tabell 7.2: Ungdomars verksamhet efter avslutad gymnasieutbildning, andel etablerade på arbetsmarknaden 
eller studerande. (Källa: Skolverket) 

 

8.3.1 Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
En stor arbetskraftsreserv finns i de unga som varken arbetar eller studerar, så kallade UVAS. Värt att 

ha i åtanke när en tittar på dessa siffror är att Värmland sticker ut på grund av att vi har en högre 

andel gränspendlare än andra regioner. Detta syns även på kommunnivå, där Eda och Årjäng som har 

den högsta andelen invånare som är folkbokförda i kommunen men arbetar i Norge ser ut att ha en 

mycket hög andel UVAS. Innan 2017 fanns ett samarbete med Norge kring denna statistik, men 

sedan 2017 får vi inte någon statistik över gränspendlarnas inkomster från Norge. Därför ser det ut 

som att dessa invånare inte har någon inkomst och eftersom de inte heller studerar dyker de 

felaktigt upp som UVAS. Gränspendlingen påverkar såklart alla kommuner till viss del, men får större 

genomslag där det är en större andel som pendlar över gränsen. 

Tabell 7.3: Andelen UVAS av samtliga i åldern 16-29 år. (Källa: SCB) 

Antal Etablerade Studerande Etablerade Studerande Etablerade  Studerande  

Samtliga Värmland 2610 16,3 36,5 29,5 40,0 46,2 33,7

Barn- och fritidsprogrammet 125 18,4 33,6 32,8 36,8 49,6 23,2

Byggprogrammet 137 40,1 .. 59,9 8,0 75,2 9,5

Elprogrammet 170 18,8 25,3 38,8 13,5 62,9 13,5

Energiprogrammet 50 24,0 .. 56,0 .. 70,0 ..

Estetiska programmet 184 8,2 52,7 17,4 52,2 23,9 51,1

Fordonsprogrammet 75 34,7 .. 62,7 .. 82,7 ..

Handels- och administrationsprogrammet 137 18,2 22,6 41,6 25,5 52,6 24,1

Hantverksprogrammet 99 21,2 18,2 34,3 26,3 57,6 20,2

Hotell- och restaurangprogrammet 74 14,9 14,9 31,1 .. 52,7 ..

Industriprogrammet 95 21,1 .. 46,3 .. 64,2 10,5

Livsmedelsprogrammet 10 .. .. .. .. .. ..

Medieprogrammet 114 10,5 36,8 18,4 40,4 33,3 40,4

Naturbruksprogrammet 143 21,7 28,7 39,9 28,0 56,6 24,5

Naturvetenskapsprogrammet 301 5,6 69,4 8,6 76,4 22,6 66,8

Omvårdnadsprogrammet 110 25,5 20,9 46,4 27,3 60,9 18,2

Samhällsvetenskapsprogrammet 564 13,3 43,1 20,6 54,1 38,7 43,1

Specialutformat program 64 15,6 32,8 25,0 48,4 43,8 39,1

Teknikprogrammet 158 7,6 65,2 17,1 63,9 38,0 45,6

Efter 1 år Efter 3 år Efter 5 år
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Totalt sett är det knappt 11 procent av både kvinnor och män 16-29 år i länet som varken arbetar 

eller studerar. Det varierar dock stort mellan de 16 kommunerna. På grund av gränsproblematiken 

som diskuterats ovan är det svårt att avgöra exakt hur stor andel av invånarna i gränskommunerna 

mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Att Eda har en stor andel invånare som arbetar i 

Norge betyder inte att de inte samtidigt kan ha en hög andel UVAS. Men exakt hur många procent 

som är vad går inte att säga med hjälp av befintlig statistik. 

Eda och Årjäng borträknat är det Storfors, Grums och Filipstad som har de största andelarna av 

kvinnor 16-29 år som varken arbetar eller studerar. Bland männen är det Munkfors som har den 

största andelen följt av Kil, Sunne, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors och Säffle som alla har andelar på 

drygt 12 procent. 

Lägsta andelen bland kvinnorna finns på Hammarö med 7,9 procent, och lägsta andelen bland 

männen syns i Karlstad på 7,8 procent. 

8.4 Andel 20- och 30-åringar med minst 

gymnasieutbildning 

Även de som avbryter sina gymnasiestudier fullföljer dem ofta senare i livet. I uppföljningen av 

Värmlandsstrategin 2040 mäter vi bland annat andelen 20-åringar och 30-åringar som har fullföljt 

gymnasiet. Vi mäter detta genom att titta på dessa årskullars utbildningsnivå, och alla vars högsta 

avslutade utbildning är minst gymnasial räknas in där. Det vill säga, även en 30-åring som har en 

treårig eftergymnasial utbildning har ju en fullföljd gymnasieutbildning. Vi ser alltså på hela vår 

befolkning som är 20 och 30 år och räknar bort de som bara har förgymnasial utbildning och där 

uppgift om utbildningsnivå saknas. Vi följer inte en kull, utan utgår ifrån att mönstret är detsamma 

mellan kullarna. Därför kan vi titta på samma årsstatistik över 20- och 30-åringar. 

Kvinnor Män

Värmland 10,9% 10,7%

Kil 11,7% 12,2%

Eda 22,4% 22,4%

Torsby 13,6% 10,7%

Storfors 15,1% 9,6%

Hammarö 7,9% 8,4%

Munkfors 9,9% 14,7%

Forshaga 10,7% 11,9%

Grums 15,1% 10,6%

Årjäng 16,7% 21,9%

Sunne 10,7% 12,1%

Karlstad 8,2% 7,8%

Kristinehamn 13,5% 12,9%

Filipstad 14,0% 12,3%

Hagfors 10,8% 12,6%

Arvika 12,2% 10,8%

Säffle 12,5% 12,3%
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Till denna syntesrapport har jag dock tittat på kullen som var 20 år 2010 och 30 år 2020 för att se om 

mönstret blir tydligare än om vi tittar på både 20- och 30-åringar år 2020. Det korta svaret är nej, det 

blir inte tydligare. Det händer mycket med en årskull på tio år, speciellt mellan det att de är 20 och 30 

år. Följaktligen är inte kullen lika stor tio år senare, och vi vet inte i hur stor utsträckning den består 

av samma personer eftersom vi inte kan följa individer. 

Tabell 7.4: Andel av befolkningen med minst gymnasieutbildning, 2010 och 2020. (Källa: SCB) 

 

På länsnivå var det drygt 85 procent av kvinnorna och 84 procent av männen som 2010 var 20 år som 

hade minst gymnasieutbildning. När dessa var 30 år 2020 så var det 88,4 procent av kvinnorna och 87 

procent av männen som hade minst gymnasieutbildning.  

Vad vi sett i och med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin så har andelen 20-

åringar med minst gymnasieutbildning sjunkit sedan 2008, och 2020 var det knappt 82 procent av de 

20-åriga kvinnorna och 77 procent av männen som hade fullföljd gymnasieutbildning. Andelen 30-

åringar med minst gymnasieutbildning har varierat mycket lite de senaste 13 åren när det gäller 

kvinnorna, men andelen 30-åriga män med minst gymnasieutbildning har ökat med 3,6 

procentenheter mellan 2008 och 2020. 

Figur 7.2: Andelen 20- och 30-åringar med minst gymnasieutbildning, över tid. (Källa: SCB) 

Antal Kvinnor Män Antal Kvinnor Män

Värmland 4 015 85,1% 84,1% 3 807 88,4% 87,0%

Arvika 375 83,0% 88,2% 336 88,2% 90,4%

Eda 115 71,7% 85,5% 128 79,4% 81,5%

Filipstad 147 83,3% 81,6% 127 82,5% 82,9%

Forshaga 136 75,8% 82,9% 129 90,9% 84,1%

Grums 130 86,2% 75,0% 121 78,9% 78,1%

Hagfors 149 80,9% 91,4% 138 89,4% 90,3%

Hammarö 199 91,1% 89,9% 204 97,1% 97,0%

Karlstad 1 537 89,6% 85,6% 1 469 91,6% 89,0%

Kil 175 79,2% 79,6% 177 88,0% 86,2%

Kristinehamn 285 88,9% 82,4% 290 85,3% 83,2%

Munkfors 53 80,8% 70,4% 48 82,6% 80,0%

Storfors 49 57,1% 75,0% 35 68,8% 89,5%

Sunne 182 79,8% 78,6% 170 89,9% 84,6%

Säffle 201 85,3% 86,5% 172 83,3% 85,1%

Torsby 148 74,2% 79,1% 126 76,9% 79,7%

Årjäng 134 81,3% 79,7% 137 81,9% 87,7%

30-åringar (2020)20-åringar (2010)
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8.5 Kompetenskartläggning 

I en stor kartläggning över de värmländska arbetsgivarnas kompetensbehov och beredskap syns en 

frustration inom både offentlig och privat sektor över de svårigheter de redan idag har att hitta rätt 

kompetens.  

I kartläggningen har framför allt sju regionala utmaningar framträtt. För att möta dessa har 

prioriteringar och åtgärder arbetats fram, grundat både i de nästan 80 intervjuer med arbetsgivare 

som gjordes i kartläggningen och i den stora migrantstudie som genomförts av Bi Puranen vid 

Institutet för framtidsstudier.  

1. Fler äldre ska försörjas av färre i arbetsför ålder 
Värmland har redan idag en större andel av befolkningen som är 65 år och äldre och en 

mindre andel som är 20–64 år jämfört med rikssnittet. Den här obalansen kommer förvärras 

ytterligare till 2040 enligt befolkningsprognosen, vilket innebär att försörjningskvoten för 

länet höjs ytterligare. 

 

Prioritering:  

Fler individer behöver komma in på arbetsmarknaden. 

 

Åtgärder: 

✓ Rusta och stärka individers möjligheter som möjliggör inträde på utbildnings- och 
arbetsmarknaden genom bildningsinsatser och delaktighet i samhället. 

✓ Riktade utbildningsinsatser mot bristyrken på de vanligaste migrantspråken samt svenska 
framför allt i det som yrket kräver. 

60%
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100%
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✓ Utveckla förståelsen och innebörden av samhällskontraktet, alltså individens rättigheter 
och skyldigheter gentemot svenska samhället kontra familj och grupptillhörigheter (t.ex. 
ta studielån för att investera i sin egen framtid genom utbildning). 

✓ Införa arbetsträning för ökad självständighet och egna initiativ på den egna 
arbetsplatsen. 

✓ En dörr in: Ökad samverkan mellan socialförvaltningar, skola, AME, AF, vux, gemensam 
kartläggning av individens kunskaper och kompetenser. 

✓ Uppmuntra migranter att ta körkort. 
✓ Färre mötesplatser med många migranter inom utbildningssystemet och på 

arbetsplatser. Fokusera i stället på svenskinlärning med fler mötesplatser med svenskar. 
✓ Höja arbetsmarknadsdeltagande bland utomeuropeiska kvinnor. 

 

2. Hög arbetslöshet 
Vissa grupper har svårare att etablera sig och nå en stabil ställning på arbetsmarknaden. 

Nyanlända, utomeuropeiskt födda särskilt utomeuropeiskt födda kvinnor, personer med kort 

utbildning, personer med bristande kunskaper i svenska, personer som i olika grad lider av 

problem med ohälsa eller funktionsvariationer eller personer som passar in i flera av dessa 

beskrivningar. Coronapandemins påverkan med varsel och permitteringar inom många 

branscher har gjort att andelen arbetslösa som står närmare arbetsmarknaden har ökat. 

 

Prioritering: 

Arbetslösheten behöver minska och fler behöver höjd kompetens. 

 

Åtgärder: 

✓ Förbättra matchningen mellan individens kompetens och arbetsgivarnas behov 
genom att validera och kartlägga individens reella och formella kompetenser. 

✓ Skapa mötesplatser mellan arbetsgivare, arbetsförmedling och utbildningsaktörer. 
✓ Främja yrkesintroduktionsanställningar och ingångar som vuxlärling genom att bygga 

stödstrukturer på branschnivå och på enskilda arbetsplatser. 
✓ Fler arbetslösa behöver höja sin utbildningsnivå och kompetens. 
✓ Skapa mötesplatser mellan arbetslösa och utbildningsanordnare, speed-dejting. 
✓ Anordna yrkesmässor för vuxna. 
✓ Motivera och uppmuntra till utbildning och fortsatt utbildning. 

 

3. Låg utbildningsnivå 
En högre andel än rikssnittet går ur årskurs 9 med gymnasiebehörighet och högre andel går 

ur gymnasieskolan med fullständiga betyg men färre än rikssnittet går vidare till högre 

studier. Stora könsskillnader – andelen män med eftergymnasial utbildning är avsevärt 

mycket lägre än andelen kvinnor. Det är även stora skillnader i utbildningsnivå mellan 

kommunerna. Utrikes födda ser inte utbildning som en investering i samma utsträckning som 

inrikes födda.  

 

Prioritering: 

Utbildningsnivån behöver höjas. 
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Åtgärder: 

✓ Insatser för att öka andelen elever med gymnasiebehörighet. 
✓ Insatser för att öka andelen elever med gymnasieexamen i kommuner/kommundelar där 

behoven är störst. 
✓ Minska andelen avhopp/studieavbrott från gymnasieskolan. 
✓ Motivera till högre studier, ta vara på Karlstads universitet, YH anordnare med flera som 

en resurs i arbetet. 
✓ Kommunerna behöver utveckla förmågan till samverkan i större geografiska 

utbildningsområden. 
✓ Förstärk och utveckla vuxenutbildningen och anpassa till regionala behov på 

arbetsmarknaden. 
✓ Utveckla och kvalitetssäkra validering av kompetens på regionala utbildningsnoder. 
✓ Fler digitala utbildningar behöver utvecklas. 
✓ Kulturanpassade föräldraskapsutbildningar. 
✓ Öka medvetenheten hos migranter om den egna reella kompetensen. 
✓ Motivera och uppmuntra barn och ungdomar till utbildning och högre utbildning. 

 

4. Könssegregerad arbetsmarknad 
Värmland har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna i Sverige. Exempelvis 

arbetar hälften av alla kvinnor i Värmland inom skola, vård och omsorg men bara 11 procent 

av männen. Bland männen är det 35 procent som arbetar inom industri eller bygg jämfört 

med 7 procent av kvinnorna. 

 

Prioritering: 

Attityder behöver förändras. 

 

Åtgärder: 

✓ Synen på utbildning i ett livslångt perspektiv behöver förändras och uppmuntras hos 
både individer, arbetsgivare och på arbetsplatsen. 

✓ Attityden och värderingar behöver förändras och bli mer jämställd och inkluderande så 
att attraktiviteten för bristyrken kan öka. 

✓ Yrkesvalen för kvinnor och män behöver breddas, bland annat genom ökad kunskap om 
branscher och yrken. 

✓ Arbetslivsorientering och studie/yrkesvägledning behöver utvecklas och förstärkas. 
✓ Tidigt identifiera värderingar och sociala normer som riskerar att leda till att 

könsstereotypa normer cementeras. 
✓ Motivera och uppmuntra till utbildning och fortsatt utbildning. 

 

5. Värmlands attraktionskraft för låg för ny arbetskraft 
Värmland förlorar arbetskraft till regioner som upplevs mer attraktiva att bo, att bo, arbeta 

och leva i. Unga på landsbygden söker sig till större städer för utbildning och arbete. 

Migranter med utbildning och yrkeserfarenhet söker sig till större städer för att arbeta. 

Samma förflyttning syns även inomregionalt, till Karlstad. 
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Prioritering: 

Varumärket Värmland måste stärkas. 

 

Åtgärder: 

✓ Välkomna nyinflyttade med olika bakgrund och inkludera dem i nya miljöer och 
sammanhang. 

✓ Erbjud nya och profilera befintliga miljöer med spets- och framtidskompetens, såsom 
Centrum för Tjänsteforskning och Akademien för smart specialisering. 

✓ Kartläggning: Vad krävs för att få inflyttning till hela Värmland -- vad är attraktivitet? 
 

6. Omställningen på arbetsmarknaden kräver ny kompetens 
Utvecklingen på arbetsmarknaden går allt fortare genom ny teknologi såsom digitalisering, 

robotisering, automation och Al som kommer in i alla branscher. Varu-, tjänste- och 

produktionssystem blir alltmer uppkopplade och digitala. Produkter och tjänster utvecklas 

och sammankopplas i högre grad i nya processer som kräver nya kompetenser. 

 

Prioritering: 

Nya kompetenser behöver utvecklas och implementeras. 

 

Åtgärder: 

✓ Utbildningssystemet behöver utveckla och arbeta med den nya teknologin och grön 
omställning. 

✓ Modeller för karriärväxling, livslångt lärande och rörlighet inom och mellan arbetsplatser 
behöver uppmuntras och utvecklas. 

✓ De större företagen behöver agera "draglok" och stötta underleverantörerna i 
kompetensutvecklingen. 

✓ Validering behöver finnas tillgängligt. 
✓ Digitala utbildningar behöver finnas tillgängliga. 
✓ Kommunerna behöver samverkan i större geografiska utbildningsområden. 
✓ Arbetstagare behöver öka sitt ansvar för kompetensutveckling. 
✓ Arbetsgivare behöver möjliggöra kompetensutveckling. 
✓ Lärarutbildningen på KAU behöver moderniseras och framtidsanpassas. 

 

7. Omställningskapaciteten behöver höjas 
Kriser avlöser varandra i kanske snabbare takt än tidigare. Pandemin har snabbat på 

utvecklingen vilket ökar kraven på än snabbare omställning av kompetenser. 

 

Prioritering: 

Utvecklingstakten behöver höjas. 

 

Åtgärder: 

✓ Ett gemensamt system för kompetensanalyser behöver utvecklas. 



85 
 
 

 

 

✓ Såväl system som individer behöver mobilisera för och nyttja kompetenshöjande 
insatser. 

 

 

9. Behov av ytterligare kunskap 

Detta är bara en syntes av de kunskapsunderlag som finns idag, men var finns det tomma fläckar på 

kartan? Vilka områden behöver byggas på med ytterligare kunskap? 
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Bilaga  C: Sensemaker-anlaysen 

 

Sensemaker-analys - kompletterande data  
Table of Contents  
  

  

Introduktion  
Den här bilagan behandlar SenseMaker-undersökningen som gjordes med unga i Värmland 
under mars-april 2022 och innehåller en första analys av rådatan insamlad med det digitala 
verktyget SenseMaker – framför allt de kvantitativa delarna av undersökningen.   
  

Metodbeskrivning  

Verktyget SenseMaker: Sensemaker är en digital kvantitativ / kvalitativ datainsamlings-
metod baserad på korta berättelser kopplade till frågor av olika format, där data presenteras 
som citat, siffror och visuella mönster. Datan är till viss del självtolkad vilket innebär att 
deltagarna äger sin berättelse och analys, vilket hjälper dem att se sig själva i ett system och 
reflektera över sina egna erfarenheter. Datainsamling och analys görs på en digital plattform 
där det finns möjlighet till analys i realtid.   
  
Fokus i SenseMaker undersökningen: De entreprenöriella förmågor projektet fokuserar på 
handlar om självbestämmande, engagemang, driv, förmåga att planera och genomföra, 

samarbetsförmåga. Intervjuerna så väl som förstudien har visat att tätt kopplat till de här 

förmågorna ligger självkänsla, känsla av att lyckas, vara inkluderad, göra skillnad, bli 
respekterad, vara omtyckt, hur man bedöms och bedömer sig själv, osv.   
  
Fokus har varit framför allt på de unga som är i utanförskap, och eftersom vi ville bidra till 
konstruktiv självreflektion hos deltagarna, så har vi varit måna om att inte ställa frågor på ett 
sätt som är kränkande eller förminskande. Därför har vi valt att fokusera på de ungas 
självupplevda styrkor i så stor utsträckning som möjligt. I stället för att nysta i problematiska 

situationer och uttalade behov (vilka man inte alltid är medveten om själv), så har vi 
försökt förstå vad som stärker de unga, vilka erfarenheter de själva väljer att lyfta fram när 
de beskriver att de ansträngt sig för något, åstadkommit något de är stolta över, för att se 
vad vi kan lära oss av det.   
  
SenseMaker-undersökningen innehöll därför frågor kring ungas framtid, livsväg, normer och 
förväntningar. Deltagarna fick berätta om en händelse som var viktig för dem, där de 
ansträngde sig och kanske blev stolta, varefter de tolkade sin egen erfarenhet genom att 
reflektera över förmågor, inre/yttre påverkan och platsens inverkan. Vi har velat låta de 
unga ta makten över sin egen berättelse, dels genom vad de väljer att berätta, och dels 
genom hur denna berättelse ska tolkas. Sedan kopplar vi det till mönster, teman och detaljer 
vi ser i berättelserna.   
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Datainsamling: Data samlades in med unga i Värmland under februari-april 2022, genom en 
digital SenseMaker-undersökning där respondenterna hade möjlighet att svara på sin telefon 
eller dator. Totalt svarade 444 respondenter mellan 13-25 år (majoritet högstadium-
gymnasium), jämn könsfördelning (något fler tjejer) och representativ fördelning mellan 
yrkes- och högskoleförberedande program. Vi har ansträngt oss att fånga en målgrupp 
utanför ”duktiga elevrådsmedlemmar”. Den önskade demografin försvårade 
datainsamlingen då de unga som var i fokus också är de som är svårast att nå. Vi har försökt 
komma åt denna problematik genom att specifikt söka upp gymnasieskolor med praktiska 
och IM-program, samt samla data på fritidsgårdar, och har även använt djupintervjuerna för 
att kompensera. Därför samlades en del av datan från skolungdomar in i klassrumsmiljö. Ca 
60 av 444 beskriver att de saknar sysselsättning eller söker arbete. 51/444 (13%) hade 
utländsk bakgrund (född utomlands och/eller minst en förälder som är född utomlands). Av 
dessa var 51 födda utomlands. Se avsnitt nedan för mer ingående demografi.   
  
Analys: Verktyget Sensemaker har en analysfunktion där det går att få ut olika grafer och 
diagram beroende på perspektiv, koppla frågor till varandra och sortera på olika 
undergrupper för att kunna jämföra mönster. Detta gjordes som ett första steg i analysen, 
och det togs skärmavbilder som lades i verktyget Mural för att kunna arbeta visuellt med 
analysen. Detta kvantitativa material har sedan syntetiserats tillsammans med de kvalitativa 
delarna (respondenternas skriftliga berättelser och kompletterande djupintervjuer). 
Metodiken har en abduktiv ansats – snarare än att fokusera på statistik så undersöks 
mönster, spår och tendenser som är värda att undersöka från olika vinklar och på så sätt 
växla mellan kvantitativ visuell och kvalitativ analys.  
  
Metodkritik: Med 444 svar så kan vi se mönster på hela gruppen, och uppdelat i mindre 
grupper som är jämnstora och relativt stora. Mindre uppdelning är svårare, speciellt när det 
är ojämn fördelning mellan t ex kommuner, och att jämföra t ex svensk och utländsk 
härkomst blir osäkert när gruppen invandrare är ca 50 /444, eller t ex gruppen icke-binära på 
en handfull personer. Det är därför mycket viktigt att tänka på just undergruppernas storlek 
så man inte förstorar innebörden av mönster. I de fall vi drar en slutsats med större säkerhet 
så handlar det om att vi sammanvägt kvantitativ, kvalitativ och intervjudata för just den 
aspekten. I övriga fall hänvisar vi till osäkerhet i tolkningen. Vi har fått göra avvägningar när 
det gäller vilken typ av frågor vi ställt, framför allt för att undersökningen inte skulle 
upplevas som för lång (vilket kan  resultera i nonsens-svar). I skapandet av frågor har vi också 
i formuleringar fått ta hänsyn till bredden av erfarenheter där några har en mycket positiv 
bild, och andra har haft det tufft. Frågorna behövde därför ställas på ett öppet sätt som inte 
var kränkande, samtidigt som de behövde vara lätta att förstå även för de yngre i 
målgruppen (13 år och upp). Vi fick några få nonsens-svar som ”jag glum” eller ”jag vet inte”, 
men när vi gått igenom de svaren för att se hur respondenterna svarat på övriga frågor så 
har det visat på ett engagemang.   
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Demografi  
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Page Break  
Framtid  
Det första temat i undersökningen handlade om hur de unga ser på sin framtid. Frågorna 
Tycker du att du kan påverka din framtid? och Hur känner du inför din framtid? besvarades 
med hjälp av flytande skalor mellan två alternativ: ”kan påverka mycket” vs. ”kan inte 
påverka alls, och ”känner mig positiv” vs. ”känner mig negativ”.  
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Vi ser att en majoritet av de som svarat ser mycket positivt på sin framtid, både när det 
gäller hur det känns och i hur hög grad de upplever att de kan påverka den. Det här var 

något överraskande i ljuset av samhällsförändringar (t ex klimatkris, ekonomisk oro, 
svårigheter att få bostad etc.), och vad vi hört från vuxnas perspektiv (vuxen-undersökningen 

och övriga värmlänningar vi interagerat med). Det kan givetvis kopplas till den målgrupp 
som svarat på undersökningen.   
  
Vi har varit försiktiga när det gäller att dela upp i mindre grupper, men några tendenser kan 

skönjas: Överlag är tjejerna något mer pessimistiska kring hur de beskriver sin möjlighet att 
påverka sin framtid. De som är äldre (19 och uppåt) uppger också i något lägre grad att de 
har möjlighet att påverka än de som är yngre (18 och under). Bland gymnasielever så fanns 
det en mer positiv känsla bland de som går praktiska program jämfört med de som går 
teoretiska, vilket kan vara något att undersöka vidare.  
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Förutom demografi så kopplade vi även frågan till andra frågor i undersökningen. Deltagarna 
ombads dela en händelse där de gjort något som var ansträngande som de var stolta över att 
ha gjort, eller som kanske inte gick så bra. Efteråt fick de bedöma om händelsen var positiv, 
negativ eller blandningar däremellan. De som hade berättat om något där de inte upplevt 
någon positiv aspekt; som kände att de inte gjort något de var stolta över, hade även en mer 
pessimistisk syn på framtiden, både när det gäller påverkan och känsla.   
  
Deltagarna fick också svara på frågor om normer och förväntningar, och kopplat till detta 
frågan om de som är annorlunda generellt accepteras eller inte där de bor. Här kunde man 
också skönja ett mönster: Bland de som uppgav att de annorlunda inte accepteras så fanns 
en lägre känsla av att kunna påverka sin framtid.    
  

Page Break  
Livsväg  
Vi ställde också frågor om hur de unga såg på sin väg i livet, och kopplade detta till 
vuxenvärldens ”förväntade” livsväg (gå färdigt skola, studera vidare, hitta jobb, starta eget). 
På frågan Hur ser din väg i livet ut? så fick de placera sig mellan ”jag gör vad som förväntas i 
min ålder” och ”jag går helt min egen väg”.   
  
Vi bad dem också reflektera över sin egen agens /självbestämmande genom frågan Hur 
hamnade du på din väg, där de kunde placera sig mellan ”det var något jag bestämde själv” 
och ”det bara blev som det blev”. Vi gav även deltagarna möjlighet att beskriva sin livsväg 
som en fritext-fråga.  
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Många unga tycker att de gör ungefär vad som förväntas av dem i sin ålder. Samtidigt finns 
en relativt snäv syn på vad som är ”den förväntade vägen” – där t ex det att välja estetisk 
linje på gymnasiet är att gå en helt annan väg, men även flytta hemifrån tidigt eller satsa på 
musik.   
De som går yrkesprogram på gymnasiet upplever i något högre grad att de gör det som 
förväntas än de som går teoretiska program, och de som går folkhögskola/komvux eller inte 
har sysselsättning upplever i högre grad att de går en annan väg än den förväntade. Några få 
har startat företag själva, och de har upplevt att detta inte är vad som förväntas av dem.  
  
Snäv syn på ”förväntad väg” / bred egen syn på vad som är ”annan väg”?  
Här kan man se en stor spridning mellan ytterligheterna där majoriteten går mot ”gör det 
som förväntas i min ålder”, men en ansenlig mängd placerar sig mot att gå sin egen väg. När 
vi ser på fritext-svaren så märker vi att ungdomarna gjort en vidare tolkning av ”gå sin egen 
väg” än den vi tänkt när vi skapade undersökningen – eller snarare att de upplever 
vuxenvärldens förväntade väg som ganska snäv.   
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Flera elever på estetisk linje beskriver sitt val att satsa på t ex musik som ett mycket stort 
kliv, och det samma gäller de som valt att gå på idrottsgymnasium. Andra beskriver det stora 
i att flytta hemifrån tidigt för att gå på gymnasium på en annan ort. Någon beskriver hur hen 
valt att starta eget företag som mycket ung, och då inte passat in i gällande ”system” och 
normer. En del beskriver hur deras psykiska (o)hälsa fått dem på en annan väg i livet – t ex 
att hamna på hvb-hem, eller till att aktivt prioritera välmående före prestation ”vilket är 
svårt i vårt prestationsfokuserade samhälle”.   
  
Praktiskt är bra: Med ett storstads- och akademiskt perspektiv så kan man tänka sig att 

studera vidare är något som skulle värderas högre än att välja ett praktiskt yrke, men vi 
ser inget tydligt tecken på detta bland de som svarat på undersökningen. Under de 

kvalitativa intervjuerna så har det också framstått som att ett praktiskt yrke är en önskvärd 

och bra väg att gå.   
  
Uppdelat på undergrupper så finns en   

• svag tendens att de som går på yrkesprogram i högre grad gör ”det som 
förväntas” än de som går på högskoleprogram   
• De som går på folkhögskola komvux eller markerar ingen sysselsättning har 
övervikt mot att gå en annan väg.  
• Invandrare (1a och 2a generation) är en liten grupp (n=51), men man kan se en 
skillnad där invandrare i högre grad gör vad som förväntas av dem jämfört med 
svenskar (icke-invandrare) som i högre grad går en annan väg.   

  
Medvetna vägval eller ”det blev som det blev”   
Totalt sett så finns det en stor spridning mellan att det var ett medvetet val eller något som 
blev som det blev, med övervikt på självbestämmande. Flera har svarat i ytterkanten av 
spektrumet, dvs att de bestämde helt själv och att det blev helt som det blev.   
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Uppdelat på kön, ursprung, osv. så är mönstret ganska likt, detsamma gäller de flesta 
undergrupper. Det som sticker ut något är:   

• I den mycket lilla gruppen icke-binära (n=5) så lutar det mycket mer åt ”det 
blev som det blev”. Det kan inte läggas någon tolkning i det, men kan vara värt att 
undersöka mer.   
• Uppdelat på ålder så kan vi se att skolungdomarna i högre grad fyllt i att de 
bestämt själv, jämfört med efter gymnasiet där betydligt fler svarar att det blev 
som det blev. En möjlig anledning kan vara att många i gymnasiet kopplar till 
gymnasievalet och friheten det givit att själv få välja, medan de efter gymnasiet 
kanske är mer sårbara, inser att tidigare val haft stor inverkan, är efterkloka, osv.  
• Tittar man på sysselsättning så ser vi att i den lilla gruppen som går på 
folkhögskola/komvux och ingen/annan sysselsättning upplever i högre grad att 
det blev som det blev. Kanske kan kopplas till att de som inte lyckats i skolan ofta 
fortsätter till komvux, inte självvalt.  
• Om man jämför gymnasieprogram så är det små men relativt jämnstora 
grupper (68 vs. 90). Här ser vi att de som går yrkesprogram i högre grad svarar att 
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det var något de bestämde själva, jämfört med de som går teoretiska program 
där det är en jämnare spridning över hela skalan.   

  
Fast man bestämmer själv så gör man det förväntade: Vi var nyfikna på att se hur 
ungdomarna såg på förväntad väg vs. eget val. När vi gjorde det framträdde ett intressant 
mönster (se bild nedan). Det som är spännande här är att en majoritet av de som gör det 
som förväntas i sin ålder, också svarar att det var något de bestämde själv. Här hade vi 
kanske förväntat oss motsatsen, att när man gör det som förväntas av en så är det snarare 
något man bara ”hamnar” i. Ju mer en person går sin egen väg, desto oftare har det ”blivit 
som det blivit”. De som går en helt egen väg är ganska få.   
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Eftersom vi kunde se en tendens till att man såg annorlunda på sin livsväg beroende på om 
man lever där de som är annorlunda accepteras eller ej, så valde vi att se närmare på 
frågorna om livsväg kopplat till normer och förväntningar.   
  
Livsväg och acceptans av det annorlunda: Vi tittade också på hur frågorna om livsväg och 
vägval kan kopplas till öppenhet / acceptans, och filtrerade svaren på om man uppgett att 
man bor där de som är annorlunda accepteras eller inte. Grupperna är inte så stora men 
några intressanta och motsägelsefulla tendenser framkom, även om det dominerande 
mönstret är ungefär detsamma:   
  

• I en miljö där det annorlunda accepteras finns en tendens att göra lite mer det 
som förväntas, men också att det ar något man själv bestämt.   
• I en miljö där annorlunda inte accepteras finns det mer tendens till att gå lite 
mer sin egen väg, men samtidigt att det blev som det blev.   

  
Det här var lite förvånande eftersom en hypotes är att i sammanhang eller på en plats där 
det är svårt att sticka ut, så skulle det också vara svårare att gå sin egen väg. Det finns en 
liten grupp som både gör vad som förväntas och som ramlar in på det, och en liten grupp 
som går en helt annan väg och bestämde det själv. Kan det vara så att i miljöer som är 
mindre accepterande så känner sig några tvungna att vara mer rebelliska?   
  
Livsväg och påverkan av oskrivna regler och förväntningar: Många ungdomar har i andra 
frågor uppgett att de påverkas av oskrivna regler och fördomar (främst från jämnåriga) och 
förväntningar på vad de ska göra (främst från vuxna). Om man kopplar dessa till frågan om 
livsväg och hur den ser ut, så ser vi att   

• Den stora majoriteten uppger att de gör ungefär vad som förväntas i deras 
ålder, och de upplever förväntningar som svagt negativa. Det finns en mycket 
svag trend att de som gör allra mest som förväntat ser mer positivt på 
förväntningar. Vi förväntade oss att de som går helt sin egen väg skulle uppleva 
förväntningarna som mer negativa, men det är knappt tydligt.   

  
Vägval kopplat till förväntningar och normer:  

• Majoriteten bestämmer själv vilken väg de går, och på det stora hela så 
upplever de förväntningar som något positivt jämfört med de som uppger att det 
”blev som det blev”   
• Ett tydligt mönster kan ses i att förväntningar upplevs som starkt positiva där 
annorlunda är accepterade, och som mer negativa i en miljö där det annorlunda 
inte accepteras. I en sådan miljö finns en tydlig grupp som uppger att livet blev 
som det blev, och som uppfattar förväntningar som starkt negativa.   
• Samma tydliga mönster ser vi inte när det gäller normer.   
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Page Break  
Förmågor  
En del av undersökningen handlade om de ungas syn på sina egna förmågor i relation till berättelsen 
de valde att dela med sig av. Förmågorna kopplar an till entreprenöriella förmågor – sociala 

förmågor, drivkraft och förmåga att få saker att hända. Respondenterna fick även ta ställning till om 
det som hände påverkades av ”Mig själv och mina förmågor” och/eller ”Annat som jag inte kunde 
påverka”. Resultaten visar att respondenterna generellt i högre grad valde att dela med sig av 
berättelser där deras egen förmåga påverkade det som hände, snarare än av upplevelser de inte 
hade möjlighet att påverka.   
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Resultatet ser ungefär likadant ut om vi ser till olika kön och ålder. Samma gäller om vi jämför de 
respondenter som har en sysselsättning (grundskola, gymnasieskola, folkhögskola/komvux, 
högskola/universitet, jobbar, driver eget företag, annan sysselsättning) med de som inte har någon 
sysselsättning (ingen sysselsättning, arbetssökande, sjukskriven), samt om vi jämför invandrare med 
svenskar. Värt att notera är dock att det är en markant storleksskillnad på de två sistnämna 
demografiska aspekterna (sysselsättning, ursprung).   
  
Tittar vi på de olika förmågornas påverkan på händelsen, ser vi ett tydligt mönster i att 
respondenterna uttryckte i hög grad att samtliga förmågor gjorde händelsen i berättelsen lättare. 
Det anses vara ett väntat resultat, då respondenterna ombads att dela med sig av en betydelsefull 
erfarenhet där de behövde anstränga sig för att uppnå något viktigt.   
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Mönstren vi ser för de olika förmågorna upprepas generellt när det gäller olika 
åldersgrupper. När det gäller sociala förmågor skattar den yngsta målgruppen (13-15 år) 
dessa något lägre på skalan. Tjejer och killar skattar sina sociala förmågor lika högt i relation 

till berättelsen, men när det gäller drivkraft och förmåga att få saker att hända ser vi att 

tjejer skattar dessa förmågor något lägre än killar.   
  
När det gäller gymnasieinriktning ser vi att de respondenter som läser yrkesprogram skattar 

sina förmågor något högre i relation till sin berättelse, än de som läser teoretiskt 

(högskoleförberedande) program. Detta gäller för samtliga förmågor, men är något mer 
framträdande för sociala förmågor och drivkraft. De respondenter som studerar 



25 
 
 

 

 

yrkesprogram uttrycker även att deras berättelse påverkades av de själva och deras 
förmågor i högre grad jämfört med de som läser teoretiskt program.   
  
Värt att nämna är hur mönstret ser ut för olika ursprung (Sverige, utanför Sverige) samt för 

olika sysselsättning (har, har inte). Som nämnts tidigare är det svårt att dra slutsatser utifrån 

båda dessa demografiska aspekter eftersom de olika grupperna skiljer sig markant i 
storlek. Vi ser liknande mönster här som tidigare – att förmågorna har gjort händelsen 
lättare. Däremot tenderar kurvan för respektive förmåga att vara flackare, både för 
respondenter utan sysselsättning och respondenter med ursprung utanför Sverige. Med 
andra ord, respondenter med svenskt ursprung respektive med sysselsättning, säger i högre 
grad att förmågorna gjorde händelsen lättare.    
  
Insikter:   

• När unga berättar om betydelsefulla personliga erfarenheter väljer de i högre 
grad att dela med sig av händelser som påverkas av deras egna förmågor, snarare 
än av upplevelser som beror på faktorer de inte kan påverka.   
• Respondenterna uttryckte i hög grad att deras sociala förmågor, drivkraft och 
förmåga att få saker att hända gjorde händelsen i berättelsen lättare. Tjejer 
skattar sin drivkraft och förmåga att få saker att hända något lägre än killar.   

  
Positiv eller negativ händelse  
Om vi filtrerar svaren på huruvida respondenten beskriver sin berättelse som positiv, 
negativ, både och eller varken eller, så ser vi att berättelser med inslag av negativa element 
har en tendens att i högre grad handla om upplevelser som påverkades av faktorer 

respondenten själv inte kunde påverka. Återigen bör påpekas att de olika grupper är av 
markant olika storlek, och totalt sett anger de flesta respondenter att deras berättelse är 
positiv, eller både positiv och negativ.   
  

  

  
Med liknande resonemang som ovan, går det att se att respondenterna skattade sina 
respektive förmågor (sociala, drivkraft, få saker att hända) mer åt höger, d.v.s. ”svårare”, för 
berättelser med negativa inslag.   
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Insikter:   

• Berättelser med negativa inslag tenderar att handla om upplevelser som påverkades 
av faktorer respondenten själv inte kunde påverka. För dessa berättelser skattade 
dessutom respondenterna sina förmågor lägre.   

  

Page Break  
Normer  
I den inledande fasen av datainsamling och analys (förstudien) identifierades ett antal 
normer och förväntningar som påverkar unga, både toppen av isberget och den del som är 
under ytan. I Sensemaker undersökningen ville vi därför undersöka vilka normer de unga 
upplever att de påverkas av och hur, och vilka förväntningar de upplever att vuxna ställer på 
dem, samt hur detta påverkar dem. Vi ställde frågorna baserat på de normer och 
förväntningar som identifierats i denna fas. Det här kapitlet handlar om påverkan av normer, 
och vi har valt att använda formuleringen ”oskrivna regler och fördomar” för att passa 
målgruppen. Tre frågor ställdes:   
  

• Vilka oskrivna regler och fördomar påverkas du av? (flerval)  
• Hur påverkas du av sådana oskrivna regler och fördomar (dyad: 
positivt/negativt; gäller den samlade upplevelsen, inte per norm)  
• Vad gör de här förväntningarna, oskrivna reglerna och fördomarna med dig, 
och vad leder det till? (fritext, ej obligatorisk)   

  
De normer vi tog upp var:   

• Mitt kön (att jag är tjej, kille, ickebinär)  
• Bakgrund från annat land  
• Min religion  
• Min sexuella läggning  
• Min ålder  
• Min funktionsvariation  
• Min grupptillhörighet (t ex emo, raggare…)  
• Platsen där jag bor  
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• Något annat (med möjlighet att förtydliga)  
  
Vilka normer påverkas unga av?  
  

  
  
Av 444 deltagare så har ungefär 87 valt att inte svara alls, och 60 har svarat ”vet inte/vill inte 
svara”. Det innebär att 67% av deltagarna upplever att de i någon mån påverkas av normer.   
  
Flera svar var möjligt, och i genomsnitt har varje deltagare klickat i två normer, med en 
spridning som vi inte kan säga något om. Vi ser också att i gruppen deltagare som inte skrivit 
någon berättelse så har flera fyllt i normer. Det verkar alltså som att frågan engagerar, och 
att det finns en medvetenhet om att man kan påverkas av flera. Samtidigt kan det vara så att 
fler klick inte betyder att man drabbas mer, utan att man är medveten om att man drabbas. 
Fler har svarat på frågor om förväntningar än om normer, vilket kan kopplas till att uttalade 

förväntningar från vuxenvärlden kanske är mer tydliga, eller helt enkelt att man upplever 
att förväntningar påverkar en mer.  
  

De enskilt viktigaste normerna som de unga påverkas av är kön (129) och ålder (126). 
Därefter kommer platsen där man bor (74) och funktionsvariation (68), och sedan ett kluster 
med grupptillhörighet (54), något annat (52) och sexuell läggning (43). Om man jämför svar 
mellan killar och tjejer så ser man att killarna i högre grad än tjejerna fyller i kön/ålder, och 
sen är övriga normer mindre. Tjejerna har ålder något högre än kön, men sedan är det större 
spridning där plats och funktionsvariation är stora, och tjejerna har som regel fyllt i fler 

normer per person än killar.  
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När det gäller könsnorm så är den stark både bland killar och tjejer, och faktum är att fler 
killar än tjejer upplever att de påverkas av den. Fler killar överlag än tjejer har besvarat 
frågan om normer vilket är spännande, då en hypotes är att de som befinner sig i ”normens 
öga” skulle vara mindre medvetna om den. En tanke är att frågan är ställd på ett sätt som 
passar killar mer, medan tjejer svarar i fritext.  
  

Den starka normen kring ålder som de upplever är något som förvånade, och något som 

man borde titta närmare på då vi inte förstår vad de menar. En förklaring kan vara att 
de tolkat frågan om ”oskrivna regler” bokstavligt, och förhållit sig till riktiga lagar och regler, 
som när man får köra moped, ta am-körkort, köpa alkohol, ha sex, och att de på så sätt 
påverkas för att de har en viss ålder. En annan förklaring är att unga känner att de inte blir 
lyssnade på, att vuxna / äldre tar sig friheten att tolka deras behov, och att de unga har få 
eller inga möjligheter att påverka samhället.   
  

Att platsen där man bor är viktig är intressant då platsen inte kommit fram så tydligt i 
andra frågor som handlar om plats. Kanske handlar det om att här tolkar man platsen som 
identitet, i frågorna kring platsens påverkan så handlar det om något mer praktiskt.  
  
De normer som få upplevt är bakgrund från annat land och religion, något vi kan koppla till 
demografin i undersökningen där vi har 52 invandrare (första eller andra generationen). 
Samtidigt innebär det att en stor del av de som har invandrarbakgrund påverkas av normer 
kring detta.  
  
De som upplever att de påverkas av övriga oskrivna regler och fördomar nämner bland 
annat:   

• Vad man utbildar sig till och nivå i skolan.   
• Hur man ska se ut, snygg, vilka kläder   
• Att man ska vara perfekt på allt: bra i skolan, snygg  
• Livsstilsval, politisk ståndpunkt (t ex vegan)  
• Personlighetsdrag (t ex introvert, speciell humor)  
• Hobbys och specialintressen (t ex att hästtejer eller gamers är på ett speciellt 
sätt, bara kan vissa saker)  
• Fysisk styrka  
• Psykisk hälsa  
• Landsbygd vs stad  
• Allmän känsla av att man måste passa in  

  
Hur påverkas unga av normer?  
När det gäller hur deltagarna påverkas av oskrivna regler och fördomar, så gäller den frågan 
alla normer sammantaget och kan inte separeras per norm (dvs en person som uppger att 
hen påverkas av normer kopplat till kön, ålder och ursprung har sedan fått svara på hur hen 
påverkas av ALLA dessa normer. Ett neutralt svar kan innebära neutral påverkan av alla, 
likaväl som väldigt negativ påverkan av ursprung men väldigt positiv påverkan av kön). Det är 
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en frågekonstruktion som gör att vi inte får tillgång till viktiga data; samtidigt var det 
nödvändigt för undersökningens längd). Detta innebär att i följande analys så behöver vi 
vara försiktiga. När vi säger att ”av de som påverkas mycket negativt av normer och som 
också uppger att de blir påverkade av könsnorm”, så innebär det inte att de specifikt sagt att 
de blivit negativt påverkade just av könsnormen, de har bara fyllt i båda och det finns kanske 
en annan norm som spökar.   
  

  
  
Sammantaget ser vi att deltagarna uppfattar att normerna påverkar dem mer negativt än 
positivt, men det finns en stor spridning, och många förhåller sig neutralt (eller både positivt 

och negativt). 83 av 444 har valt att inte svara på frågan, ca 1/6 av alla svar. Överlag ser vi 
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att tjejer totalt markerar en något mer negativ påverkan av normer än killar. Förutom 
kön så är vi försiktiga med att dela upp resultaten i undergrupper om dessa blir för små. Med 
brasklapp för att detta ser vi några små skiftningar som kan vara värda att följa upp:  
  

• Elever på högskoleförberedande program upplever en lite mer negativ 
påverkan från normer jämfört med elever på yrkesprogram   
• Något fler upplever negativ påverkan av normer i Karlstad än övriga 
värmländska kommuner. Det här är lite förvånande och kan vara värt att 
undersöka mer – handlar det om ett mindset i hur man förhåller sig till saker, om 
hur man uttrycker åsikter, större / mindre medvetenhet?   

  
Om vi ser på hur de som valt en specifik norm känner generellt kring normer så ser vi också 
några mönster. Det handlar alltså inte om hur man känner kring en specifik norm, utan ”hur 
ser den generalla normupplevelsen positivt/negativt ut bland de som markerat en viss 
norm”.   
  
Av de som fyllt i att de påverkats av kön så är det intressant att fastän fler killar markerat att 

de påverkas av normer totalt än tjejer, så har dubbelt så många tjejer som killar fyllt i 

hur normer påverkar dem. Bland de som fyllt i finns även en svag tendens att tjejer påverkas 
mer negativt än killar. Det skulle kunna handla om en medvetenhet om könsnormen även 
bland killar som inte upplever att normer påverkar dem så mycket.  
  
Vidare ser vi att:  

• Många som markerat ålder uppger en mer neutral påverkan av normer, inte 
lika starkt negativ eller positiv.   
• Starkast negativ upplevelse av normer finner vi bland de som markerat 
grupptillhörighet och funktionsvariation. Samtidigt finns här några få som 
upplever att de påverkats mycket positivt av normer.   

  
Det verkar finnas ett ”tjejfilter” där tjejer upplever mer negativ normpåverkan än killar, 
oavsett vilka normer de markerat.   

• T ex bland de som markerat plats så är det starkt negativt i den lilla gruppen 
tjejer, men blandat och även positivt bland killar.   
• T ex bland de som markerat funktionsvariation så uppger tjejer att normer 
överlag påverkar dem mer negativt än killar – skillnaden är stor men gruppen är 
också mycket liten. Det kan finnas många anledningar men en hypotes kan vara 
att t ex tjejer med ADHD bryter ännu mer mot normen än killar.   
• Av de som påverkas av normer kring religion så är det främst tjejer som 
markerar att de allmänt påverkas negativt av normer. Gruppen är mycket liten 
men det kan tänkas att tjejernas religion både är mer synlig och att de 
kringgärdas av religiösa regler.  
• Åldersnormen – även här har tjejer en något mer negativ upplevelse än killar.  
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Gruppen icke-binära / övrig könsidentitet är mycket liten och det går därför inte att jämföra 
deras upplevelser med tjejer / killar. Deras fritext-svar handlar inte heller om normer eller 
något som har att göra med deras könsidentitet, utan andra saker som att ta körkort, glädjen 
i att vara med djur, svårigheter att hantera krav.   
  
När det gäller oskrivna regler så uppfattas de som mindre positiva jämfört med 
förväntningar. I en miljö där det annorlunda inte är accepterat så tenderar deltagarna att 
vara mer samstämmiga i hur de upplever oskrivna regler. I en miljö där det annorlunda är 
accepterat så finns en större bredd på hur man upplever normer som positivt/negativt – 
både mer positivt och negativt än i den mer trångsynta miljön.   
  
Normer och värderingar blir synliga i berättelserna  
När vi tittar på vilka berättelser respondenterna har valt att dela med sig av går det att 
urskönja ett antal normer och värderingar som verkar ligga under ytan, och som 
kompletterar de normer som identifierats tidigare i projektet:  
   
Prestation, uppskattning och bekräftelse: Många av berättelserna beskriver olika typer av 
prestationer – t.ex. klara av saker i skolan, vinna en tävling, få ett jobb, vilket är väntat med 
tanke på hur instruktionen och frågan kring berättelsen formulerades. Det är dock tydligt att 
många av berättelserna kretsar kring den uppskattning och bekräftelse prestationen ledde 
till – t.ex. få bra feedback, att imponera på någon, få ett pris, bli omtyckt, få beröm, känna 
sig viktig. Det är också vanligt förekommande att dessa prestationer ställs gentemot vad 
andra åstadkommer, och det finns element av konkurrens, att överträffa eller utklassa 
andra, att vara bättre och att jämföra sig. I flera fall verkar det också vara av vikt att denna 
yttre bekräftelse på något sätt är mätbar – betygsnivå, antal festivalbesökare, antal kg 
bänkpress och så vidare. Detta kopplar an väl till den bedömningsnorm som identifierades 
under nulägesanalysen, att allt en gör ska bedömas av en extern part och att det inte räcker 
att en själv är nöjd med sitt åstadkommande. Vi ser också ett mönster i att de berättelser 
som utspelar sig i skolan i hög grad handlar om mätbara prestationer – klara prov, uppnå ett 
visst betyg, komma in på en utbildning – snarare än att lära sig något nytt eller utveckla sina 
förmågor. Mycket fokus på prestation i skolan och att klara prov (särskilt matte nationella 
prov), att det inte går så bra men man anstränger sig och rycker upp sig.   
  
Stort fokus på prestation, att man presterar, eller hur man förhåller sig till att prestera. 
Starkast kopplat till skola, sport.  
  
Pressen att prestera och lyckas gör det än mer förödande, för måendet och identiteten, att 
vara en som misslyckas. Snäv syn på prestation där ett studiemisslyckande blir förödande, 
man blir en misslyckad, fastän man kanske har en massa bra förmågor som man fått på 
andra sätt. Kanske har eleven massor bra att komma med, men det blir osynligt när det inte 
passar in i skolans mall. Det ”andra man lyckas med” behöver lyftas upp för att nyansera 
bilden av vad det innebär att lyckas / misslyckas, eftersom det har så stor inverkan på 
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mående, skolgång och hur man tar sig fram. Om fokus är på förmågor snarare än prov så 
kanske man kan vara öppen för andra sätt att bygga förmågor?  
  
Mycket kring själva tävlingsmomentet i sport, att man vann uttagning, match, blev vald. Men 
även kunnandet i sig och individuella mål - “jag kan åka skidor”, “jag kom upp på en stor sten 
med min cykel” “jag tog 100 kg i bänkpress”  
   
Individualism: Majoriteten av berättelserna är av en individualistisk prägel, vilket är ganska 
väntat med tanke på hur instruktionen och frågan kring berättelsen formulerades. Vi anser 
ändå att det är av vikt att påpeka hur pass tydligt detta mönster är, och att det är intressant 
att se hur pass få respondenter som har valt att berätta om tillfällen då de åstadkom något 
tillsammans med någon annan, eller för någon annan. Möjligtvis hade resultatet blivit mer 
diversifierat om vi ställt frågan annorlunda, men mönstret är så pass tydligt att normen kring 
att ”klara sig själv” inte går att blunda för här. Det är också tydligt vilket enormt 
ansvarstagande på individnivå som porträtteras i berättelserna – många beskriver hur de tar 
tag i saker själva, utan hjälp, rycker upp sig, utgår från sig själva och sina behov, kämpar i 
motvind och når sina mål. Det är tydligt att det ges hög status till att klara sig själv och vara 
självständig.  
  
Mycket individualism - få har pratat om när de gjort något tillsammans med andra. Det 
verkar som att prestation kopplas till individ. Stolthet/värdering i att klara saker själv, och 
utan att någon hjälper en. Kunna utan att öva; lära sig utan att se på YouTube eller ta hjälp.   
  
Klara sig själv-norm: (också en tuffhetsaspekt, särskilt för killar, inte be om hjälp för psykiskt 
mående… Be om hjälp eller inte - i några få fall tar de upp att de klarade sig igenom något 
med stöd av vänner eller andra, och lyfter fram värdet av att våga be om hjälp. Tuffhetsnorm 
- att inte be om hjälp, men allt gott som kommer med att våga be om hjälp. Kan speglas i 
klandra sig själv för sina egna misstag, misslyckanden. Övervikt självkritik. Kopplar till alla ska 
in i samma mall också, om man inte får rätt förutsättningar…   
  
Alla ska in i samma mall – men inte riktigt en norm!  
mycket kring hur man sänks i skolan om man inte passar in - om man inte klarar ämnena, har 
svårt med sociala situationer, har psykisk ohälsa, inte blir respekterad för den man är, inte 
kan jobba i annan takt. Om inte skolan kan möta de här eleverna på ett mer individanpassat 
sätt, hur kan man då göra?  
Fortfarande klandra sig själv  
  
Nyansering av utbildningsnormen: ”alla ska ta den reguljära linjen”, det ges olika status 
kring folkhögskola osv. Det verkar som att eleverna inpräntas gång på gång att om de 
misslyckas så går allt till helvete. Och så har de rå-ångest. Men det gör ju inte det! Det finns 
ju komvux, folkhögskola, först jobb sen plugga… osv. kan man minska stressen genom att 
normalisera det att ta olika vägar? Vi vill höja utbildningsnivån – men kanske är en nyckel att 
inte pressa dem igenom ”en väg genom livet-normen”?   
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”Skolsystemet gör att jag/vi hamnat utanför och vi har ingen väg tillbaka. Mina drömmar om 
att bli förskolelärare kan gå mig helt förbi då skolsystemet idag bygger på att man kan helt 
och hållet kuggas redan i åk 9 och därför inte komma vidare till gymnasiet. Av att skolan ska 
passa alla men verkligen inte gör det har jag fått panikattacker och skolångest vilket gör att 
jag kommer inte längre än till dörren in i skolan innan paniken och ångesten tar över och jag 
får vända hem igen. Så Nej jag kan inte påverka min egen framtid så som skolsystemet ser ut 
idag, för mig, för mina syskon för ALLA”  

Förväntningar  
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Vuxennormen skapar förväntningar som kan sporra men framför allt stressa.   
Medan vuxna föreställer sig att unga påverkas till största delen negativt av samhällets 
förväntningar, så är det många unga som påpekar att ”på rätt nivå” så har förväntningar en 
positiv effekt, i alla fall som de kan se i efterhand. De tydligaste förväntningarna de upplevde 
var ”ta ansvar för mitt liv”, ”klara grundskolan och gymnasiet” och ”jobba och tjäna pengar”. 
Förväntningarna slår olika mot killar och tjejer.  
  
Förväntningar från vuxna och samhället slår olika mot tjejer och killar. När de unga 
bedömer hur förväntningar påverkar dem på en skala så är resultatet neutralt/svagt negativt 
– mer negativt för tjejer. Men när de unga i fritextsvar beskriver hur de påverkas av normer 
och förväntningar ser vi att de flesta tjejer som svarat upplever en stark negativ påverkan, 
där förväntningar skapar stress, press, prestationsångest och osäkerhet. Detta förekommer 
även bland killar, men majoriteten uppger att de påverkas positivt och ser förväntningar som 
något som motiverar dem att kämpa och ta sig framåt.   
  
Allt det här resulterar i en giftig mix framför allt för killar som faller igenom – de har 
förväntningar från samhället att prestera, och samtidigt styrs av normer att vara tuffa och 
klara sig själva. För de som inte har alla förutsättningar på plats så kan detta resultera i en 
identitet som någon som misslyckas, psykisk ohälsa och isolering som inte bryts när det sitter 
i ryggraden att inte be om hjälp, samtidigt som de klandrar sig själva. Många tjejer har det 
tufft av samma skäl, och kämpar också mot starka könsnormer. Det kan variera från en 
”duktig flicka”-norm och höga förväntningar i skolan, till att det förväntas mindre av tjejer i 
ett visst yrkessammanhang. Å ena sidan verkar tjejer ha lättare för att be om hjälp och ta 
stöd i vänner och familj, men å andra sidan finns en generell tendens i undersökningen som 
visar att tjejer är något mer pessimistiska eller upplever normer och förväntningar mer 
negativt jämfört med killar.    

Berättelser: kämpa och vara stolt, ansträngningar och umbäranden  
En viktig del av undersökningen utgjordes av att respondenten delar med sig av en 
berättelse om en erfarenhet och sen svarar på frågor om denna. Frågan lydde:   
  
Nu kommer vi be dig att berätta om en händelse, och i nästa steg kommer du att få svara på 
frågor om händelsen. Försök välja något som du kan beskriva tydligt och som är 
betydelsefullt för dig.   
  
Tänk på en gång när du gjorde något riktigt viktigt, där du behövde anstränga dig.  
Det kan ha varit något som gjorde dig stolt, eller som inte alls blev som du tänkt dig. Vad ville 
du uppnå och hur gick det? Berätta om din erfarenhet med 2-5 meningar - eller mer om du 
vill.  
  
Hur de fyllt i: Att dela en berättelse var en obligatorisk fråga. De allra flesta har ansträngt sig, 
medan några har haft svårt att komma på något eller inte brytt sig. Berättelserna är 1-10 
meningar långa, i snitt 2-3. Av 444 berättelser så har ca 50 svarat ”jag vet inte / kommer inte 
på något”. När man följer upp dessa så har flera lämnat fritext-svar på andra frågor och fyllt i 
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övriga frågor på ett lika engagerat sätt som andra. Några få har inte brytt sig om 
undersökningen, med svar som ”jag glum”, ”vet inte”, eller på annat kön ”gurka”, och 
kryssat i ”inte relevant” på de flesta frågor. Det är dock en liten grupp på mindre än tio 
individer.   
  
Vilken typ av berättelse har de valt att dela?   

  
De har också fått bedöma hur upplevelsen kändes:   
  

  
  
Det är intressant att många väljer att dela något som var både positivt och negativt, och ofta 
handlar det om en upplevelse som var svår, där man gick utanför sin trygghetszon, men 
lärde sig något viktigt eller skapade värde för någon. Gruppen som delat berättelser där det 
inte finns något positivt (negativ, varken positiv eller negativ) tenderar att ge dystra svar 
även i förhållande till syn på framtid, vägval, osv.   
  
Berättelserna visar att unga i Värmland besitter många värdefulla förmågor  
När vi tittar på de insamlade berättelserna blir det tydligt att unga i Värmland besitter många 
värdefulla förmågor, och att de dessutom verkar vara medvetna om dessa förmågor och kan 
uttrycka på vilket sätt de har inverkat på händelsen de beskriver. På en övergripande nivå 
handlar förmågorna om självledarskap, personlig utveckling och ansvarstagande. En del 
berättelser handlar om värdeskapande och samarbete, men dessa är mindre vanliga. På en 
mer detaljerad nivå ser vi att berättelserna handlar om:    
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Självledarskap  

• Anstränga sig: jobba hårt, lägga ner mycket tid, kämpa, hålla uppe hoppet, 
försöka flera gånger, inte ge upp  
• Göra något nytt och utmanande: lyckas med något en aldrig gjort förut, ta sig 
an en ny roll, lära sig något nytt, utveckla en förmåga, fatta ett viktigt beslut, göra 
en förändring, utmana sig själv, engagera sig, lära sig praktiska färdigheter  
• Vara självständig: klara saker själv, ta initiativ, ta ansvar för sig själv och andra, 
rycka upp sig  
• Uppnå ett mål: att lyckas med något, bli färdig, ha en plan, klara en deadline, 
vinna en tävling, ta körkort, klara ett prov i skolan, få ett visst betyg, komma in på 
en utbildning, få ett jobb, tjäna pengar  
• Vara modig och våga: följa sin dröm, trotsa sina rädslor, ta steget, lämna 
tryggheten, berätta att en mår dåligt, våga lita på andra människor, be om hjälp, 
öppna upp sig, visa sig sårbar i en relation  
• Ta sig över hinder och genom motgångar: klara sig bra trots en tuff uppväxt, 
trotsa sin rädsla för misslyckande, gå igenom en prövning, satsa trots att en blir 
ifrågasatt, kämpa från ett underläge, ta sig igenom en svår tid, bli frisk från en 
sjukdom  

  
Personlig utveckling och ansvarstagande  

• Bryta destruktiva mönster: att välja sin egen väg istället för att göra som 
andra, byta till en mer hälsosam livsstil, ändra sig när något blev fel, vända på en 
negativ spiral av psykisk ohälsa, avsluta en destruktiv relation, bryta från något 
som är skadligt för en  
• Hitta sig själv och få perspektiv på tillvaron: hitta sin väg, finna sin passion, 
utvecklas, lära sig vad som är viktigt i ens liv, inse sin egen potential, ha tålamod, 
lära sig att livet går upp och ner, ta reda på vem en är och vad en vill  
• Inse sitt värde i relation till andra: göra något betydelsefullt, vara en bra 
person, inse sin plats i ett större sammanhang, få uppskattning  
• Ta hand om sig själv: skapa trygghet och förutsättning för sig själv, unna sig 
något som får en att må bra, ta ansvar över sitt mående, lyssna på sina egna 
behov och sätta dem först, sätta gränser och backa när det blir för svårt, ta tag i 
sig själv och sitt mående, värna om sin självkänsla och inte låta den påverkas av 
motgångar, ta sig framåt i små steg  
• Stå upp för sig själv och vad en tror på: följa sin magkänsla, kämpa för det en 
brinner för, lita på sin instinkt, vara sig själv, komma ut (sexuell läggning), lita på 
sin egen förmåga, sätta sin egen agenda, brinna för en viktig sak  

  
Samarbete och värdeskapande  

• Ge till andra: Hjälpa någon annan, göra goda gärningar, engagera sig i något 
som är större än en själv, ställa upp, trösta, försvara, stötta, göra något som 
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betyder något för en annan, påverka sina vänner på ett positivt sätt, vara en bra 
förebild  
• Hitta styrka i ett socialt sammanhang: hitta rätt människor, välja vänner som 
har gott inflytande och är bra att ha omkring sig, skapa ett stöttande 
kompisnätverk, värna om familjen och nära relationer  

  
Teman i berättelserna  
Vad berättar deltagarna om när de får välja något de gjort som de är stolta över, där de 
ansträngt sig på olika sätt? Berättelserna har en väldig bredd, och handlar om alltifrån att 
lyckas ta AM-körkort, komma in på en utbildning, nå ett visst betyg, ta hand om en sjuk 
familjemedlem, vinna en match, föda upp kaniner eller hitta sin väg i livet. Berättelserna 
handlar om skola, psykisk ohälsa, jobb, att hjälpa en vän.   
  
Några utvalda exempel:   
AM-körkort: Ofta någon som har svårt att plugga teorin, svårt att förstå, alla andra har det 
lättare men kämpar och får till det  
Några digitala: Framgångar i spel, bli youtuber,   
Mycket kring att våga göra något läskigt, nytt, utanför komfortzonen, och så kommer man ut 
som ny.  
Engagera sig i frivilliga engagemang: Ungdomsfestival, UF  
Lära sig praktiska färdigheter: T ex musikinstrument, meka med bilar. Jobba med händerna, 
fixa problem.  
Jobba hårt för att kunna köpa något: T ex sommarjobba för att få råd med bil  
Kämpa med psykisk ohälsa, fysiska hinder: Kamp med psykisk ohälsa och bara små framsteg  
Gå igenom något svårt (t ex sjuk familjemedlem) som gör att man växer. Ta sig ur ätstörning 
och självskadebeteende; komma över en fobi,   
Hjälpa någon annan: Stötta familjemedlemmar som har cancer, hjälpa en vän att sluta med 

droger, peppa en vän som är deprimerad eller har sociala problem. Även olika typer av 

goda gärningar som att hjälpa ett barn som tappat bort sina föräldrar, stolthet över att 
familjen stöttar en flykting. Hjälpa vänner som håller på med knark; hjälpa lillasystrarna mot 
religiösa normer; hjälpa tuffa som behöver hjälp).   
  
  

Page Break  
Utvalda citat  
  
Om att kämpa med normer och förväntningar:  
“Jag tror att det viktigaste är vad jag har gjort i skolan. Jag är en person som tyvärr är 
ganska rädd att förlora och misslyckas och vill alltid vara bäst på allt. I skolan gör jag mitt 
bästa på prov och andra uppgifter för att få de bästa möjliga betygen och för att bevisa för 
mig själv att jag kan lyckas om jag verkligen försöker. Jag blir väldigt stolt över mig själv när 
jag lyckas få bra betyg och om jag inte får bra så vet jag att jag kommer göra bättre på nästa 
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Jag tycker inte om att vuxna alltid tror att de är bättre och ska bestämma över alla. Blir arg 
av det”.  
  
“Jag höjde mina betyg i 6 ämne under en termin. Jag var stolt för att jag ville komma in på 
teknikprogrammet i framtiden. Utan det skulle jag inte veta vad jag skulle göra. Jag blir 
nervös inför framtiden och är rädd att jag kommer inte klara av att uppfylla 
förväntningarna”.  
  
”De gör mig irriterad och omotiverad, vill bara göra tvärtemot ibland”  
  
”Det påverkar min fritid. När jag till exempel spelar tv-spel känner jag ofta att jag “måste” 
göra något mer produktivt. Jag har spelat tv-spel mer eller mindre hela mitt liv. Ibland har 
spelandet varit mer intensivt och ibland har jag inte spelat överhuvudtaget under en period.”  
  
”Jag har märkt själv att jag utvecklat förakt för bekanta som inte gör något annat än spela 
tv-spel. Om det är negativt eller helt naturligt har jag svårt att svara på själv.”  
  
”Jag hade som plan från 8:an att jobba som ingenjör- det lättaste vägen var att gå 
Tekniklinjen. Jag kämpade på att få så bra betyg i både 8:an och 9:an tills att jag är stolt över 
mig själv att jag klarade detta. Även om under vägen att nå målet fick jag så mycket 
negativa feedback när jag berättar om mitt mål, från personer när man tror att det aldrig 
kunna vara som t.ex lärare, vänner frågar mig om jag kommer att klara mig i Teknik. Det 
störde mig mycket!!. Men nu går jag Teknikprogrammet och har bättre betyg än i 
högstadiet.”  
  
Svårigheter med ”raka vägen” och prestation – samt vägar ut ur det svåra  
  
”Jag är snart lagligt vuxen och jag får extreme stress och ångest från att veta att jag nog inte 
kommer ha ett jobb på flera år och behöver snart betala skatter medans jag inte har ett. Jag 
får ångest från idea att jag måste jobba annars klarar jag mig inte längre fram eller kommer 
vara ett misslyckande för kommunen”.  
  
”Det var något helt annat att få jobba och hjälpa människor, än att gå i skolan för att 
prestera hela tiden. Även ifall mitt jobb bara var att stå i kassan och ta emot beställningar 
och ta betalt, så kände jag mig så viktig, behövd och uppskattad. Det gjorde så hela mitt 
mående blev så mycket bättre, väldigt fort. Allt var helt annat där; inga lärare som tjatar på 
en om uppgiften som man har ångest över, ingen elev som snor ens telefon och drar i ens hår 
för att jävlas, inga ångestfyllda lektioner att tänka på. […] Så det som började med att jag 
skulle kunna få lite pengar, slutade med att jag verkligen upptäckte att skola - nej, det är 
inget för mig. Jag vill jobba, ha ett vuxenliv, ta eget ansvar över allt. DET är Hanna Persson, 
ingen deprimerad tjej som går handelslinjen på gymnasiet och rent ut sagt hatar sitt liv”  
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”Skolgång har inte så varit lätt, jag hamnat i depression och hamnat efter i massa ämnen. 
Jag fick inte tillräckligt bra betyg för att komma in på den linjen jag ville gå på och jag 
klarade inte grundskolan så jag hamnade på Introduktionsprogrammet (vilket jag nu är sjukt 
tacksam över, och jag är så glad över att jag inte hoppade av även fast det kändes jobbigt i 
början.) Jag har äntligen tagit mig ur depressionen och fått upp motivationen till att plugga, 
jag betar av ämne efter ämne och jag förväntas att komma in på barn och fritid i år. Jag har 
kämpat och kämpat och det är så skönt nu när man ser att det lönat sig. Jag planerar även 
att läsa vidare när jag tagit studenten.”  
  
”När jag gick mitt första år på folkhögskola så fick jag anstränga mig för att inte glida in i ett 
negativt tankesätt angående min prestationsförmåga. Då skammen låg kvar från min 
gymnasietid och jag fick kämpa för att släppa den. Detta var jag tvungen att göra för att ge 
mig själv motivation och disciplin så jag kunde studera på det sättet jag önskade studera. 
Detta gick bra och jag fick vara väldigt stolt över min insats.”  
  
Klara/klandra-sig-själv:  
  
”Att man inte ska va rädd för att ta hjälp. Det kanske inte känns tufft eller så, men det 
behöver en inte va heller. En blir tuffare sen när man mår bättre”.  
  
”Jag är stolt över att inte ha övat mycket på några prov. Varför jag känner mig stolt är för att 
jag känner att jag kan utan att behöva öva och att jag kan komma ihåg viktiga saker”.  
  
”När jag skrev mitt gymnasiearbete var jag först väldigt envis om att jag skulle klara det själv 
och att jag inte kunde be om hjälp. Till slut insåg jag dock att det inte var hållbart med ett 
sådant tänk eftersom det var ett stort och komplicerat ämne jag valt så jag valde till slut att 
be min handledare om hjälp vilket underlättade väldigt mycket för mig.”  
  
Förmågor byggs utanför skolan:  
  
”Jag gjorde t-shirt själv. Jag designade motivet, kontaktade företaget som trycker och så fick 
jag fram några färdiga t-shirts.”  
  
”Jag blev VÄLDIGT stolt när jag kom upp på en stor sten med min cykel. Det var ett av dom 
första hindren som jag kom upp på med fart och det ca 5 timmar. Det var också långt ner i 
Sverige så jag kunde inte träna där varje dag. Det var en av dom svåraste sakerna jag har 
gjort i hela mitt liv.”  
  
”Kursen svenska 3 fick vi en uppgift där vi skulle göra våran egen film. Jag och en kompis 
gjorde en informativ film om filmen “The hobbit”. Vi kände redan vid presentationen att vi 
var överlägsna de andra grupperna. Det är mitt stoltaste minne från gymnasiet och det var 
en punkt i mitt liv där jag kände att mina intressen som jag ägnar mig åt på fritiden gett mig 
en boost i min karriär.”  
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”Det som oftast gör mig mest stolt över mig själv är när det går bra i skolan då jag gör så 
gott jag kan där utan att lägga all min tid på skolarbete. Jag tränar två hästar och jobbar och 
hinner därför inte så mycket mer. Om jag ska välja en viss händelse så är det nog när jag 
köpte min bil helt själv efter att ha jobbat en hel vinter i ett hoppstall, det var dessutom ett 
väldigt slitigt jobb och jag kunde ha slösat pengarna på skit.”  
  
“Det var när jag startade mitt UF-företag. Jag och gjorde olika hemsidor för olika företag i 
Kil, Karlstad och Örebro. Jag behövde ha olika möte med olika chefer för kunna presentera 
oss själva och få uppdraget”.  
  
Förmågan att skapa värde för andra, hjälpa:  
  
”Bara för några dagar sedan tog jag tag och anordnade en aktivitetsdag där jag bor. Jag 
gjorde nästan allt jobb själv och det blev en riktigt rolig dag med många folk som kom.”  
  
”Det var en gång en person som var jag. Jag skulle måla en banderoll till internationella 
kvinnodagen. Det var ansträngande för min rygg. Jag hade ont i ett par dagar. Inte så 
ansträngande enligt andra men det var värt det.”  
  
”Jag har alltid satt väldigt stor press på mig själv och vill alltid prestera på topp när jag tar 
mig för något, vilket ofta lett till att jag inte vågat tacka ja till sådant som jag egentligen 
velat. Rädslan för att misslyckas har därmed tagit över. I det här fallet valde jag trots stor 
nervositet och en del tvivel att tacka JA till att arrangera en UKM-festival i Arvika. Festivalen i 
Arvika blev den största i hela Sverige det året och har sedan dess slagit rekord varje år - 
något som jag är oerhört stolt över”.  
  
”Jag har behövt hjälpt en kompis som rökte. Efter att jag hade pratat med hen. Det gjorde så 
att jag kände mig väldigt stolt och har även blivit bättre vän med hen”  
  
Förmågan att samarbeta, vikten av rätt sammanhang:  
  
”Jag tänker på den gången jag besteg Sveriges högsta berg, Kebnekajse. Jag gjorde det 
nästan helt oförberedd med några av mina närmaste vänner […]. Det blev ett mycket mer 
påfrestande och krävande äventyr än vad både jag och mina vänner tänkt oss men vi gjorde 
det! Vi stod där i regnet och frös allihop och det enda som fick oss att fortsätta gå och inte 
vända om va vårat godis som vi tagit med oss och varandra. Trots att det var fruktansvärt 
jobbigt så fick vi varandra att kämpa vidare. Och till slut så nådde vi toppen! Och då fick jag 
uppleva en sån total lycka och stolthet som jag aldrig tror jag upplevt tidigare. Helt plötsligt 
va jag så glad och hade så mycket energi att det hoppade i hela kroppen och jag kunde inget 
annat än att skrika mitt glädjeskrik, hoppa och dansa. Det ögonblicket kommer jag alltid att 
ha med mig och jag kommer alltid vara otroligt stolt över mig själv och mina kompisar för att 
vi klarade det, tillsammans!”  
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”För några dagar sedan/07.03 2022. Jag och mina Vänner klarade av en raid/vow of the 
desciple på ett spel som heter Destiny 2. Det hade tagit oss 5 timmar att klara av det, det var 
en av den bästa känslan jag har haft på ett tag. Anledningen varför jag var så stolt var för att 
vi lärde oss om upplevelsen från nytt/‘vi visste inte vad att göra från början”  
  
”När jag gick i högstadiet tvivlade jag otroligt mycket på mig själv. Jag hade uselt 
självförtroende och en dålig självkänsla vilket senare resulterade i att jag fick diagnosen 
anorexia och skickades runt mellan mottagningar, behandlingshem och sjukhus under ca ett 
års tid. När jag äntligen började bli bättre och var fast besluten att bli frisk fick jag börja i en 
ny klass på en ny skola. Här utvecklades jag otroligt mycket som person och förstod verkligen 
värdet av att ha rätt människor runt omkring sig. Året därpå började jag på estetiska skolan i 
arvika, och flyttade till och med hemifrån till ett internat!! Idag är jag friskförklarad från min 
ätstörning och inget av det skulle skett om jag inte träffat alla underbara människor längst 

med vägen dig jag är idag      ”  
  
Ta sig igenom svåra förhållanden, komma över hinder:   
  
”Jag tog mig ur en destruktiv relation. Jag visste länge innan att jag behövde göra det, men 
det tog lång tid att uppbåda tillräckligt med mod och kraft att genomföra det. När jag väl 
hade sagt det jag ville säga började det svåra, att inte lockas tillbaka in i det trygga och 
välbekanta, men dåliga. Men jag lyckades, och idag är jag stolt över att jag var stark och 
klarade att säga nej, och att jag gjorde det jag trodde på.”  
  
”Flera gånger under min uppväxt så har ekonomin varit extremt dålig. Att hålla uppe 
humöret och låtsats må bra och inte verka påverkade på de har varit extremt svårt. Men det 
har gått ändå, att försöka inte tynga ned andra runt mig och lyfta upp dem.”  
  
”Att övertala mina föräldrar om att jag bör flytta hemifrån till annan ort. Pga personlig 
utveckling och för att veta vad jag vill och vill göra med mitt liv. Det gick inte över en natt 
utan var en process att övertala dem. Skapa förståelse och ge dem mer information om hur 
saker och ting skulle ske, med mer information om beslutet kändes det enklare för dem att 
acceptera det. Att berätta olika perspektiv och vinklar än deras attityd om att, som flicka 
flytta hemifrån inte behöver innebära vad de tror det innebär.”  
  
Alla ska in i samma mall:   
  
”Som varslad från arbeta jag arbetat på i 4 år och 5 år inom handels, så fanns det att välja 
på att stämpla eller hitta jobb. Jag tog första bästa i Dalarna för Värmland kund Winter 
erbjuda vad dem erbjöd. Jag flyttar senare tillbaka och får A-kassa i 3 månader. Sen måste 
jag tvingas in i ett program från arbetsförmedlingen för ungdomar. Förlåt, men jag känner 
mig så omyndiga förklarad. Att jag som 23år ska ha nått specialprogram med extra koll och 
inte får den hjälpen jag behöver. När jag från 17 år haft arbete utan stopp. Jag har fått alla 
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arbeten jag varit på intervju för oavsett yrke. 10+ trots mina diagnoser som bipolär och 
asperger som jag fick redan på dem senare åren. Så har jag skött mig exemplarisk och 
många jobb har rykt och lockat på mig. Nu bytte jag yrke totalt och försöker starta företag 
som massör. För jag trivs fruktansvärt bra, mina panikångest har minskat och mina 
självmordstankar har blivit färre. Då jag hittat ett yrke jag trivs i. Vilket inte är bara bara. Jag 
som arbetslös kan bara berätta min berättelse. Och känner mig väldigt handikappad, 
omyndigförklarad och utebliven. Jag söker starta eget bidrag just nu från arbetsförmedlingen 
och har kämpat i 1 år. Men jag får ej den hjälp jag behöver och kommer kanske tvingas gå ut 
i handels igen eller något ännu värre yrke som drar ner mig till botten igen. JAG HAR EN 
DRÖM. Som jag kommer att uppnå oavsett vilket län jag ska behöva ta mig till. Den är för att 
hjälpa mig och hjälpa folk med utbrändhet, diagnoser, sjukdomar och barn. Mer ändå vill jag 
inte skriva så min idé hamnar i fel händer. Men inom 10 år så ska min dröm vara uppfylld. 
Planen är att plugga vidare när jag väl startat företag så att jag kan göra elevbehandlingar 
inom mitt företag så jag kan få pengar så jag klarar mig. Men just nu är kampen står för just 
mig både ekonomiskt och psykiskt. Men de jag tycker Värmland har bra med är utbildningar 
för andra unga och vuxna. Men inte just för det yrket jag vill arbeta med. Jag måste tyvärr 
söka mig mot Göteborg och Stockholm. Men det är MIN väg, MIN egna väg som JAG kämpar 
och har bestämt SJÄLV. Som tyvärr inte hade varit så svårt om jag bott någon annanstans 
antagligen få jag känner folk i precis hela landet. inom olika yrken och det låter helt ärligt 
inte lika svårt för dem med just det jag håller på med. Jag har fått erbjudande från Norge så 
kanske till och med byter land. Men Arvika och Värmland kanske är jättebra på andra 
saker.”  
  
Acceptans på platsen där du bor:   
  
”Som uppväxt i en småstad där jag inte kände att jag passade in med alla andra så var det 
naturligt för mig att söka mig till ett sammanhang som tillät mig lämna min hemstad och 
träffa andra jag kan identifiera mig med bättre. I mitt fall hittade jag mitt politiska 
engagemang och mitt intresse för foto och konst”.   
  
Unga invandrares röster:   
  
“Asså jag vet inte riktigt än men Jag vill göra något inom vården. Att flytta här till Sverige, 
jag tänkte att det skulle bli bra och roligt. Men jag känner mig inte riktigt så om jag ska vara 
ärligt jag skulle flytta tillbaka när jag blir 18 år. Jag tror inte att jag kommer lycka i livet”.  
  
“Jag ville att jag skulle få godkänt på matte efter att jag fick F. Genom att få mycket hjälp av 
läraren i Im och fick mycket tid med att lära mig om matte än vanligt i skolan hjälpte mig 
med min mål. Jag ansträngde mig och fokuserade steg för steg och kämpade till min resultat 
än jag någonsin har gjort tidigare. Genom att inte ge upp och fråga om hjälp och hitta 
motivationen hjälpte mig med att nå högt betyg. Det jag använde mig för att lyckas var 
bland att ha motivation, bra studie teknik, fråga läraren, anteckna och inte ge upp”.  
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“Tagit fel vägar i livet men försöker nu ta vägar som är ett och bra för mig och min familj. Att 
kämpa i skolan vilket har varit tufft pga av olika omständigheter i mitt liv. Med min bakgrund 
så har det varit tuffare men har kämpat mig igenom det och fortsätter göra det Det kan vara 
riktigt jobbigt ibland när man vill gå sin egen väg och ta egna beslut men på samma gång så 
har dessa förväntningar gjort mig starkar och fått mig kämpa ännu hårdare”  
  
Röster från vuxna:  
  
”Jag upplever en stark norm att det är först grundskola och sen att fixa gymnasieutbildning 
som gäller - annars hamnar du utanför den normen och i ett ’misslyckande’ eller att du ’inte 
är godkänd’.”   
  
”Att se att det finns andra vägar att gå är inte lika accepterat idag som tidigare - vilket leder 
till en ökad press och ohälsa. För de ungdomar som ändå väljer en annan väg så beror det på 
om de exempelvis har resursstarka föräldrar eller annat som hjälper dom att ta en annan 
väg. De flesta ungdomar som jag möter i min yrkesroll saknar utbildning och kontaktnät och 
upplever därför att deras väg in i framtiden är tuff och svår”.  
  
”Unga tror de måste välja t ex utbildning och yrkesinriktning tidigt och de tror det styr mer 
än det gör vad gäller deras framtida val kring yrke, företagande och livsmöjligheter i stort”  
  
“Man måste ge (både unga och vuxna) tid och möjligheter till reflektion och eftertanke. Inte 
forcera fram beslut som kanske inte är livsviktiga att fatta just nu. Sluta fokusera på ungas 
brister och bygg på varje individs styrkor och talang”  
  
”Själv jobbar jag bara med de ungdomar som hamnar på en annan väg än vad som förväntas 
i deras ålder. När man kommer dem nära och lär känna dem, så förstår man oftast varför de 
är i den situationen de är … lågt eller kanske fel stöd hemifrån, högt ställda krav de inte får 
hjälp med att nå upp till, mm”.  
  
“Alla behöver känna att de är behövda. Det blir de flesta i ett sammanhang - ofta i en 
grupp/mänskligt nätverk. Alla typer av mötesplatser, i alla former, där olika människor möts 
ger större möjligheter till det”.  
  
”Få en god relation och skapa trygghet - i kombination med att stötta den unga att våga 
utmana sina rädslor och farhågor, det tror jag var det viktigaste i den här berättelsen. Dåliga 
erfarenheter i kombination med en begränsad kunskap om hur samhället fungerar blir inget 
bra - och det kräver ett uthålligt engagemang från stöttande vuxna”.  
  
”Jag upplever att det finns ungdomar som bryter mot normer och fördomar och blir 
accepterade av sin omgivning - men då finns de i en miljö av medmänniskor (familj och 
vänner) som är stöttande. Att t.ex. vara gay kille och befinna sig i en machomiljö (typ 
ishockey/fotboll) är troligtvis förenat med mycket ångest och ohälsa”.  
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”I Arvika startade ett gäng unga en teater och spelade “Momo, eller kampen om tiden”. Det 
gänget bildade sedan Föreningen Galaxen och arrangerade den första Musikfestivalen som 
de kallade Arvikafestivalen. Den höll sedan på årligen i 20 år och engagerade och gladde 

tusentals ungdomar. Vuxenvärlden stöttade med pengar, men i övrigt lämnades 

ungdomarna i fred. [vad unga behöver?] Frihet och lokal och pengar men framför allt 

kärlek för det de är, inte det de skall, eller borde, bli”.  

  
”Ett av de stora problemen är inte motivation. Det är psykisk hälsa och vision. Om de mår bra 
och har energi att orka se framåt kan det göras en framtids plan som eleven skulle tycka om 
OCH orka med”.  
  
”Det svåra är att se sina jämnåriga vara längre fram i livet än en själv. det finns inte mycket 
att göra än att prata om att livet inte är bortkastat på grund av sida spåren. att ta utbildning 
eller hitta ett passande jobb i efterhand fungerar lika bra. 1-5 år extra är inte så farligt i det 
stora hela om vi ändå ska leva till 80+”.   
  
”Att prata med hen och tillgodogöra att det går att fråga efter hjälp och att okunskap inte är 
ett hinder, vi alla lär oss. om det är personligt problem eller sjukdom som sätter stopp så 
gäller det att prata med hen och ta det lugnt, dela upp arbete i delar och göra del för del. Att 
prata om hur världen och andra fungerar. Att människor generellt inte ser eller tänker fullt så 
mycket på andra människor. Att andra inte lägger märke till vad hen ser om sig själv. Att 
stärka hens egna personligheter och framhäva styrkor. säkerställa att hens problem inte 
definierar hen som person”  
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Bilaga  D: Filipstad  

 

 

logo

Instruktioner

• Öppna presentationen i presentationsläge.

• Bläddra mellan slides som vanligt med piltangenterna eller 
mellanslagstangenten.

• På aktörskartan [slide 17] kan du klicka på blixtarna för att läsa mer om 

identifierade flaskhalsar mellan aktörer. Klicka på 
<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN för att backa tillbaka till kartan. 

• På översikten över kundresor [slide 20] ska du klicka på den persona du vill 
titta på. Bläddra dig genom kundresan. På den sista sliden klickar du på  
<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR för att komma tillbaka till översikten och 

välja nästa kundresa. 

• Alla slides finns indelade i sektioner. Du hittar dem i översiktspanelen
till vänster i PowerPoint. 

RISE — Research Institutes of  Sweden1

Detta är en 
interaktiv 
presentation som 
funkar bäst i
presentations-
läge!

Filipstad: 

Resan mot egen 
försörjning
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Det finns många olika vägar att stegförflytta sig mot egen försörjning dessa vägar

behöver tydliggöras, synliggöras och utvecklas både på individ och organisationsnivå. 

Inte minst med tanke på att det är olika aktörer inblandade, både kommunala och

externa som är styrda av olika lagar, sekretess och förordningar.

Vi ser framför oss en tunnelbanekarta, med olika linjer, stationer och bytespunkter som vi 

behöver få synliggjort. Vad finns och vad saknas för att skapa fler bytespunkter och spår

så att resan mot egen försörjning blir så smidig som möjligt. Finns det något

avbrott/hinder på vägen inom organisationen som behöver överbryggas.

RISE — Research Institutes of  Sweden3

Uppdrag - bakgrund

logo

Uppdrag

• Visa vilka olika vägar/spår finns inom MOVE-

projektet, andra projekt, ordinarie verksamhet i 

kommunens försorg och samverkande aktörer.

• Organisationsöversyn för att hitta 

flaskhalsar och se vad som behöver utvecklas.

RISE — Research Institutes of  Sweden4

OUTPUT

Visualisering av hur en arbetssökande 
uppfattar och rör sig igenom systemet för 
arbetssökande, flaskhalsar och hinder.
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Aktörs-
workshop

Process

RISE — Research Institutes of  Sweden5

Orientering VisualiseringIntervjuer
Workshop

AF
Workshop

VUX

Workshop
AIE

MOVE

logo

• Aktörskarta

– Organisatoriska flaskhalsar

– Friktion i systemet

• Kundresor

– Barriärer och negativa spiraleffekter i systemet

– Begränsande normer som drabbar individen

Resultat

RISE — Research Institutes of  Sweden6
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Övergripande 
insikter

logo

Vi vill se det som en resa –

individen upplever systemet som en gröt
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Hälsan går som en röd tråd. 

Får individen hjälp i rätt tid kan mycket

lidande och samhällsekonomiska förluster

undvikas. 

logo

Systemet orsakar

försämrat mående hos individen
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Exempel på vad vi inte har kartlagt
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Kundresor

20 RISE — Research Institutes of  Sweden

ArifMarianneAhmadFatma

Fiktiva personer som representerar arbetssökande i Filipstad

Klicka på den 
persona vars 
kundresa du 
vill titta på!

logo

Fatma

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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25 RISE — Research Institutes of  Sweden

• 34 år

• Ursprungligen från Somalia

• Gift, har flera barn

• Aktiv i somalisk kvinnoförening

• Illitterat vid ankomst till Sverige

• Lider av fysisk ohälsa till följd av könsstympning

• Försörjningsstöd: IFO, barnbidrag, bostadsbidrag

FatmaKulturella normer står i vägen 
för egen försörjning

Svårt 

med 
språk, 

SFI

Praktik 
via AIE

Gravid-
itet

Projekt 
via AIE

Utbild-
ning

Jag vill att 
mina barn 
ska ha det 
bra. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Fysisk 

ohälsa

Språk och progression

Fatma kämpar med SFI men 
lyckas inte uppnå den 

progression som AF vill se. 
Hon slits mellan att behöva ta 

hand om sina barn och att 
delta i utbildningen.  

I slutet av programmet 
bedömer AF att Fatma p.g.a. 

bristande språkkunskaper 
inte står till arbets-

marknadens förfogande. 

Fatma skrivs ut från AF 
och kommunen tar över. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Fatma har sedan en tid 
deltagit i etablerings-

programmet och 
utbildningsinsatser, däribland 
SFI och samhällsorientering. 

Fatma

Varför måste 
jag göra det 
här? Mina barn 
är sjuka och 
behöver mig. 

Det är 
jättesvårt 
att lära 
sig 
svenska. 

Det behövs bättre 

verktyg för att kunna 
avgöra huruvida 
individier är illitterata och 
har behov av ett annat 
typ av stöd. 

Fatma behöver tydligare 

upplysning om sina 
rättigheter i Sverige. 

…

Fatma är illitterat vilket 

är svårt att upptäcka 
både för AF och SFI. 

Hon får inte det stöd hon 
behöver för att lära sig 
språket. 

Stark, begränsande 

könsnorm: Fatma ska 
som kvinna vara i

hemmet, föda och ta hand 
om många barn. 

Fatma är ovetande om att 

hon som kvinna har samma 
rättigheter i Sverige som en

man har. Hon är inte
införstådd i vikten av att
utbilda sig för att få jobb. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Kontakt med AIE

Fatma får ett brev från AIE 
med inbjudan till möte. 

Hon kan inte förstå brevet, 
men får hjälp av en vän på den 
somaliska kvinnoföreningen. 

Fatma är osäker inför 
mötet med AIE. 

Hennes man följer med 
som stöd och för att föra 

hennes talan. 

AIE tillåter inte att Fatmas
man deltar på mötet. 
Mötet syftar till att 

kartlägga och lära känna 
Fatma. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Fatma ansöker om 
försörjningsstöd hos IFO. 

Fatma

Jag kan inte 
förstå vad 
som står i 
brevet. 

Jag kan inte 
språket så 
bra. Det är 
lika bra min 
man pratar. 

Det finns ett starkt stöd och 

stort engagemang inom den 
somaliska kvinnoföreningen. 

Oavlönat arbete sker, t.ex. i
form av hjälp med över-
sättning och kontakt med 

myndigheter. 

AIE tillåter inte att någon 

annan för Fatmas talan. 

Fatma behöver tydligare 

upplysning om sina 
rättigheter i Sverige. 

Fatma behärskar ännu 

inte språket och är osäker 
i kontakten med 

myndigheter och
kommunen. 

Könsnorm och 

hedersförtryck: 
Fatma har en begränsad 

möjlighet att  uttrycka sig. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Praktik, ohälsa och graviditet

Efter en tids praktik uppdagas 
att Fatma har fysiska besvär 
som gör att hon har svårt för 
att gå i trappor och stå upp 

längre stunder. 

Fatmas praktik anpassas. AIE 
försöker hjälpa henne med att 

söka vård för sina besvär, 
men Fatma är motsträvig och 
det är svårt att få gehör hos 

vården. 

Efter ytterligare en tid 
berättar Fatma att hon är 

gravid med sitt fjärde barn. 
Hon avbryter praktiken en bit 

in i graviditeten. 

Smärtpunkter

Möjligheter

I samråd med AIE får 
Fatma påbörja en 

praktikperiod inom 
kommunen. 

Fatma

Praktiken är 
ansträngande 
för den kräver 
att jag står 
upp långa 
stunder. 

Jag är så glad 
över att vara 
gravid igen!

Bättre förståelse för den 

här typen av fysisk ohälsa 
hos målgruppen för att 
kunna sätta in rätt 
åtgärder. 

AIE upplyser Fatma och 

hjälper henne komma i
kontakt med vården. 
Fatma behöver få reda på 
att det finns hjälp att få. 

Fatma bör sjukskrivas och ha 

en dokumenterad nedsatt 
arbetsförmåga, inte gå på 
försörjningsstöd. 

I Fatmas sociala sfär är 

det normaliserat att ha en 
viss sjukdomsbild till följd 

av könsstympning. 

Fatma tycker själv inte att 

hennes fysiska besvär är 
konstiga eller avvikande. 

Därav är det heller inte 
något hon lyfter som ett 
problem att söka vård för. 

Vården förstår inte vikten av 

sjukskrivning. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Projektsatsning för kvinnor

Då Fatmas språk- och 
utbildningsnivå är 

oförändrad är det inte 
aktuellt med inskrivning 

på AF. 

Fatma erbjuds en plats på 
ett arbetsmarknads-

projekt som riktar sig mot 
kvinnor. 

Projektet utbildar deltagarna bl.a. 

i kvinnorollen, hederskultur och 
våld i nära relationer. Fatma

finner stor hjälp i att lära sig om 
detta tillsammans med andra 

kvinnor med liknande bakgrund. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Efter en tid av 
föräldraledighet kommer 
Fatma återigen i kontakt 

med AIE. 

Fatma

Jag visste 
inte att jag 
har rätt till 
sådana här 
insatser. 

Nu vet jag 
att jag är 
utsatt och 
att det är 
fel. Jag är 
inte ensam. 

Finns det en möjlighet att 

i anslutning till barn-
omsorg och föräldra-
ledighet fånga upp Fatma 
när det gällert.ex.  
språkutveckling? 

Genom utbildning stärker 

Fatma sin tro på sig själv 
och sin egen förmåga. 
Hon förstår bättre att 
samhällets möjligheter 
även är till för henne. 

Tidsaspekt: Ju tidigare i livet 

Fatmas fångas upp och får 
den här typen av hjälp, desto 
högre chans att lyckas 
minska utanförskap. 

Fatmas föräldraledighet 

innebär ett avbrott i
kontakt med t.ex. AIE. 

… …

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

logo

Ahmad

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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32 RISE — Research Institutes of  Sweden

• 59 år

• Ursprungligen från Syrien

• Gift, har tre barn i tonåren

• Inte intresserad av att utbilda sig

• Många SFI-timmar men behärskar inte språket

• Lider av odiagnostiserad dyslexi

• Arbetar ibland svart för extra inkomst

• Försörjningsstöd: IFO

AhmadDet svenska systemet 
står i vägen för egen försörjning

Svart-
arbete

Nytag 
SFI

Arbets-
praktik

AIE 
projekt

Projekt 

slutar 
utan 

jobb

Svart-
arbete

AIE 
extra-
tjänst

Nystarts

-jobb

Jag kan och 
vill jobba 
men får inte 
anställning.

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Försörjningsstöd och svartarbete

Ahmad får mycket stöd och 
guidning av landsmän bosatta 

i Filipstad. Han håller tät 
kontakt med släktingar 

runtom i Sverige och Europa. 

Ahmad har gått igenom AFs 
etableringsprogram utan att 
landa i arbete. Trots många 
SFI-timmar behärskar han 

ännu inte språket.  

Ahmad får 
försörjningsstöd och 

bidrag, samt jobbar ibland 
svart för att täcka upp för 

familjens kostnader. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Efter en tid i Sverige har 
Ahmad lyckats etablera sitt 
liv i Filipstad. Han har svårt 
att förstå det nya samhället 

han lever i och har låg tillit till 
myndigheter. 

Jag vet inte 
hur jag hade 
klarat mig 
utan hjälp 
och stöd från 
vänner. 

Går det att 
lita på myndig-
heterna? Vill 
de mig och min 
familj väl?

Stort engagemang att 

hjälpa varandra bland 
landsmän. Goda 
möjligheter till kunskaps-
utbyte med andra som 
gjort en liknande resa. 

… …

Erfarenheter av bl.a. 

korruption i sitt hemland 
gör att Ahmad känner en 

misstro och har en 
avvaktande inställning 
gentemot myndigheter. 

Etaleringsprogrammet har 

inte varit effektivt i att
hjälpa Ahmad till egen

försörjning. 

Ahmad är i viss mån, men 

inte helt, införstådd I 
nackdelarna med 

svartarbete. Han är stolt 
över att få använda sina 
förmågor i arbetet. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad
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Nytag SFI

Etableringsprogrammet 
har gjort Ahmad skoltrött. 

Han har det svårt med 
bokstäver och språket och 

tycker inte om SFI. 

Ahmad tar motvilligt upp sina 
SFI-studier igen samtidigt 

som han fortsätter söka 
arbete. På sidan av tar han 

tillfälliga svartjobb. 

SFI-timmarna fortlöper 
utan att Ahmad gör 

framsteg med språket. 
Han tappar motivation. 

Smärtpunkter

Möjligheter

För bibehållet 
försörjningsstöd krävs att 
Ahmad är inskriven på AF, 
som vill att Ahmad tar upp 
sina SFI-studier för att öka 

sina chanser till arbete.  

På SFI finns 
bara folk som 
inte kan prata 
svenska. Vem 
ska jag öva 
med?

Jag blir 
frustrerad 
över SFI. 
Det är för 
svårt!

Ahmad behöver 

praktisera språket genom 
att tala med personer 
som behärskar svenska. 

Ahmad behöver anpassa 

sina språkstudier för sin 
dyslexi. 

Normförflyttning: OK att 

berätta om sina särskilda 
behov, det finns hjälp att få. 

SFI möter inte Ahmads 

behov för att lyckas med 
sina studier. Trots mycket 

SFI-resurs gör inte 
Ahmad progression. 

Ahmad skäms över sina 

inlärningssvårigheter och 
döljer sina behov. Ahmad 

lider ovetandes av dyslexi 
som är svår att upptäcka för 
SFI-lärare och SYV. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad

Arbetspraktik

Ahmad gör sitt bästa med 
att söka jobb. Det leder 

dock ingenvart p.g.a. hans 
bristande språkkunskaper. 

Ahmad blir erbjuden en 
praktikplats men det tar 
emot då praktiken skulle 

minska hans chanser till att 
ta svartarbete. 

Ahmad gör arbetspraktik 
under en period. Till Ahmads 
besvikelse ledde det inte till 
jobb, men han upplevde att 
hans svenska förbättrades 

avsevärt. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Parallellt med SFI-studier 
följer Ahmad sin plan hos 

AF med aktiviteter och 
arbetssökande. 

Varför ska jag 
praktisera? Jag 
kan ju jobba. 

Jag har 
redan ett 
jobb!

Ahmad har stor nytta av 

att få öva på språket i
praktiken. 

… …

Ahmad har svårt att 

förstå sig på AFs 
regelsystem och varför 

han behöver göra vissa 
saker. Han har svårt att se 
vägen till jobb. 

Ahmads tvingas välja 

mellan försörjning via 
svartarbete och 

praktikplats. 

Ahmads bristande 

språkkunskaper utgör ett 
hinder för arbetssökande. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad
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Rekryteras till arbetsmarknadsprojekt

Via IFO får Ahmad höra 
talas om ett 

arbetsmarknadsprojekt 
hos AIE som kan vara rätt 

för honom. 

Ahmad genomgår en 
kartläggning hos AIE. 

Projektet erbjuder Ahmad en 
plats, vilket innebär bl.a. 

yrkes-SFI och yrkesspår som 
intresserar honom.  

AF rekommenderar att 
Ahmad fortsätter sin plan 
hos dem. Ahmad ser dock 

projektet som en snabbare 
väg till jobb och tackar ja.  

Smärtpunkter

Möjligheter

Efter praktiken faller 
Ahmad tillbaka in i 

arbetssökande med 
parallellt svartarbete. 

Hur många 
gånger ska 
de kartlägga 
mig och 
ställa samma 
frågor?

Jag vill ha 
jobb snabbt. 
Projektet 
känns som 
rätt väg!

Ahmad behöver en 

(oberoende/gräns-
överskridande?) part som 
kan guida honom i
vägvalet. 

… …

Ahmad får genomgå 

ytterligare en 
kartläggning, väldigt lik 

den han gjort på AF. 

Ahmad tvingas välja mellan 

insatser och får motstridiga 
rekommendationer. Han 

har svårt att förstå för- och 
nackdelar mellan sina 
valmöjligheter. 

AF och arbetsmarknads-

projekten konkurrerar. AF 
hänvisar inte individer till 

projekt. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad

Projektet leder inte till anställning

Under projektets 
arbetsplatsförlagda praktik 
får Ahmad goda chanser att 

öva sin svenska. Han gör 
stora framsteg. 

Vid projektets avslut 
meddelas Ahmad att han 

inte kommer erbjudas 
anställning. Han känner sig 

besviken och lite lurad. 

Ahmad hamnar tillbaka i 
försörjningsstöd med krav 

på inskrivning hos AF. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Ahmad deltar i projektets 
utbildningar och praktik. 

Många moment har han gjort 
förr men får göra igen, t.ex. 
orienteringskurs och skriva 

CV. 

Varför måste 
jag göra 
vissa saker 
igen? Jag har 
gjort det 
förr. 

Varför får 
jag bara 
svartjobb? 
Jag är bra på 
att jobba. 

APL innebär goda 

möjligheter för Ahmad 
att utveckla sin svenska, 
vilket var svårt för honom 
i SFI-klassrummet. 

… …

Ahmad får upprepa 

liknande aktiviteter och 
moment hos olika 

instanser. Olika 
betygssystem?

Ahmads satsning på 

arbetsmarknadsprojektet 
leder inte till jobb. Han 

upplever det som slöseri 
med tid och ett 
misslyckande. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad

Min svenska 
förbättras! 
Här kan jag 
lära mig 
hur jag 
pratar. 
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Arbetssökande och svartarbete

Ahmad upplyses om 
möjligheten att ta arbete på 
annan ort. Han tackar nej då 

hans barn vill vara kvar i 
skolan och bland sina vänner i 

Filipstad. 

Ahmad blir mycket sällan 
kallad till intervju. Han får 
sällan återkoppling från de 

jobbannonser han söker. 

Ahmad lyckas till sist få en 
tidsbegränsad anställning på 
deltid hos ett lokalt företag. 

Han tycker att han tjänar 
dåligt, knappt mer än vad han 

tidigare fått ut. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Ahmad kommer igång med 
sitt arbetssökande igen. 

Det går trögt och han 
återupptar svartarbete. 

Jag kan ta 
enkla jobb, 
men det 
finns inga i 
Filipstad. 

Jag får inte 
mer pengar 
av att jobba 
på deltids-
jobb. 

Ahmad behöver få mer

kunskap om varför det är
fördelaktigt att arbeta
vitt jämfört med att
arbeta svart och få
försörjningsstöd. 

… …

Språknorm: Du måste 

kunna svenska för att få 
jobb (även om det finns 

jobb som inte kräver så 
avancerade språk-
kunskaper). 

Deltidsarbete upplevs inte 

löna sig. Ahmad tjänar inte 
mer än vad han får ut i

ekonomiskt bistånd i
kombination med 
svartarbete. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad

Fördomar mot nyanlända 

och invandrare försvårar 
för arbetssökande.  

Extratjänst AIE

Ahmad fångas upp av AIE 
på nytt och erbjuds att få 
arbeta i extratjänst som 
vaktmästare på en skola. 

Ahmad påbörjar sin 
extratjänst och börjar med 

tiden trivas riktigt bra. 

Ahmads extratjänst är 
tidsbegränsad och avslutas 

efter 1 år. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Efter att 
deltidsanställningen 
avslutats är Ahmad 
återigen arbetslös. 

Det här känns 
inte som ett 
riktigt jobb. 
De vill att jag 
jobbar men vil 
inte betala.  

De hade inte 
anställt mig 
om de inte 
fick bidrag. 

… … …

Ahmad erbjuds en 

subventionerad och 
tidsbegränsad 

anställning. Han upplever 
att det inte är ett riktigt 
jobb. 

Ahmads extratjänst är inom 

ett helt annat yrke än han 
tidigare har utbildats mot i

arbetsmarknadsprojektet. 

Ahmad hamnar i en spiral av

tillfälliga och kortsiktiga
anställningar. Hans 

självkänsla och känsla av
egenvärde försämras. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Nystartsjobb

Ahmad känner sig bekväm 
i sin kompetens och 

förmågor, men oroar sig 
för vad som ska hända när 

nystartsjobbet tar slut. 

Ahmad vidareutvecklar 
sina språkliga förmågor på 
sin arbetsplats. Att prata 
med personer som talar 
svenska är till stor hjälp. 

Ahmads nystartsjobb är 
tidsbegränsat och 

arbetsgivaren väljer att 
inte förlänga. Ahmad är 

återigen arbetslös. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Efter lång tid av 
arbetssökande utan framgång 

blir Ahmad tillslut erbjuden 
ett nystartsjobb inom samma 
bransch som han tidigare har 

arbetat svart inom.

Äntligen får 
jag jobba 
med det jag 
redan kan, 
vitt.  

Varför vill 
de inte 
anställa mig 
som vanligt?

Ahmad behöver stöd och 

en långsiktig plan för hur 
han ska nå en trygg 
anställning och egen 
försörjning. 

… …

Ahmad hamnar i en spiral 

av tillfälliga och
kortsiktiga anställningar. 

Hans självkänsla och
känsla av egenvärde
försämras. 

Trots att Ahmads 

kompetens är efterfrågad 
erbjuds han enbart 

subventionerad anställning 
som i längden inte leder till 
egen försörjning. 

Företag väljer ofta att 

anställa nyanlända/
invandrare i nystartsjobb –

ett diskriminerande 
mönster. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Ahmad

logo

Marianne

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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43 RISE — Research Institutes of  Sweden

• 41 år

• Bott i Filipstad hela sitt liv

• Utbildningsnivå: Grundskola

• Långtidsarbetslös

• Deltagit i program och projekt, aldrig landat i anställning

• Lider av psykisk ohälsa – depression, ångest

• Försörjningsstöd: Försäkringskassan

MarianneObehandlad psykisk ohälsa 
står i vägen för egen 
försörjning

Sjuk 
utan 
intyg

AF
Söker 
arbete

Annat 
än 

arbete?

VUX 
SYV

Studier 
på VUX

Sämre 

mående

Sjuk 
utan 
intyg

AIE
Möjlig-

heternas
trädgård

Jag vill 
må bra!

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Sjuk utan intyg

Mariannes sjukintyg 
behöver förnyas. 

P.g.a. lågt förtroende för 
vården har hon inte ork att 

ta tag i det. 

Försäkringskassan nekar 
Marianne fortsatt 

sjukpenning. 

Marianne behöver ansöka 
om ekonomiskt bistånd för 

att klara sig. Hon får 
godkänt försörjningsstöd 

från IFO. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Marianne har varit 
sjukskriven en längre 

period p.g.a. depression 
och ångestproblematik. 

Marianne

Jag blir 
ifrågasatt 
och läkaren 
tar mig inte 
på allvar.

Hur kan jag 
må så här 
dåligt och 
ändå inte 
vara sjuk?

Hur ska jag 
nu klara mig 
ekonomiskt?

Marianne lyckas inte 
uppfylla kraven att enligt 
eget ansvar förnya sitt 

sjukintyg. “Man måste 
vara frisk för att kunna 

vara sjuk”. 

Dokumenterad sjukdom krävs för att få till rätt insatser. 

Läkare förstår inte alltid vikten av att skriva sjukintyg. 
Människor som borde vara sjukskrivna går på 

försörjningsstöd och går miste om sjukvård och 
rehabiliteringsinsatser. Stora mörkertal! 

Skev fördelning av samhällets resurser. 

Bättre samverkan mellan 

AF och FK för att arbeta 
ihop kring olika insatser, 
sjukintyg

Info till vården om 

konsekvenser av att inte 
skriva sjukintyg.

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Skrivs in på Arbetsförmedlingen

AF gör en omprövning av 
Mariannes arbetsförmåga. 

Marianne är rädd för att 
förlora sitt 

försörjningsstöd och 
undanhåller sin psykiska 
ohälsa för handläggaren.

AF bedömer att Marianne 
står till arbetsmarknadens 

förfogande. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Enligt lagkrav måste 
Marianne skriva in sig på 

AF för att få fortsatt 
försörjningsstöd. 

Marianne

Inga 
kriterier 
stämmer 
nånsin in på 
mig. 

Hur ska jag 
mäkta med? 
Jag klarar 
inte av 
någonting. 

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

… …

Marianne anvisas till AF 

trots att hon inte står till 
arbetsmarknadens 

förfogande. 

Marianne saknar tilltro till 

sin egen förmåga och har 
förlikat sig med sin identitet 

som arbetslös. Hon är rädd 
för förändring och att det 
ställs krav på henne.  

Bedömningsnorm: Marianne 

känner sig bedömd av varje 
instans – vården, FK, AF

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Söker arbete

Marianne söker arbete, 
även sådana hon inte är 

intresserad av, utan att bli 
kallad till intervju.

Tillslut blir Marianne 
kallad till en intervju för en 
tidsbegränsad tjänst, men 

hon får inte jobbet. 

Hos både AF och IFO 
uttrycker Marianne sin 

frustration över att inga 
arbetsgivare verkar vilja 

anställa henne. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Marianne söker jobb, 
deltar i aktiviteter på AF  

och aktivitetsrapporterar. 

Marianne

AF ställer krav 
jag inte kan 
leva upp till. 
Jag får inte 
hjälpen jag 
behöver. 

Det här är 
hopplöst. 
Ingen vill 
anställa 
mig!

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

… …

Nedbrytande process 

som har negativ effekt på 
Mariannes redan låga 

självkänsla. Hon får fler 
och fler “bevis” på att hon 
inte kan jobba.  

Mariannes mående 

försämras. 

Jag har varit 
utan arbete så 
länge, jag vet 
inte hur man 
jobbar.

AF ställer för höga krav 

på Marianne. Hon har 
svårt att förstå de 

komplexa reglerna och 
tycker att systemen är 
krångliga. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Andra möjligheter än arbete?

Marianne vill inte 
arbetsträna eller 

praktisera. Hon har testat 
det förr och ska hon jobba 
vill hon ha ett riktigt jobb. 

IFO föreslår att Marianne 
träffar SYV på 

Vuxenutbildningen för att 
se vad de kan erbjuda.

Marianne går med på att 
träffa VUX SYV. 

Smärtpunkter

Möjligheter

AF ser över vilka 
möjligheter som finns för 

Marianne och föreslår 
arbetsträning, praktik, 

arbetsmarknadsutbildning

Marianne

Jag orkar 
egentligen 
inte, men 
jag försöker 
hänga med. 

Inte ett 
projekt 
till! Inte 
en praktik-
plats till!

Marianne blir hänvisad till 

annan instans för en 
annan typ av insats. 

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

…

Inga av AFs insatser är 

rätt för Marianne. 
Marianne är bra på att 

dölja sin psykiska ohälsa. 

Marianne försöker möta 

kraven som ställs på 
henne av rädsla för att bli 

av med sitt försörjnings-
stöd. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Vägledning VUX SYV

SYV frågar om Mariannes 
intressen och hon nämner 
sin kärlek för matlagning. 

SYV uppmuntrar henne till 
att utbilda sig. 

Trots att det känns läskigt 
för Marianne går hon med 

på att skrivas in på en 
kockutbildning. 

Med SYVs hjälp skapas en 
anpassad studieplan med 

halvtidsstudier.

Smärtpunkter

Möjligheter

Under väglednings-
samtalet hos SYV får 

Marianne bl.a. berätta om 
hur det gick i grundskolan 

och om sitt mående.

Marianne

SYV säger att 
studie-planen 
kan anpassas. 
Det känns 
bra!

Kommer jag 
klara av en 
utbildning? 
Känns kul 
men jag mår 
inte bra. 

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

Marianne har 

uppmuntrats till att testa 
en ny väg. 

…

Marianne döljer sin 

psykiska ohälsa. 

… …

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Kockutbildning på VUX

Marianne får god kontakt 
med sina lärare och bra 

stöd under löpande 
handledningsmöten. 

Efter några månader börjar 
Mariannes mående 

försämras. Hon har svårt att 
hantera den nya miljön och 

kraven utbildningen ställer på 
henne. 

Marianne slutar dyka upp 
på utbildningen. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Marianne påbörjar sin 
kockutbildning. 

Då hon förbrukat sina CSN-
poäng i tidigare arbets-

marknadsprojekt fortlöper 
hennes försörjningsstöd. 

Marianne

Jag oroar mig 
för 
studierna, 
men lärarna 
peppar och 
hjälper mig. 

Jag klarar 
inte detta. 
Jag miss-
lyckas. 

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

Stödet Marianne får via 

löpande kontakt med 
lärare och handledare är 
till stor hjälp. 

…

Marianne klarar inte av 

att uppfylla kraven som 
ställs på henne i kock-

utbildningen. Hon lider av
känslan av att misslyckas.

Mariannes mående 

försämras. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Försämrat mående

Mariannes mående 
försämras ytterligare. Hon 
hamnar i en ond spiral där 

hon får mer och mer 
ångest över utbildningen. 

VUX tittar på ytterligare 
anpassningar. Förlänga 
kursen med bibehållet 

försörjningsstöd? 
Marianne mår för dåligt. 

Mariannes VUX-lärare och 
SYV uppmanar Marianne 
att söka hjälp hos vården. 

Marianne avbryter sina 
studier. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Lärare meddelar bristande 
studieresultat och hög 

frånvaro till både 
Marianne och rektor.

Marianne

Jag gör alla 
besvikna. Jag 
duger inte 
till nånting.

Min ångest är 
förlamande. 
Jag vet inte 
vad jag ska 
göra. 

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

Marianne har förtroende 

för sina kontaktpersoner 
på VUX och lyssnar till 
deras uppmaning att söka 
hjälp. 

…

Mariannes låga tilltro till 

sin egen förmåga 
bekräftas när VUX 

meddelar bristande 
studieresultat och hög 
frånvaro. 

Mariannes mående 

försämras. 

VUX har ingen elevhälsa att 

hänvisa Marianne till. 
Elevhälsa ej lagstadgat för 

VUX. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Sjuk utan intyg, igen

Läkaren sjukskriver 
Marianne och skriver ett 

sjukintyg. 

Marianne ansöker om 
sjukpenning från FK men 
får avslag då läkaren inte 

lyckats förklara hur 
sjukdomen hindrar henne i 

arbete. 

Marianne vänder sig 
återigen till IFO för 

ekonomiskt bistånd. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Marianne söker hjälp för 
sin försämrade psykiska 

ohälsa. 

Marianne

Att gå till 
läkaren får 
mig att må 
ännu sämre. 

Kommer de 
lyssna på 
mig denna 
gången?

Vilket stöd behöver 

läkare i att skriva
sjukintyg som håller FKs 
granskning?

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

…

Sjukintyget är inte rätt 

formulerat för FK. 

Mariannes misstro till 

vården och FK förstärks. 

Mariannes mående 

försämras. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Kartläggning AIE

Mariannes förmåga och 
kompetens kartläggs hos 

AIE. 

AIE beslutar handlingsplan 
tillsammans med AF, IFO

Marianne erbjuds praktik 
inom egna arenor –

Möjligheternas trädgård. 

Smärtpunkter

Möjligheter

IFO godkänner 
försörjningsstöd för 

Marianne och anvisar 
henne till AIE. 

Marianne

Jag har redan 
svarat på de 
här frågorna 
hundra 
gånger. 

Varför kan 
jag inte 
bara få 
vara hemma 
och vila?

Marianne behöver vård 

för sin psykiska ohälsa. 

Bryta sekretess-

barriären?

Praktik fungerar bra för att 

kartlägga orsaker bakom 
tidigare misslyckanden. 

Mariannes psykiska hälsa 

försämras ytterligare. 

Bedömningsnorm: 

Marianne slussas till 
ytterligare en instans som 

ska bedöma henne. 
Sekretess gör att AIE inte 
kan ta del av material. 

Marianne har gjort praktik 

förr och förstår inte vad det 
ska leda till. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Praktik på Möjligheternas trädgård

I början är hon orolig och 
har stort ångestpåslag. 

Med tiden upplever hon 
att hon får stöd och 

förståelse. 

Mariannes mentor blir mer 
och mer insatt i Mariannes 
psykiska ohälsa och hjälper 

Marianne med att söka 
hjälp genom psykiatrin. 

Marianne får hjälp via 
psykiatrin och påbörjar sin 

rehabilitering. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Marianne påbörjar sin 
praktik på Möjligheternas 

trädgård. 

Marianne

Vad ska 
praktik vara 
bra för? Det 
här ger mig 
bara mer 
ångest.

Det här var 
inte som 
jag trodde. 
Bättre än 
väntat!

Steg 1 är alltid att skapa 

trygghet. 

Marianne behöver någon 

som guidar och håller I
handen hela vägen. 

Systemet har orsakat en 

försämring av Mariannes 
psykiska ohälsa. 

… …

Om Marianne fick rätt 

hjälp från början…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

logo

Arif

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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56 RISE — Research Institutes of  Sweden

• 20 år

• Ensamkommande från Afghanistan

• Gått IM-programmet språkintroduktion utan 

fullständiga betyg

• Rehabiliterats för PTSD till följd av trauma

• Skoltrött och vill jobba men vet inte med vad

• Försörjningsstöd: Kommunalt aktivitetsansvar

ArifBrist på kontinuerligt stöd
står i vägen för egen försörjning

Vill 
jobba

SFI
Söker 
arbete

VUX
Arb-

markn-
projekt

Hälsa/
samhälls-

kommun-
ikatör

Jag vill 
komma igång 
med livet. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Vill jobba

Arif är tydlig med att han 
vill jobba, inte studera. 

Han är skoltrött och vill 
komma igång med att tjäna 

pengar. 

Kommunen uppmuntrar Arif
att skriva in sig hos AF. 

Samordnaren på gymnasiet 
kontaktar även VUX för att 
hjälpa Arif med fortsatt SFI. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Arif har läst IM-programmet 
språkintroduktion, men går ut 

utan fullständiga betyg då 
han inte riktigt behärskar 

språket. 

Jag är 
lättad över 
att få stanna 
i Sverige. 
Jag vill 
börja jobba!

Mina vänner 
som inte har 
uppehålls-
tillstånd måste 
skynda sig att 
hitta jobb. 

Arif har en stark drivkraft 

att vilja jobba. Han 
behöver förstå vikten av 
att utbilda sig för att öka 
sina chanser till arbete. 

Att klara gymnasiet anses 

vara en “vattendelare” –
viktigt att i första hand 
uppmuntra till avslutade 
gymnasiestudier. 

Arif behöver vägledning och 

någon som ”håller i handen” 
längs med vägen. 

Arif har en dålig 

självkänsla med sig från 
IM-programmet, han 

känner att han har 
misslyckats och att han 
inte är bra på att studera. 

Norm: Arif pressas av 

släktingar i hemlandet att 
jobba och skicka hem 

pengar. 

De av Arifs vänner som inte 

har fått uppehållstillstånd 
måste skaffa jobb inom 6 

månader för att få stanna 
kvar i Sverige. Detta 
påverkar Arif. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR
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Återupptar SFI

Under sitt 
planeringssamtal med AFs 
handläggare uppmuntras 
Arif till att återuppta och 

avsluta sina studier. 

Parallellt med kontakten 
med AF träffar Arif VUX 
SYV som kartlägger hans 

språkkunskaper och frågar 
vad Arif vill göra. 

Arif förstår att han behöver 
läsa mer SFI för att öka sina 

chanser till jobb. Han 
återupptar sina språkstudier 

och lyckas uppnå SFI B. . 

Smärtpunkter

Möjligheter

Arif anmäler sig till AF, 
eftersom han vill jobba. 

Jag vill inte 
plugga , jag 
vill jobba. 
Men jag förstår 
att språket är 
viktigt. 

Det är 
krångligt. 
Varför ska 
jag prata 
med både AF 
och VUX? 

Både AF och VUX är 

eniga i att Arif bör 
återuppta sina 
språkstudier. 

Arif förstår vikten av att 

behärska språket och att 
det ökar chanserna till 
jobb. 

…

Arif har kontakt med två 

instanser samtidigt vilket 
gör honom förvirrad. 

Arif vill inte plugga, han 

känner sig skoltrött. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Arif

Arbetssökande

AF pratar med Arif om 
möjligheterna till ett 

lärlingsspår eller utbildning. 
Arif blir frustrerad men går 
med på att ha ett nytt möte 

med VUX SYV. 

VUX SYV gör bedömningen 
att Arif skulle klara av yrkes-

VUX. Arif tilltalas av en 
yrkesutbildning då han 

snabbt vill kunna börja jobba. 

VUX SYV rekommenderar 
Arif att gå en av yrkeslinjerna 
som erbjuds. Arif vill snabbt 

komma i arbete och väljer att 
skrivas in på en utbildning till 

köksbiträde. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Arif är sugen på att börja 
jobba, och söker arbete via 

AF. Tyvärr finns det inte 
många jobb som Arif är 

kvalificerad för. 

Varför kan 
inte AF hjälpa 
mig att få ett 
jobb? Jag kan 
ta vilket jobb 
som helst!

Vikten av att få rätt 

rådgivning, att inte bara 
erbjudas och guidas mot 
det som är enkelt att 
genomföra utan vad som 
är rätt för individen. 

Arif behöver mer än en 

handlings/studieplan. 
Han behöver guidning, 
trygghet och hjälp med 
insikter kring vad han kan 
och är duktig på. 

…

Utbildningsnorm: 

Arif får inget jobb 
eftersom han saknar 

utbildning. 

Arif vägleds till att välja 

en utbildning som finns, 
men som inte riktigt är i

linje med hans intressen 
och förmågor. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Arif

Jag vill ha 
jobb, snabbt! 
Systemet är 
segt, lång-
samt och 
orättvist. 
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VUX Köksbiträde

Efter ett halvårs studier 
får Arif reda på att 

kommunen ska starta ett 
arbetsmarknadsprojekt. 

Arif tilltalas av projektet 
då det finns goda chanser 
till jobb på en lokal fabrik 
efter avslutad utbildning 

och praktik. 

Arif hoppar av 
utbildningen för att istället 

delta i arbets-
marknadsprojektet. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Arif påbörjar sina studier 
till köksbiträde. Han har 
blandade känslor inför 
studierna men ser fram 
emot att kunna få jobb. 

Egentligen vill 
jag jobba med 
något annat, 
men det går att 
få jobb som 
köksbiträde!

Jag vill 
hellre jobba 
i fabriken. 

Arif behöver guidning i 

vilket val som är bäst för 
honom. Hur når han bäst 
sitt mål, att landa i trygg 
anställning? 

Arif behöver en långsiktig 

plan, där olika instanser 
samverkar med ett 
helhetsgrepp. 

…

Arif hamnar med 

konkurrerande 
studieplaner som gör att 

han behöver välja mellan 
insatser. 

Arbetsmarknadsprojektet 

förbrukar CSN-medel 
utan att Arif är införstådd 

med det. 

Arif tycker att systemet är 

krångligt, att det är lätt att 
gå vilse med risk för att 

hamna fel. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Arif

Projekt leder ej till arbete

Efter avslutat projekt får 
Arif inget erbjudande om 

anställning. Han känner sig 
besviken och lurad. 

Arif är arbetslös och söker 
sig till AF för inskrivning. 

Han blir hänvisad till VUX 
igen för att återuppta sina 

studier till köksbiträde. 

P.g.a. en kommunikations-
miss förlorar Arif sin chans 

att skrivas in på 
utbildningen igen då SYV 

är på semester.

Smärtpunkter

Möjligheter

Arif utför och avslutar 
programmet i 

arbetsmarknadsprojektet, 
både teori och praktik. 

Det här var 
slöseri med tid! 
Kommer jag 
aldrig kunna få 
jobb på 
fabriken?

Jag blir 
jättearg över 
att inte få 
hjälp av SYV! 
Vad ska jag 
göra nu?

Arif behöver få 

upprättelse kring varför 
hans deltagande i 
projektet inte landade i 
anställning, och hur han 
kan ta sig vidare. 

Arif behöver mer än en 

handlings/studieplan. 
Han behöver guidning, 
trygghet och hjälp med 
insikter kring vad han kan 
och är duktig på. 

…

Arif blir besviken och 

känner sig lurad. Han 
tappar motivationen av 

att inte bli erbjuden 
arbete efter avslutat 
projekt. 

Filipstad har endast en 

SYV vilket orsakar 
lidande hos Arif då han 

missar ansökan under 
semestertid. 

Arif känner sig sviken av 

systemet och får inte det 
stöd han behöver. 

Motivationen tryter. 

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Arif
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Stöd av hälsa/samhällskommunikatör

Via AIE kommer Arif för 
första gången i kontakt 
med en hälsa/samhälls-

kommunikatör. 

Kommunikatören kan 
förklara hur systemet 

funkar och vad som händer 
på ett sätt som hjälper Arif. 

Arif får hjälp med att skapa en 
egen helhetsbild över sin 
målsättning och resa mot 
egen försörjning. Han får 

hjälp med att förstå sin väg 
framåt. 

Smärtpunkter

Möjligheter

Arif genomgår en längre 
period av arbetssökande 
hos AF. Han har svårt att 
hålla motivationen uppe. 

Det här leder 
ingenstans. 
Jag vill helst 
ta upp mina 
studier igen. 

Det känns 
som att mitt 
liv ligger i 
AFs händer, 
de bestämmer 
hur det 
blir…

Arif får det stöd han 

behöver hos en 
hälsa/samhälls-
kommunikatör. 

Det finns ett stort behov 

av fler gräns-
överskridande insatser, 
t.ex. hälsa/samhälls-
kommunikatörer, 
Vägvisaren. 

…

Arif känner sig sviken av 

systemet och får inte det 
stöd han behöver. 

Motivationen tryter. 

Arif har svårt att se ett 

slutmål, vilket skapar en 
känsla av hopplöshet och 

ointresse. 

…

<< TILLBAKA TILL KUNDRESOR

Arif

logo

Samverkansbarriär – Sekretess

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN
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logo

Parallella kartläggningar
Samma aktiviteter hos olika aktörer 

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN

logo

Samverkansbarriär - Stuprör

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN
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Samverkansbarriär – Näringslivet

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN

logo

Samverkansbarriär – Ansvarsglapp vården/FK

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN
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Samverkansbarriär – Behov av utbildningsresurser

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN

logo

Samverkansbarriär – Konkurrerande insatser

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN
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Samverkansbarriär – SMEF uppfyller inte sitt syfte

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN

logo

Samverkansbarriär: Arbetsförmedlingen

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN
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Flaskhals – En enda SYV i kommunen

<< TILLBAKA TILL AKTÖRSKARTAN

logo

• Gränsöverskridande stödinsatser

– Hälso/samhällskommunikatörer, Yasmin på AIE

– Viktigt stöd, behövs fler

– Landsmän spelar en viktig stödjande roll

• Finns ett stort engagemang från aktörer att göra ett bra jobb

– Liten kommun innebär goda möjligheter till förbättringar

Vad som fungerar bra

RISE — Research Institutes of  Sweden21
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logo

• Hur kan vi bryta normer och barriärer? 

• Vad går att åstadkomma inom befintligt system?

Lågt hängande frukter?

• Hur kan vi förbättra samverkan?

Hur skulle ni vilja jobba vidare?

RISE — Research Institutes of  Sweden22

logo

RISE— Research Institutes of Sweden AB · info@ri.se · ri.se

Melinda From

melinda.from@ri.se
010 516 56 18

Jennie Lindroth

jennie.lindroth@ri.se
010 228 42 88
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Bilaga  E: Workshop med aktörer 

 

Persona: Aisha, 14 år  

  
  
Presentation grupp 3   
Utgick från hennes problematik att känna tillit till vuxna. Fastnade för utmaningen att stärka inifrån 
och tog fram ett koncept som vi kallar ”sprejas med förebilder”. Genom att spejas med olika 
förebilder genom olika aktiviteter så får Aisha inspiration om vad man kan göra och att det gå. Det 
ger henne en identifieringsmöjlighet trots att hon befinner sig klämd mellan två kulturer.    
Det finns en del goda exempel som genomförts, men vi behöver göra detta långvarigt och 
strukturellt. Tid, plats och vems som äger frågan kan vara hinder, men vi ser det som att kommunen 
behöver vara en viktig aktör. Vi fantiserar om att det sker inom skolans roll med uppbackning av 
andra organisationer.  
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Presentation grupp 5   
Aisha ses som förebild för sina syskon, men saknar egna förebilder. Vi landade i att se helhet och 
delaktighet. Vi vill skapa strukturer i skolan och integrera existensiella frågor i läroplanen. Fokus på 
tillitsfulla relationer, både i skola och samhälle, både individ och familj. Att vuxna ska våga prata om 
svåra saker, det som skaver. Att jobba med integrerat med familjen. Att skapa strukturer för att det 
här ska ingå.    
Men även att arbeta med förebilder så att Aisha kan identifiera sig med andra. Att fånga helheten 
och mångfalden. Så att strukturen blir individanpassat. Vi tror även att det skulle behöva göras 
förändringar på lärarutbildningen för att man ska vara rustad att ta dessa diskussioner eller få in 
andra kompetenser i skolan.   
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Persona: Olivia, 16 år  

  
  
  
Presentation grupp 1   
Vårt koncept heter – Ditt personliga gymnasieval – via VR-glasögen. För att komma dit så måste vi 
bryta normer redan på BVC. Vi behöver jobba med vårdnadshavare och bryta bilden av vad olika 
yrken innebär, ex. fordonstekniker. Här kan man jobba med att branschen tar fram filmer.  
Sedan när det är dags att göra valet så ser eleven (i glasögonen) både vad det innebär att bli 
fordonstekniker, men även hur du kan plugga vidare och blir något annat. Så det här är inte längre 
VR-glasögon utan framtidsglasögon eller spanarglasögon. Vi ser även att vi gör om hela 
gymnasieansökan. Att elever ska få välja efter sina intressen. Så basen är lika för alla men resten 
väljer man till. Man bakar ihop detta och så kommer varje elev in med en plan. Och genom det så 
kommer vi även bort från bedömningen.  
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Presentation grupp 2  
In med näringslivet i skolan! Inte som ett punknedslag, utan naturligt hela tiden. Kan de hänga i 
korridoren, kan det finnas vissa tider som näringslivet finns i skolan. Genom det skapas ett större 
intresse för skolan hos Olivia och hon ser att det finns fler vägar att gå än det som man får hemifrån. 
Och en större insikt i det finns många olika vägar att gå. Men även att näringslivet får kunskap om 
skolan och vilka möjligheter det finns i samverkan med skolan.  
  

Presentation grupp 4  
Vårt koncept kallas ”Alla vägar står öppna”. Det är tre delar som behövs för att det ska fungera och 
ha en röd tråd. 1) Information och föräldramöte. 2) Intressetest för ungdomar på gymnasiet med 
stöd av syv:are. 3) Sedan tar vi tillvara på yrkesbiblioteket som finns i Karlstad och sprider det vidare 
till andra kommuner.   
Genom detta skapar vi en röd tråd genom grundskolan. Eleverna får möta olika yrken och vi hoppas 
bryta vissa normer genom dessa yrken. Sedan följer vi upp detta med information till föräldrarna 
inför gymnasievalet. Konceptet adresserar vidga vyerna för både föräldrar och barn. Vilka aktörer i 
konceptet är yrkeslivet, alla branscher, skola, ideella organisationer och olika intresseorganisationer.  
  
Presentation grupp 6  
Vårt koncept har vi döpt till ”Självkunskap” (eller framtidskunskap). Vi vill ha schemalagda 
kuratorsamtal som en del av skolplanen och anställa fler kompetenser i klassrummet. Eleverna ska få 
tid att jobba med sina egna tankar och känslor, sin egen utveckling. Det ska vara lika självklart med 
självkunskap som matte.    
För att möjliggöra detta så behöver skolan hitta nya anställningsformer och tid i schemat som inte 
finns i skolan just nu. Och en kulturförändring skulle behöva göras. Men man kommer att tillvarata 
elevernas process på ett bättre sätt.    
Vi ser hinder i ekonomin och givetvis i skolan strukturer. Vi skulle behöva involvera Skolverket och 
kanske skriva om skollagen. Vi vill applicera detta på fler instanser än i skolan, kan en fotbollsförening 
få medel från riksidrottsförbundet för att anställa en beteendevetare, inte bara en kanslist. Som 
träffar lag på speciella tillfällen och har utbildningar i självkunskap. Eller i kulturföreningar?     
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Persona: Shaban, 22 år  

  
  
  
Presentation grupp 9  
Vi vill jobba med en ”Meningsfull fritid”. Det finns många föreningar, men just den här målgruppen 
vet inte alltid vad en förening är eller gör. Vuxenvärlden, som jobbar med unga, behöver ta med 
Shaban till aktiviteten, visa den och se till så att föreningen eller exempelvis ett studieförbund kan 
vara på plats samtidigt. Så att man underlättar för ett fortsatt eget engagemang.   
Vi spånade med tanken att man, liknande rehabkoortinatorer, har en form av fritidskoordinatorer 
som hjälper till med att få någonting att göra på fritiden. För vi vet att om man kommer med så blir 
man stärkt och det är väldigt många andra viktiga bitar som kommer med.    
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Presentation grupp 11  
Vi har skapat konceptet INTEGRATION 2.0. Konceptet innebär att man får en utsedd 
handledare/mentor väldigt tidigt i processen. Problemet, som vi ser det, är att vi gör invandrare till 
en grupp, men den är väldigt diversifierad. Om du exempelvis är 15 år så behöver du guidning i hur 
du tar bort tvättluddet OCH hur du festar. Så det är en utbildning i LIVSKUNSKAP där du får en 
handledare.   
Det som är nytt är att vi lägger mer ansvar på Migrationsverket, de är huvudman för handledarna. 
Och att vi inte startar upp några projekt som vi sedan måste ta bort. Var JÄDRIGT KRITISK innan du 
startar projekt. Annars blir det bara falska förhoppningar och badwill hos mottagarna. Det behövs en 
långsiktighet!    
Vi skulle även vilja att man jobbar med en aktivitet liknande vänskolor, men inom Värmland. Kan inte 
en skola i Filipstad som tagit emot många ensamkommande ha ett samarbete med Hammarö som 
inte tagit emot så många?   
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Persona: William  

  

Presentation grupp 7  
Vårt koncept heter – Mitt bästa jag. Konceptet går ut på att motivera lärande med koppling till 
yrkeslivet. Genom att en lärare eller mentor coachar sina elever och förstår var de är bra på så kan de 
identifiera vad de tycker är roligt och intressant och ge kopplingar till det. Utifrån elevernas förmågor 
och färdigheter kan de ge förslag på yrkesroller och skapa mål för individer. Det här kommer att 
stärka viljan, ge självförtroende och motivation.   
Det kan skapa en annan bild av skolan för William, men även att skolan får en annan bild av honom. 
Det tydliggör även en målbild för honom. Vi tänker att metoden inte är ny, men att vi kan göra det på 
ett annat sätt. Vi vill också se en tydligare koppling mot individen och mot yrkeslivet.  
Det är inte helt lätt att förstå vad man är bra på och det krävs en del coachande i vad man är bra på. 
Målet är att det ska vara stärkande och utifrån det formulera en målbild vad William skulle vilja 
utanför skolan och koppla an det på ett tydligare sätt. Se vad finns det för typ av yrkesroller som man 
kan knyta till detta.   
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Presentation grupp 8  
Konceptet handlar om en coachverksamhet. Coachstrukturen ska sättas in tidigt efter signal från 
skolan. Det bör sättas in redan i grundskolan. Tanken är att coachen ska följa personen hela tiden 
upp till gymnasiet. Viktigt att det finns ett samarbetsavtal över förvaltningsgränser samt med 
regionen.    
Det är även viktigt att det byggs ömsesidigt förtroende mellan William och coachen. Den ska hjälpa 
William att få en överblick för att komma fram till en målsättning. Även viktigt att processen sker i 
nära samarbete med vårdnadshavarna. Regelbundna möten. Coachen ska stäkra Williams roll, men 
det är William som styr sitt liv.   
Nytt? Att det är knutet till en specifik person som varit med hela resan. Han eller hon har hela 
historiken och har en långsiktig plan. Hinder? Stuprör. Och att organisationer inte har samarbeten på 
riktigt. Involverade: Skola, kommun, region, vårdnadshavare och William själv.     
  
Presentation grupp 10  
Vi vill lösa upp hela skolidén. Skolan ska vara en flexibel plats att vara på, utifrån individen. Vilken 
plats vill eleven befinna sig på, det kan vara i molnet, ute i naturen eller i ett klassrum. Så länge som 
de lär sig.    
Vi vill bryta skolnormen – var är man, vad gör man, vad håller man på med. Vi har själva problem för 
att vi är så fast i den. Så vi utgick från det som finns och vad blir det om det inte finns. Om det inte är 
en byggnad, vad är det då. Om det inte är ämnen, vad är det då. Och så försökte vi leta oss fram där.   
Slutsats – Flexibla platser – plats i samhället, att man kan vara på olika ställen och lära. På olika tider, 
i olika konstellationer, i olika åldersgrupper. Man blandar. Och så väldigt mycket fokus på att utgå 
från det inre i människorna, inte att kleta in något utifrån, utan förstärka det som finns. Arbetet 
bygger på den man är och inte på den man ska bli. Snarare – vad kan jag bidra med utifrån den jag 
är?   
Vad är nytt? Allt! Men synen på lärande, synen på ungdomar. En total systemförändring.    
Vilka hinder och utmaningar? I viss del lagar och regler, men i större utsträckning normer. Strukturer, 
fördomar, rädsla, struktur. Och allt det här finns hos vuxna, våra organisationer som bär samhället.    
Involverade? Region Värmland börjar arbetet med ett par kommuner. Behövs det policyförändringar 
– ja, delar av skollagen skulle behöva förändras. Och behörighetskrav – om man går i en sådan här 
skola, kommer man in på universitetet.    
En målgrupp till som behöver vara med är de unga. De behöver vara med och påverka.    
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Bilaga  F: Initiativ i Värmland 

Pågående projekt   
  
Allas barn och unga Arvika  
En testbädd för att öka framtidstron, känslan av delaktighet och meningsfull fritid för unga i Arvika. 
Genom en community av engagerade organisationer som jobbar lokalt för Arvikas barn och unga 
testar vi innovativa metoder för att hitta nya lösningar på de utmaningar som finns.  Projektet 
kommer dels att jobba med att utveckla och testa olika case tillsammans med unga, men också bygga 
och stärka nätverk mellan aktörer.   
Projektbyrån Changemakers, ett initiativ ur Allas barn och unga Arvika, finns till för dig som är ung 
(13-25 år) och som bor eller studerar i Arvika kommun. Vi är en kreativ och nytänkande mötesplats 
som vill skapa aktiviteter och driva frågor för och tillsammans med unga.  
Finansieras av Leader Växlust.  
Projektet startar 1 oktober 2021 och pågår till 30 september 2022.  
  
Arvika Innovation Park 3.0  
Innovation Park har ett system för att utveckla innovationsprocesser tillsammans med andra. Det kan 
handla om koordinering så att en idébärare får rätt stöd för sin idé. Syftet är att näringslivet ska 
utvecklas till att bli mer diversifierat och att Karlstad Innovation Park ska ha en hub utanför Karlstad. 
Projektet inriktas mot fler hållbara företag och sociala utvecklingsområden.  
Arvika kommun medfinansierar projektet Innovation Park 3.0 under perioden 2021-2023.   
Projektet är en fortsättning på tidigare projekt 2018-2020.  
  
Closer to Job  
Projektet tar fram, utvecklar och testar nya metoder för att öka anställningsbarheten hos unga och 
utrikesfödda. Målet är att göra ungdomar och utrikesfödda mer anställningsbara, bland annat genom 
samarbete tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet. Under 2020 utbildades över 600 
unga som nu kommer att ha sitt första feriejobb. Arbetsplats Hammarö (APH) jobbar för att hitta en 
metod för att hjälpa fler människor ut i praktik, bland annat tillsammans med företagare.  
Syftet med projektet är att @wrk ska bidra med kunskap, erfarenheter och verktyg genom att 
tillsammans med kommunerna utveckla metoder som kan implementeras och användas efter 
projektets slut. Målet är att ta fram en metod för att göra ungdomar och utrikes födda mer 
anställningsbara, bl a genom att jobba tillsammans med det lokala närings- och föreningslivet.  
En central komponent i projektet är @wrks digitala verktyg som ger människor som inte tidigare 
jobbat i Sverige möjlighet att träna på svensk arbetsmarknad och hur det vanligen fungerar på 
svenska arbetsplatser anpassade utifrån de lokala behoven.  
Closer to Job är ett utvecklingsprojekt som @wrk driver tillsammans med Hammarö, Grums, Kil, 
Forshaga och Karlstads kommun.  
Projektet finansieras av Leader Närheten.   
  
Drivkraften  
Projektet riktar sig till personer i Storfors kommun som står särskilt långt från arbetsmarknaden och 
egen försörjning och som behöver stöd och samverkan för att komma vidare. Prioriterade grupper 
kommer att vara personer som söker/uppbär försörjningsstöd, som ingår i etableringsuppdraget 
och/eller med psykisk ohälsa.   
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Drivkraften-Storfors är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, 
Landstinget och Storfors kommun.  
Projektet finansieras av samordningsförbundet Finsam (Försäkringskassan, Landstinget, 
Arbetsförmedlingen och kommunerna Storfors och Filipstad.  
  
Erasmus för gymnasiet  
Arvika kommun har beviljats EU-medel till gymnasiet för utlandspraktik inom Erasmus mobility, cirka 
500 000 kronor för perioden 2017 till och med vårterminen 2022 (förlängt på grund av 
coronapandemin). Detta gör det möjligt för eleverna vid Taserudsgymnasiet att göra del av sitt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL) i åk 3 utomlands.  
  
Hagfors/Munkfors Innovation Park  
Innovation Park i Hagfors/Munkfors jobbar med innovationskraften i kommunerna genom att stötta 
föreningar, företag och andra med idéer. Under projektperioden kommer de att driva olika processer 
för att främja innovation och skapa möjligheter för hållbart företagande.   
Att jobba för ett mer diversifierat företagande ökar hållbarheten men hur skapas ett större intresse 
hos unga för att utveckla entreprenörskap i kommunerna. Processen NANO är under uppstart just nu 
och riktar sig till unga, redan på mellanstadiet, som tillsammans med företag kan låta framtidens 
entreprenörer utforska sin plats i världen.  
Projektet har ett nära samarbete med många nätverk och plattformar i hela Värmland, vilket gör oss 
mer regionalt förankrade men med lokal prägel. En av dessa viktiga samverkansparter är Social 
Innovation Värmland.  
Hagfors var med i tidigare projektperiod, 2018-2020. Nu startar ny projektperiod 2021-01-04 till och 
med 2023-02-28. Förutom att Munkfors också är med så är nytt för denna period är att noden har 
blivit mobil.   
Projektet är finansierat av EU, Region Värmland och flera värmländska kommuner, däribland Hagfors 
och Munkfors.   
  
  
IoT i skolan för var och en  
Projektet "IoT i skolan för var och en" är en del i samverkansprojektet ”IoT för hållbar samhällsnytta 
och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”. ”IoT” betyder Internet of Things och är ett 
samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker 
som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor.  
Målet med projektet är att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och 
skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan.  
Projektet drivs av Arvika kommun till och med 2022 som en del av det strategiska 
innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), som är en gemensam satsning av 
Vinnova, Formas och Energimyndigheten.  
Proejktpartners är bland annat Compare/DigitalWell Arena, Karlstads universitet, Scaaler IoT Labs, 
Swegon, Serneke.  
  
Independent people  
Independent people är ett strategiskt partnerskapsprojekt inom ERASMUS+ mellan Arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen i Karlstads Kommun, vzwaPart (Belgien) och Humber Learning Consortium 
(Storbritannien). I projektet utbyter personal erfarenheter och utvecklar metoder för att stärka ungas 
mjuka kompetenser (soft skills). Projektet involverar personal som arbetar med unga som varken 
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arbetar eller studerar (UVAS) hos deltagande organisationer.  
  
Projektets mål:  
-Utveckla en gemensam definition av mjuka kompetenser genom att identifiera likheter och 
skillnader inom varje partners socioekonomiska och operativa sammanhang (kultur, normer och 
värderingar, arbetsgivarens förväntningar osv.)  
-Utforska de olika icke-formella inlärningsmetoder som organisationerna använder för att hjälpa 
unga människor att utveckla mjuka färdigheter och utbyta erfarenheter kring dessa.  
-Utveckla ett gemensamt ”pass”, som hjälper unga att bevisa och visa sina mjuka färdigheter.  
-Skapa ett internetbaserat utbildningspaket för att hjälpa ungdomsarbetare att överföra och tillämpa 
framgångsrika icke-formella metoder för att utveckla arbetet med att stärka ungas mjuka 
kompetenser.  
Projektet pågår 2021-01-01 – 2022-06-30  
  
KOMSAM  
Projektet är en satsning som växte fram utifrån ett behov av att förstärka skyddsfaktorerna kring 
barn och unga, utifrån skadegörelse och osämja på skolor och i bostadsområden. Kommunala 
verksamheter, Hyresgästföreningen, Torsby Bostäder och polis är samverkansparter och satsningen 
pågår under 2022.   
  
  
Vi satsar på att förstärka kring de tre viktigaste skyddsfaktorerna:  
Föräldrastöd - En god relation mellan föräldrar och barn är grunden i föräldrastöd och vi satsar på att 
nå föräldrar på olika arenor med konceptet Växa i Värmland. Det innebär träffar utifrån olika teman, 
där föräldrar diskuterar och utbyter erfarenheter.  
Meningsfull fritid - En annan viktig skyddsfaktor som KOMSAM arbetar med är att barn och unga ska 
ges möjlighet att ha en meningsfull fritid. Att samordna och ge alla barn samma möjligheter att utöva 
fritidsaktiviteter utifrån sina förutsättningar är ett mål.  
Vi vet att exempelvis ekonomi, funktionsnedsättningar och etnicitet påverkar hur barn kan delta och 
här krävs insatser för att minska skillnaderna. Vi fortsätter stötta och samverka med föreningslivet 
och samtidigt ha en önskan om att kunna erbjuda fler öppna aktiviteter som når alla.  
Skoltrivsel - Skoltrivsel är ytterligare en viktig skyddsfaktor som lägger grund till ett bra och 
meningsfullt liv. Skolnärvaro, värdegrundsarbete, föräldrasamverkan, trygghet och studiero är 
betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildning och samverkan mellan 
skola, socialtjänst, fritid och polis ligger till grund för att lyckas.  
  
MOVE  
MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som underlättar för nyanlända och långtidsarbetslösa att 
komma i egen försörjning och/eller närmre arbetsmarknaden. Detta görs genom att fyra stora 
arbetsgivare i kommunen har fått tala om vilken kompetens de behöver och vill anställa framöver. I 
det riktade utbildningspaketet blandas teori och praktik. Även frihetliga värderingar samt 
information om välfärdssamhällets villkor ingår. Alltför att rusta individen ordentligt.  
Arbetslösheten är idag tyvärr cirka tio gånger så stor bland utrikesfödda som bland inrikesfödda i 
kommunen. Detta vill projektet råda bot på. En viktig identifierad framgångsfaktor är att arbetsgivare 
har påverkat utbildningspaketet för att säkerställa en kompetensmatchning.  
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MOVE medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och den totala stödsumman är 6 871 402 
kronor. Både Filipstads och Storfors kommun deltar i projektet.  
Projektet pågår under perioden 20202022 och är indelad i tre olika faser.   
  
Projekt NAVET  
Navet är till för dig som bor i Torsby, Kil eller Sunne kommun och av någon anledning har varit utan 
arbete en längre tid. Det kan vara på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, tidigare missbruk eller att 
du kanske aldrig har haft ett arbete eller saknar betyg från skolan och behöver samordnad hjälp för 
att bli anställningsbar på arbetsmarknaden.   
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt så kommer vi att göra en kartläggning av dina tidigare 
erfarenheter och styrkor. Vi gör en individuellt anpassad planering för hur du ska kunna nå dina 
delmål på resan mot slutmålet, egen försörjning. Vi kommer regelbundet att träffas för uppföljningar 
för att se att stegförflyttningen går mot målet.   
Det övergripande målet med projekt Navet är att bidra till effektivare resursutnyttjande av 
samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som erhåller arbete och kommer ut på 
arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som vi förenklar för individen.  
Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och 
lärprocess som genom individuell planering och individuella insatser leder till att deltagarna blir 
anställbara på arbetsmarknaden. Viktigt att Navets deltagare lär sig att se sig själv som en duglig 
person med resurser och möjligheter.  Det är stora samhällsekonomiska vinster när en person blir 
anställningsbar och börjar bidra till välfärden.  
Projekt NAVET skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för 
deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Navet är ett projekt inom Fryksdalens samordningsförbund där de samverkande parterna är: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Torsby, Kil och Sunne.  
  
Pilot PROSA  
Pilotprojektets målgrupp är långtidssjukskrivna unga kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd 
från Torsby kommuns socialtjänst med prioritering på unga vuxna kvinnor. I samtal mellan Torsby 
kommuns socialförvaltning och Region Värmland har det utarbetats en samsyn om att målgruppen 
har ett stort behov av social aktivitet under sjukskrivningstiden. Sjukintygen kan komma att innehålla 
en anvisning om att patienten ska ingå i en individuellt anpassad social aktivitet i kommunens regi.  
Syftet är att skapa meningsfulla aktiviteter som leder till stegförflyttningar för individen till en 
förbättrad livskvalitet. Pilotprojektets mål är att arbeta fram en verktygslåda som är anpassad för 
målgruppen där metoden tjänstedesign ingår. Målet är också att medverka till att deltagarens 
psykiska och medicinska hälsa ska förbättras och därmed få en förbättrad livskvalité. Förkorta 
sjukskrivningstiden samt att på sikt minska den kommunala kostnaden för försörjningsstöd genom 
egen försörjning. Verksamheten anpassas utifrån deltagarnas behov och förutsättningar i syfte att 
skapa meningsfulla aktiviteter som leder till en stegförflyttning.  
Uppstart i november 2021 och pågår under 2022.  
  
  
Stepstone EFS  
Stepstone är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och genomförs i samverkan med sex 
kommuner i Värmland och Dalarna. Gemensamt för de samverkande kommunerna är att vi står inför 
kompetensförsörjningsutmaningar samtidigt som många kommuninvånare saknar arbete.  
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Projektet vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. I 
projektet jobbar vi med validering av kunskaper som ett sätt att nå förbättrad matchning och 
etablering på arbetsmarknaden eller som ett sätt att förbereda deltagarna inför kommande 
utbildningsinsatser. Valideringen synliggör människors förmågor och kunskaper och är en metod som 
ger ett dokumenterat och kvalitetssäkrat kompetensintyg efter genomförd validering.  
Vi jobbar tätt tillsammans med Vuxenutbildningen, kommunala verksamheter och det lokala 
näringslivet.  
Kommuner i projektet är: Filipstad kommun (projektägare), Storfors kommun, Hagfors kommun, 
Munkfors kommun, Älvdalens kommun och Säters kommun.  
Projektet finansieras av ESF med drygt 15 miljoner kronor.   
Projektet pågår mellan 2020-08-01-2022-12-31.  
Tillitsbyrån  
Tillitsbyrån är en organisering inom kommunen i Grums med syfte att möta komplexa behov genom 
samskapande med målgruppen, verksamheter och andra samhällsaktörer. Syftet med projektet är att 
möta komplexa behov genom samskapande med allmänheten. Målgruppen är unga och unga vuxna i 
åldern 15-29.  
Samskapandet ska ske inom olika verksamheter i kommunen och tillsammans med andra 
samhällsaktörer. Arbetet ska ske genom att skapa förutsättningar för tillit och en känsla av 
sammanhang. Detta för att nå det långsiktiga målet att stärka och nå god och jämlik hälsa i Grums 
kommun.  
Projektet leds av en processledare som jobbar tillsammans med en arbetsgrupp som består av 
tjänstepersoner som finns inom kommunen och andra verksamheter.  
Tillitsbyrån är ett femårigt projekt som startades 1 oktober 2020.   
Projektet finansieras av Samordningsförbundet samspelet, Region Värmland och Grums kommun. 
Samspelet är en finansiell organisering inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Värmland och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och 
Kristinehamn.  
Förarbete till Tillitsbyrån har skett i kommunen under tre år i samarbete med Region Värmland och 
med stöd av Sveriges kommuner och regioner, SKR.   
  
Värmlands Arbetskraft  
Projektet Värmlands Arbetskraft riktar sig till unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar 
(15-30 år) med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieutbildning. 
Projektets insatser ska bidra till nya metoder/arbetsformer som leder till att unga som varken arbetar 
eller studerar kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden. Framgångsrika 
arbetssätt som tas fram i projektet ska omsättas i ordinarie verksamhet.  
Exempel på aktiviteter:  

• Hitta och prova nya arbetssätt som gör att deltagare och arbetsgivare möts   
• Prova nya former för hälsofrämjande insatser, ex preventionsgrp samt lotsa deltagare 
till rätt  
• Uppsökande arbete – utökat KAA med unga upp till 30 år  
• Individuell planering och stöd  
• Samordning av parallella insatser (ex. arbete med SIP, SAMSIP)  

Projektet beräknas ha ca 200 deltagare.   
  
Kommuner som ingår är Eda, Grums, Hagfors, Karlstad och Säffle.  
Projektet pågår mellan 2020-02-01 – 2022-05-31  
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Värmlands Arbetskraft 2.0   
Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 är ett pärlbandsprojekt på projektet Värmlands Framtid och 
systerprojekt till Värmlands Arbetskraft som även det är ett projekt som bygger på lärdomar från 
Värmlands Framtid.  
Värmlands Arbetskraft 2.0 riktar sig till unga kvinnor och män 15 – 29 år, som varken arbetar eller 
studerar (UVAS), med prioritering på unga som saknar fullständig grund- eller gymnasieskola.  
Projektet ska vidareutveckla arbetet med uppsökande insatser för unga 15 – 29 år, arbeta med 
parallella insatser och utveckla samverkan med utbildningsanordnare. För att stötta kommunerna i 
arbetet finansierar projektet en utbildningssamordnare.  
Beviljade ESF-medel för projektet är ca 13 miljoner kronor  
Värmlands Arbetskraft 2.0 inkluderar sex kommuner i Värmland: Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, 
Kristinehamn och Sunne.  
Projektet pågår perioden 2020-09-01 – 2022-12-31  
  
Värmland integrerar  
Projektet riktar sig till målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs personer som varken har svenskt 
medborgarskap eller medborgarskap i något av övriga EU-länder.   
Projektet ska utveckla ett material tillsammans med målgruppen som bidrar till att öka kunskapen 
kring kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad genom ett målgruppsanpassat 
material och utbildningsinsatser som sedan kan spridas och implementeras i länet.  
Förutom representanter från målgruppen kommer även samverkansaktörer från bl.a Länsstyrelsen, 
Föräldrastöd i Värmland och Region Värmland Asyl- och flyktinghälsa att stötta med kunskap i 
utvecklandet av materialet.  
Målet med projektet är att förbättra målgruppens familjeliv, öka medvetenheten om jämställdhet 
samt öka integrationen i Värmland.   
Värmland Integrerar finansieras av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF).  
Kommuner som ingår i projektet är Karlstad och Kristinehamn.  
Projektet pågår 2021-03-01 till 2022-12-31.  
  
Värmland Tillsammans  
Värmland Tillsammans är ett ESF-projekt där Säffle kommun samverkar med bland andra 
Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland, och civilsamhället för att utveckla insatser, metoder 
och aktiviteter för målgruppen: Utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som står särskilt långt 
från arbetsmarknaden och/eller inte är redo för och inte klarar av de insatser som finns tillgängliga 
inom kommunen.  
Projektet syftar till att förhindra långvarigt utanförskap och att alla ska få en chans att komma 
närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete. Genom ökad samordning syftar 
projektet till att bidra med att klargöra deltagarnas hälsa, arbetsförmåga, språkstöd, sociala insatser, 
arbetslivsinriktad rehabilitering och yrkesförberedande insatser utifrån varje individs behov.  
  
Värmland ReAct  
I projektet ”React EU: Värmland ReAct” är målgruppen är kvinnor och män som har blivit arbetslösa 
under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).  
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Projektets insatser ska stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som 
möjligt ska komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus är att söka nya vägar för unga till 
ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör 
dem attraktiva på arbetsmarknaden. En kartläggning kommer göras av småföretagares 
rekryteringsbehov för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser som kan skräddarsys för att 
stärka de ungas möjligheter till anställning. Detta arbete ska ske i tät samverkan med Företagarna 
Värmland.  
Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats ca 14 miljoner.  
I projektet samverkar nio kommuner i Värmland (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, 
Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng).  
Projektet pågår mellan 1 december 2021 – 30 april 2023.  
  
Yrkesväg Värmland  
I Yrkesväg Värmland ska tre utbildningsspår utvecklas inom ramen för vuxenutbildningen i samverkan 
med bland andra kommunernas arbetsmarknads- och integrationsverksamheter.  
Grundtanken med utvecklingen av de tre utbildningsspåren är att integrera SFI med 
yrkesutbildningsinsatser, arbetsmarknads- och integrationsinsatser i syfte att målgruppen tidigt ska 
se ett tydligt mål med sin utbildning, att målgruppen får integrerade insatser samtidigt från olika 
aktörer, samt att målgruppens tid i utbildningssystemet effektiviseras så att målgruppen snabbare 
kan komma ut i arbete och egen försörjning. I samverkan mellan Länsstyrelsen i Värmland och Region 
Värmland ska målgrupperna också få kompetensutveckling avseende hälsa och mänskliga 
rättigheter.  
Utbildningsspår 1 och 2 riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män 
som saknar formell utbildning på gymnasienivå, inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete, 
och inte bedöms klara av studier på gymnasial nivå.  
I utbildningsspår 1 integreras SFI med orienteringskurser och normkritisk studie- och yrkesvägledning 
i syfte att ge målgruppen kunskap om svenskt arbetsliv och arbetsmarknad, samt vägledning som 
syftar till val av yrke/bransch.  
I utbildningsspår 2 vet målgruppen vilket yrke/bransch de vill satsa på och SFI integreras bland annat 
med yrkesinriktade kurser/delkurser/orienteringskurser.  
Utbildningsspår 3 riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män med 
viss utbildningsbakgrund, som inte bedöms vara direkt matchningsbara mot arbete, och bedöms 
klara av studier på gymnasial nivå. I utbildningsspår 3 deltar målgruppen i Yrkes-SFI.  
Projektet ska också arbeta med integrering av sociala hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och de 
horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Bland annat kommer 
personalen att få kompetensutveckling och målgrupperna kommer få hälsoskola och normkritisk 
studie- och yrkesvägledning.  
Projektet beräknar att kunna erbjuda stöd till 200 kvinnor och 142 män i följande kommuner:  
Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors och Säffle.  
  

Avslutade projekt  
Förebryggarenheten  
Under drygt två års tid har Förebyggarenheten, FBE, drivit förebyggande arbete i Kristinehamn. 
Verksamhetens fokus har varit barn, unga, föräldrar och andra viktiga vuxna. Tillsammans med 
många olika typer av samarbetspartners har enheten jobbat med bland annat föräldrastöd, 
brottsförebyggande och med ANDT-frågor.   
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Förebyggarenheten startades i maj 2018 inom ramarna för socialtjänstens arbete. Tillsammans med 
flera andra aktörer har enheten arbetat för ett hälsosamt liv i ett tryggt Kristinehamns kommun. FBE 
har haft hela kommunen som sitt arbetsfält och jobbat med barn och unga, föräldrar samt andra 
viktiga vuxna. Insatser har bland annat varit i form av samtalsstöd, anhöriggrupper, 
vägledningssamtal, föreläsningar och utbildningar samt brotts- och trygghetsfrämjande arbete i 
skolan.  
Utöver detta har enheten även producerat podden Viktiga minuter. Poddens målgrupp har varit 
föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna som lever och bor med tonåringar.  
Finansieringen via Kristinehamns kommuns resultatsutjämningsreserv.   
Förebyggarenhetens olika gruppverksamheter avslutades under hösten 2020.  
  
Kompetensutveckling i skolan  
Sunne kommun fick 6 307 000 kronor från Skolverket november 2016 till juni 2018. Skolans personal 
fick kompetensutveckling som ska ge bättre förutsättningar för nyanlända elevers kunskapsresultat. 
Insatserna gynnar alla elever i Sunne.  
20 utvalda kommuner, däribland Sunne, blev först ut i Sverige med att få dessa riktade insatser från 
Skolverket. Varje höst och vår får fler huvudmän samma erbjudande.  
De flesta utbildningsinsatserna i Sunne görs under 2017 och till viss del våren 2018. Totalt pågår 
projektet i nära två år och Sunne får 6 307 000 kronor under perioden november 2016 till juni 2018.  
  
Sju stora insatser görs under projektet i Sunne:  
Systematiskt kvalitetsarbete. Kom vi dit vi ville?  
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare från förskoleklass till gymnasiet  
Utveckling av digitala verktyg  
Elevhälsan – att möta elever i kris  
Motverka tendenser till främlingsfientlighet  
Att vägleda nyanlända elever – utbildning för studie- och yrkesvägledarna  
Modersmålslärare och studiehandledare – studiehandledning i modersmålet  
Betygssättning och bedömning. Öka säkerheten i att göra rätt bedömning och betygsättning 
av nyanlända elever  
  
Värmlandsmodellen  
Värmlandsmodellen är ett projekt som ska hitta metoder för att förkorta nyanländas väg till egen 
försörjning. Ett systematiskt arbete med kompetenskartläggning, matchning, utvecklade 
uppföljningsmetoder och kortare utbildningar är några av de insatser som planeras i projektet 
Värmlandsmodellen.  
Nationell statistik visar en hög andel av nyanlända som inte når den reguljära arbetsmarknaden på 
många år. EU-projektet Värmlandsmodellen ska ta fram effektiva metoder som gör att individer som 
står långt från arbetsmarknaden blir anställningsbara. Modellen ska vara enkel för andra kommuner 
att ta efter.   
Primära målgruppen är nyanlända som är i eller har avslutat etableringsreformen. Särskilt fokus på 
kvinnor. Andra målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden  
Kommunens samtliga förvaltningar som arbetar med målgruppen ska ha tydliga metoder och 
processer att arbeta utifrån  
Välfungerande samverkansformer med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
näringslivet ska vara upparbetade  
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Värmlandsmodellen som är delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) pågick till början av 2019. 
I projektet samverkar kommunerna Filipstad, Säffle, Kil, Grums och Sunne.  
  
  

Övriga initiativ  
  
Social innovation Värmland   
Social innovation Värmland är en plattform och rörelse för att mobilisera ny handlingskraft och 
kapacitet för ett socialt hållbart samhälle i Värmland och världen. Vi är övertygade om att vi kan 
åstadkomma ännu mer tillsammans om vi kommer i nya undersökande sammanhang där fokus är 
social samhällsnytta. Vi tror på att alla olika sektorer behöver mötas (näringsliv, akademi samt det 
offentliga och det idéburna).  
Vi vill skapa nya vägar till livschanser och en framtidstro hos nuvarande och kommande generationer. 
För att göra det behöver vi möta samhällsutmaningar med nya metoder, arbetssätt och samarbeta i 
nya konstellationer för att driva och bygga kapacitet för innovation och positiva samhällseffekter. 
Samhället är under ständig utveckling och kräver att vi jobbar systematiskt med innovation för att 
samhällsfunktionerna ska förnyas i samma takt som vi lever och utvecklas. Det finns en potential och 
möjlighet att utmanas, utveckla gemensam ny kunskap, skapa nya partnerskap samt nya affärer och 
arbetssätt för att minska klyftor, polarisering och ohälsotal.  
 

Schyst  
Schyst är handböcker för dig som vill kommunicera mer jämlikt. Syftet är att skapa medvetenhet för 
våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. När vi kommunicerar utan 
att tänka efter förstärker vi omedvetet stereotyper och exkluderande normer.  
Handböckerna har olika teman men alla fokuserar på kommunikation. Lite text, många bilder och 
nyttiga tips gör dom enkla att förstå och använda. Personerna på bilderna är riktiga människor som 
är den de utger sig för att vara – inga professionella modeller har använts.  
Schyst-konceptet är en del i arbetet för jämställd regional tillväxt, som ska stärka regionen genom att 
synliggöra både kvinnor och män och lyfta fram berättelser om ett jämställt Värmland. Dessutom vill 
vi göra begreppet jämställd tillväxt begripligt för alla. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner 
sig inkluderade.  
  
En riktig man  
En riktig man är en app om synen på manlighet. Den innehåller frågor som du kan diskutera med 
andra eller fundera på ensam. Om du vill bidra med ett eget svar, som flera kända och okända män 
redan har gjort, kan du göra det HÄR.  
Appen är gratis och kan laddas hem från App Store eller Google Play. Du kan även beställa 
vår SAMTALSLÅDA, där samma frågor finns i pappersform. Materialet är framtaget i samarbete med 
Make Equal.  
  
Hela Hagfors  
I projektet “Hela Hagfors” har projektgruppen grävt djupare i berättelsen och drömmen om platsen, 
Hela Hagfors var ett initiativ som startades från Hagfors kommuns utvecklingsenhet i syfte att skapa 
dels ett underlag för Hagfors kommuns översiktsplan och samtidigt skapa engagemang hos fler 
invånare för att verka för den gemensamma framtiden på platsen.   
Detta utifrån den analys som gjordes i och med Tillväxtverkets publicering av Sårbara kommuner 
2016, där Hagfors kommun hamnade på en fjärde plats. Projektet har påverkat systemet genom att 

https://enriktigman.se/ditt-svar
https://enriktigman.se/samtalslada
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tillsammans med makthavare och invånare jobba med platsen och platskänslan för att utvecklas till 
en mer attraktiv plats utifrån människornas gemensamma drömmar och visioner.    
Hela Hagfors har resulterat i att projektet dels satt ord på de fem socknarnas djuplodande 
platsidentiteter, och därmed olikheter, samt underlag till den fysiska planeringen utifrån detta. Den 
djuplodade delen av analysen och formulerandet av de olika platsidentiteterna har baserats på både 
de historiska, sociala strukturerna och normerna på platsen, samt mentaliteter, attityder och 
beteenden i nutid. Allt för att dels se värdet i dessa olikheter, men också för att ge förklaringar till 
varför det faktiskt är så.   
Parallellt med detta underlag för platsutveckling har också en folkbildningsprocess vävts in i samtliga 
workshops och träffar. Denna folkbildningsprocess har haft som huvudsyfte att medvetandegöra 
sociala strukturer, vad de kommer av, varför de finns och hur de är föränderliga. I och med detta har 
också insikten om den egna maktens möjligheter att påverka dessa osynliga strukturer börjat bidra 
till att samtliga socknar nu med trygghet kan samarbeta över gränser och se varandras värde, utan 
att för den delen konkurrera (vilket kunde bevisas i en av övningarna i avstämningsträffen).   
Från att ha haft därbyfokus och konkurrens socknarna emellan, kunde istället var och en för sig lyfta 
positiva idépaketeringar även i de andra socknarna i uppväxlingar som kunde gynna Hela Hagfors.   
Dessa platser har genom denna process inte bara fått ord för sina platsidentiteter och insikter för att 
påverka sig själva, sina sociala kontexter och sin omvärld. På samma gång har de också börjat inse 
vidden av vad platsutveckling skulle kunna vara och där de alla har en roll. En plats är inte bara dess 
byggnader och fysiska landmärken, utan också relationen var och en av invånarna har till varandra 
och det som finns inom dess geografiska gränser = det som refereras till i forskning som platskänsla.   
 


