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Slutrapport - Kvinnors integration i det svenska
samhället
Bakgrund och målgrupp
Projektet har genomförts som ett samverkansprojekt mellan Individ- och
familjeomsorgen i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Projektet tog sin
utformning utifrån det växande antalet familjer med långvarigt
bidragsmottagande och de många barn som lever i de familjerna. Kvinnor har i
lägre grad än män erhållit insatser för att närma sig egen försörjning och vi tror
att det är viktigt att ge kvinnor en daglig sysselsättning för öka deras kunskap
om det svenska samhället och minska deras utanförskap.
Målgruppen för projektet har varit utlandsfödda kvinnor med hemmavarande
barn där familjen lever med ett långvarigt bidragsmottagande av
försörjningsstöd (10 månader eller mer) och där kvinnorna blir kvar i hemmet
utan sysselsättning och således inte bidrar till familjens egen försörjning.
Projektets genomförande
Arbetet har genomförts av en projektledare och en projektarbetare., med
administrativt stöd från ledningen i IFO Ludvika. Projektledaren påbörjade sitt
arbete första oktober och en projektarbetare anställdes under mitten av
oktober. Verksamhetens utformning planerades och en ändamålsenlig lokal
iordningsställdes.
Gruppen startade den 11 november 2019, deltagare fylldes på allt eftersom och
vid årsskiftet var det elva deltagande kvinnor. I samband med delrapportering 1
i början av februari 2020 beslutades att fulla på med fler deltagare istället för att
göra två grupper som det ursprungligen var planerat, då kvinnorna hade behov
att få delta under en längre period. Därefter har projektet fyllt på med deltagare
löpande. Totalt har projektet haft 17 inskrivna deltagare, varav 14 från Ludvika
och 3 från Smedjebacken. Kvinnorna har haft olika nationaliteter, bl.a. Somalia,
Afghanistan, Eritrea eller Syrien.
Innehållet i projektet har haft stor bredd. Förmiddagarna har använts till mer
traditionell undervisning där olika teman behandlats och där det svenska
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samhället varit i fokus. Eftermiddagarna har byggt på mer fria samtal med fokus
på det svenska språket.
Utöver detta har varje dag innehållit 30 min friskvård i form av gemensamma
promenader. Flera gånger under projektet har deltagarna lagat mat tillsammans.
Projektet avslutades med en mycket uppskattat gemensam studieresa till
Stockholm med förplanerade besök på bland annat stadshuset och slottet.
Gruppen avslutades den sista juni. Trots att Covid-19 har pågått har
verksamheten hållit igång under hela terminen, förutom 4 dagar då det va
uppehåll för påsklov.
Mål och måluppfyllelse
Målen är hämtade från den ursprungliga projektbeskringen, daterad den 3
september 2019.
Resultatet bygger på intervju med projektledare och projektarbetare,
gruppintervju med deltagande kvinnor samt skriftligt skattningsformulär som
deltagande kvinnor erbjudits att fylla i. I skattningsformuläret har kvinnorna
uppskattat hur många steg, 0-4, som de anser att deras kunskap förbättras
utifrån deras individuella utgångsläge.
1) Mål: Att kvinnorna ska ges en daglig sysselsättning som ger dem en fördjupad
kunskap och förståelse om det svenska samhället och hur det är uppbyggt och
fungerar, både för barn, kvinnor och män.
Måluppfyllelse:
Deltagarna upplever målet som uppfyllt. De har varit nöjda med att ha
en meningsfull aktivitet att gå till, och flera kvinnor är vid projekts slut
oroliga för att åter bli hemma utan daglig sysselsättning. Flera kvinnor
uppger att de skulle vilja ha möjlighet att stanna i projektet längre för att
lära sig ännu mer.
Deltagarna upplever att de lärt sig mer om svenska samhället och
nämner bl.a. ökad kunskap gällande hur en kommun är uppbyggd och
styrs, hur skola och sjukvård fungerar, om jämställdhet och om
allemansrätten. Kvinnorna har fått lära sig mer om digitala system, t.ex.
Unikum för att kunna följa sina barns skolgång.
Avseende ”Kunskap om samhället” har kvinnorna skattat sin
förflyttning;
19 % två steg
72 % tre steg
9 % fyra steg
2) Mål: Att kartlägga kvinnans egna resurser, tankar och mål med sitt framtida
yrkesliv.
3) Mål: Att kvinnorna som deltar i projektet har närmat sig egen försörjning.
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Måluppfyllelse:
Kartläggningen har skett genom individuella samtal med kvinnorna.
Projektledaren har sedan skrivit en sammanfattning till varje kvinnas
socialsekreterare gällande hur man kan arbeta vidare med var och en
utifrån den nivå de befinner sig på.
Vid avslutningssamtalet uppger samtliga deltagare att de vill ha någon
aktivitet. Många vill läsa SFI (svenska för invandrare) för att sedan gå
vidare till någon utbildning. Några skulle vilja läsa Språkbas grund via
Brunnsvik Folkhögskola för att sedan kunna söka sig vidare till
yrkesutbildning.
Ett par deltagare har påbörjat körkortsutbildning. Två deltagare har
utretts som kontaktperson och har fått kontaktpersonuppdrag på deltid
som lett till egen delinkomst.
Kvinnorna upplever att de fått fördjupad kunskap i det svenska språket
genom projektet, både när det gäller att läsa och skriva på svenska men
framförallt när det gäller att prata. Innan projektet var det många som
förstod lite svenska men som inte vågade prata, nu vågar de försöka.
Vid avslutningssamtalet uppger fler kvinnorna att de vill fortsätta lära
sig mer svenska. De upplever att många andra skolor och
undervisningar kan gå för snabbt, här inom projektet har de haft mer tid
på sig och projektledarna har kunnat förklara mer. Det är viktigt med
repetition.
Alla deltagare beskriver att de fått större självförtroende och vågar ta
för sig på ett annat sätt. Projektarbetaren berättar att hon sett hur
kvinnorna utvecklats under projektet och att kvinnorna själva är stolta
över sin utveckling.
4) Mål: Att barnen i familjen får uppleva att deras förälder har en daglig sysselsättning
och genom detta förbygga att det sociala mönstret av bidragsmottagande inte fortgår.
Måluppfyllelse:
Nästan samtliga kvinnor i projektet har barn. Familjekonstellationerna
har variet mellan 3-11 personer. Kvinnorna upplever att det varit bra
för deras barn att mamma varit med i projektet, de har lättar att hjälpa
sina barn nu och de förstår vikten av att stötta sina barns skolgång och
att träna svenska språket med dem.
5) Mål: Att familjen (både vuxna och barn) upplever att de kommit längre i sin egen
integrering i det svenska samhället.
Måluppfyllelse:
Se punkt 2 och 3
6) Mål: Att minst en av kvinnorna i första gruppen deltar som någon form av
deltagande ledare i omgång två, ”Ett lärande i en lagom ovanlig situation”.
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Måluppfyllelse:
Projektets utformning blev delvis förändrat gentemot den ursprungliga
planering, som avsåg två på varandra efterföljande grupper á 15-16
veckor med 10-12 deltagare per grupp. Utifrån att det var svårt att få till
fullt deltagandet vid den första gruppens uppstarts utformades istället
ett löpande intag. Kvinnorna upplever att de blivit stärkta av varandra
och ser det som positiv att gruppen bestått av en blandad nationalitet.
Ekonomi
Budgeterad
kostnad/år

Utfall

Resultat

Hyra lägenhet

80 000

84 266

-4 266

Personalkostnader

800 000

881 000

-81 000

Tolk-/språkstödsinsatser

200 000

0

200 000

Övriga driftskostnader

80 000

78 466

1 534

Uppföljning, intervjuer
och sammanställning med
rapport januari 2021

0

30 000

-30 000

SUMMA

1 160 000

1 073 732

86 268

Avslutande reflektioner
Det är glädjande att projektet varit mycket uppskattat av de kvinnor som
deltagit, och att de genom deltagandet fått nya framtidsplaner och framförallt
en egen vilja att studera, praktisera eller arbeta.
För att ytterligare stäkra kvalitetsuppföljningen av projektet planeras för att en
uppföljande kontakt tas med kvinnorna efter ca 6 mån. Huvudfrågan i den
utvärderingen kommer ligga på vad kvinnorna gör då, om de fått en
sysselsättning och om projektet bidragit till ev. sysselsättning.
Eftersom det var första gången ett sådant här typ av projekt genomfördes kan
vi naturligtvis dra lärdom av saker som skulle kunna vara ännu bättre. Vi ser
t.ex. en avsaknad av att inte i direkt avslutning till projektet kunna koppla på
insatser som t.ex. SFI. Det är viktigt att kunna erbjuda kvinnorna en ny
sysselsättning medan viljan och ivern ännu är stark, om de återgår till att vara
hemma för att sköta familj och hushåll finns risk att motivationen sjunker och
att man återigen hamnar i ett socialt utanförskap.
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Vi ser det som mycket positivt om liknande projekt kan fortsätta bedrivas i
andra former. Verksamhetschef för AMI (arbetsmarknad- och
integrationsenheten) i Ludvika har informerats om projektet och dess utgång,
med vår förhoppning om en fortsättning i någon form.

Ann-Sofie Andersson
Verksamhetschef
Ludvika kommun

Smedjebackens kommun delges denna slutrapport, men då de under projekttiden bytt verksamhetschef som inte
varit involverade i projektet är den endast underskriven av Ludvika kommun som är den kommuns som drivit
och håll ihop hela projektet inom alla områden.

