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Förord
Athenas slutrapport innehåller projektets arbetsmetoder, arbetssätt, resultat
och erfarenheter från projektteamets arbete.
Det är välkänt att en framgångsfaktor för förebyggande arbete är samverkan
kring den enskilda individen. Genom projekt Athena har många utländsfödda
kvinnor fått hjälp och stöd med att förändra en problematisk situation som ofta
innehållit långvarigt bidrags beroende och utanförskap. Många kvinnor har
blivit mycket starkare även i sin roll som förälder att stödja sina barn.
Genom att dokumentera insatserna, kontinuerligt mäta och följa upp hur
kvinnornas situation förändrats, har projektteamet ökat sin kunskap om vilka
insatser som varit effektiva. De har fått en större systematik i arbetet och ett
kontinuerligt lärande av sin egen praktik.
Teamet har bestått av personal från socialtjänsten, arbetsförmedlingen samt
Uppsala universitet. Man har under projektets gång hittat former för konkret
samverkan kring den enskilda, samordnat insatserna och systematiserat
arbetsprocessen.
Projekt Athenas arbetsmetoder har visat sig vara användbara och visar hur
arbetet bidragit till ökade kunskaper, större professionalism och även
personlig utveckling.
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1. Sammanfattning
Projekt Athena har skett i samverkan med Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Uppsala
Universitet (Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap) / Landstinget i Uppsala län.
Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden och Samordningsförbundet och pågått
under en tvåårsperiod (120601-140630). Projekt Athena har ägts av Uppsala kommunFörsörjningsstöd.
Projektets övergripande syfte har varit att stötta långtidsarbetslösa kvinnor med
invandrarbakgrund att öka sin anställningsbarhet, komma in i arbetslivet/påbörja utbildning
och förbättra hälsan och därmed lättare integreras i samhället. Samtidigt skulle projektet
arbeta för ökat samverkan mellan olika aktörer.
Målgruppen för projektet har varit kvinnor med utlandshärkomst mellan 25-55 år som har
stora språksvårigheter, svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som varit beroende av
försörjningsstöd under långa perioder. Flertalet av projektets deltagare har en mycket kort
utbildningsbakgrund eller ingen alls från sitt hemland vilket krävts en del insatser, stöd och
uppbackning på olika nivåer.
Sammanlagt har projektet arbetat med 91 kvinnor från 23 olika nationaliteter och
deltagandegraden har varierat från 50% till 100 % under olika faser i projektet.
Deltagarna i projektet har genom gruppverksamhet erbjudits ett basprogram innehållande
olika aktiviteter såsom kurser i samhällsorientering, språkträning, jobbsökaraktiviteter,
studiecirklar i hälsa, data, gruppdiskussioner kring bl.a. mångfald och jämställdhet. Vidare
har projektet genomfört andra aktiviteter såsom föreläsningar, studiebesök mm.
Gruppverksamheten har gått ut på att kvinnor med invandrabakgrund som befunnit sig
utanför samhället skulle få stöd med att utvecklas för att integreras i samhället, öka sin
anställningsbarhet, återfå motivationen till studier och förbättra sin hälsa.
Av de 91 deltagare har totalt 42 personer kommit ut i arbete av olika varaktighet framför allt
1-årsanställning och 5 personer påbörjat arbetsmarknadsutbildning och därigenom kommit in
i egen försörjning. Projektet har uppnått ett resultat på 52 % vilket innebär att projektet
överträffat sitt mål i betydande grad. Dessa anställningar har bidragit till att bryta det
utanförskap som ofta är ett resultat av arbetslöshet.
Utvärderare/forskare från Uppsala universitet (Institutionen för Folkhälso- och
vårdvetenskap) har aktivt deltagit och följt arbetet under projekttiden. Målet med
utvärderingen har varit att undersöka om deltagarnas hälsa, levnadsvanor,
sysselsättning och andra hälsofaktorer påverkats av att deltagarna deltog i Athenas
verksamhet.
Uppsala universitets utvärdering och även projektets egen utvärdering har visat att merparter
av projektets deltagare varit nöjda med projektet.
Athena avslutades med en gemensam konferens, där teamets egna erfarenheter och resultat
presenterades.
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2. Projektets resultat

De problem som projektet avsåg att fokusera på handlade om långvarigt
bidragsberoende, kvinnornas ohälsa, utanförskap, att få hjälp med att utvecklas via
otraditionella metoder för att öka sin anställningsbarhet och därigenom komma in i
arbetslivet och/eller påbörja studier.
De främsta försörjningshindren för projektets deltagare har varit:
-

Bristande utbildning
Avsaknad av arbetslivserfarenhet
Bristande kunskaper i svenska språket
Bristande tilltro till egna resurser och på framtidstro
Ohälsa
Kulturella och sociala faktorer
Bristande kunskaper om svenska samhället
Bristande samverkan kring målgruppen
Rädsla för det okända

Projektets ambition har varit att kunna hjälpa dessa kvinnor till egen försörjning trots att
de ofta hade en komplex problematik. För att kunna nå detta mål behöver man arbeta
intensivt och parallellt med många olika saker som berör personernas livssituation. Det
krävs oftast ett utvecklat stöd för att hjälpa en individ till en bestående livsförändring
vilket tar tid att åstadkomma. Vi har konstaterat att dessa personer ofta behöver hjälp
med bl. a. ett ordnat boende, barnomsorg, bättre hälsa och någon form av struktur på
vardagen innan man startar upp någon form av insats.
Vidare har projektet visat på att man med otraditionella metoder kan få kvinnor med
utländskbakgrund att jobba med sina problem så att de når målet att klara av att ta ett
arbete eller påbörja utbildning. Det har framförallt handlat om att se dessa individer,
lyssna och tro på dem och finnas tillhands när frågor och problem dyker upp.
Individer har olika behov som ska tillgodoses och som en enda aktör inte ensam kan
svara för. Genom gemensam planering, samlokalisering, tillgång till alla aktörernas
kompetens och resurser har projektet kunnat ge ett kvalificerat stöd till deltagarna.
Risken att individen hamnar i en rundgång i systemet minimeras och har även lett till en
effektivare kontroll av kostnader. Alla involverade parterna har sett stora vinster med
projektet genom de ökade möjligheterna som getts genom det gemensamma arbetet med
målgruppen som ökade kunskaper, en effektivare handläggningstid och därmed en
minskad försörjningsbörda. Sammanfattningsvis bedömer projektledningen att projektet
bidragit till en ökad medvetenhet och förståelse bland berörda aktörer. Främst kring
betydelsen av samverkan och kommunikation för ett framgångsrikt arbete.
När det gäller direkt resultat för projektdeltagarna, har av de 91 deltagare som deltagit i
projektet totalt 42 personer kommit ut i arbete och 5 valt att påbörja en
arbetsmarknadsutbildning och därigenom komma in i egen försörjning.
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3. Syfte och mål med projektet
Syftet med projektet

Projektet hade som syfte att i samverkan med andra aktörer hitta alternativa vägar till egen
försörjning för utländsfödda kvinnor samt att rusta deltagarna för arbetsmarknaden så att de
kommer närmare arbetsmarknaden och bryta social isolering.
Vidare hade man som syfte att öka hälsan och hälsorelaterade beteenden hos kvinnor med
utländsk bakgrund och deras familjer.
Övergripande mål
Att Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län via Uppsala Universitet och
Arbetsförmedlingen ska hitta effektiva samverkansformer och metoder för att arbeta med
målgruppen kvinnor med utländsk härkomst.
Projektets delmål och måluppfyllelse
– Att 80% av deltagarna upplever högre livskvalitet, högre självkänsla och ökat
självförtroende
Enligt utvärderingen har flertalet av deltagarna upplevt att de fått ett bättre självförtroende/
självkänsla av att delta i projektet. Deltagarna har gett uttryck för att de hade en bättre tro
på sin egen förmåga och kände sig säkrare i sociala situationer.
-Att 80% av kvinnorna i projektet ska ha deltagit i studiecirklar i hälsa
Samtliga deltagare har erbjudits och deltagit i studiecirklar i hälsa. Dock fick några
deltagare avbryta pågående kurs pga. att dessa individer erhöll praktik/arbete eller påbörjat
utbildning. Vidare har somliga periodvis varit sjukskrivna och kunde därför inte vara med
på alla avsnitt.
-Att 50% av männen till kvinnorna i projektet ska ha deltagit i studiecirkel i hälsa
Avseende ovanstående mål, genomförde projektet två inventeringar av deltagarna gällande
familjeförhållanden. Vid första inventeringen (våren -13) visade sig att av de 57 inskrivna
deltagare bodde endast 21kvinnor tillsammans med en partner. De övriga var ensamstående
kvinnor med barn eller utan. Efter denna inventering erbjöd projektet de 21 männen att delta
i studiecirkel i hälsa där männen fick välja tider och dagar för dessa studier, men dessvärre
tackade ingen ja till detta erbjudande. Vid andra undersökningen (våren-14) identifierade
man 11 män där 2 tackade ja. Projektet kunde dock inte erbjuda de 2 männen studiecirkel i
hälsa pga. att antalet intresserade var för lågt.
Det råder oklarhet på vilka grunder dessa män tackade nej. Personalens hypotes var att
några ur målgruppen var i någon form av aktivitet (arbete, studier, praktik, ohälsa…). Detta
innebar att det inte var möjligt att ha ett speciellt fokus på denna grupp i projektet.
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Projektet har därmed inte uppnått detta mål pga. omvärldsfaktorer.
-Att 60% av deltagarna är igång i en arbetsrehabiliteringsprocess, d.v.s. arbetsträning,
arbetsförmågebedömning, anpassade studier m.m.
Totalt påbörjade 67 personer i någon sorts arbetsmarknadsinsats, d.v.s. arbetsträning,
arbetsförmågebedömning, kontakt med arbetspsykolog, anpassade studier m.m. vilket utgör
ett resultat på 74 %.
-Att 40% av deltagarna ska komma ut i egen försörjning genom arbete eller studier
Av de 91 deltagare har totalt 42 personer kommit ut i arbete av olika varaktighet framför
allt 1 års anställning och 5 personer påbörjat arbetsmarknadsutbildning och därigenom
kommit in i egen försörjning. Projektet har uppnått ett resultat på 52 % vilket innebär att
projektet överträffat sitt mål i betydande grad.
-Att 100% av deltagarna ska öka sin kunskap och medvetenhet om jämställdhet
Samtliga deltagare har erhållit kunskap om jämställdhet via samhällsorienteringslektionerna samt vid andra sammanhang under projekttiden.
Jämställdhets diskussioner har utvärderats positivt av deltagarna och projektet kunde
konstatera att behov av att skapa diskussionsforum för jämställdhetsfrågor finns.
Diagrammet nedan summerar projektets måluppfyllelse:
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Framgångsfaktorerna i projektet är:
- Samverkan med andra professioner har varit en av de främsta framgångsfaktorer i
projektet
- Uppsökande verksamheten
- Tid för varje deltagare
- Fortsatt stöd till deltagarna vid arbete, utbildning, praktik
- Helhetsperspektivet
- Tydlig arbetsfokus
- Personalen har varit lyhörd för vad varje enskild behöver
-

Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt?
Utveckla

För projektpersonalen och styrgruppen har det inneburit ett lärande inom ex. olika
utbildningsmöjligheter i jämställdhet, tillgänglighet genom processtöd.
Även teamarbetet har medfört ett gemensamt lärande där varje medarbetare fått ökat
kunskap och förståelse om de andra professionernas yrkesområde, kultur och regelverk.
För samverkansparterna har lärandet inneburit en inblick att andra arbetsmetoder fungerar i
arbetet med utlandsfödda kvinnor än de traditionella som används i ordinarie verksamhet.
Vidare har projektet åstadkommit lärande för deltagarna genom anpassad gruppverksamhet,
utbildningsinsatser, lämpliga studier, arbetsträning, praktik, studiebesök samt att hitta
lämpliga arbeten.
Det täta samarbetet mellan olika professioner och dagliga kontakten med deltagare, har
inneburit att deltagare och anställda i projektet lärt känna varandra på ett djupare plan. Detta
har lett till ökad förståelse och kunskapsöverföring samt effektivt kunnat lösa de eventuella
hinder som framkommit för att därefter snabbt fortsätta mot målet, arbete och
självförsörjning.
Genom tätt samarbete undanröjs också frågetecken som kan uppkomma genom att deltagare
anpassar sina svårigheter/möjligheter beroende på vem (vilken profession) de pratar med.
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4. Arbetssätt/arbetsmetoder
Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra
aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s.
som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som
tagits fram i projektet.

Projektets huvudsakliga arbetssätt har varit att gemensamt försöka hitta lösningar och
samverkansformer för deltagarna att finna sin plats på arbetsmarknaden och förbättra sin
hälsa.
Vi har i projektet använt oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt med individuell coachning
vilket skulle visa på möjligheten att arbeta sig fram till lösningar. Projektet har strävat efter
att lägga större fokus på deltagarnas möjligheter, resurser, färdigheter och önskemål
samtidigt har man beaktat de hinder och svårigheter som förelegat hos individerna för att
sedan sätta in lämpliga och adekvata insatser.
Den metod som projektet har förespråkat är individanpassade åtgärder kopplade till
arbetsmarknadens behov där individen alltid stått i centrum.
Projektets arbetssätt har haft en betydande inverkan på det uppnådda resultatet och det har
även präglats av en tydlig målsättning, tydlig kommunikation, personligt engagemang, gott
samarbete med berörda aktörer och en stor förmåga att matcha individuella förutsättningar
mot rekryteringsbehov på arbetsmarknaden. Vi har arbetat mycket utåtriktat med syfte att
skapa nya kontakter med arbetsgivare inom olika områden.
Vidare har projektets arbetsmetoder grundat sig på motiverande samtal, frekvent coachning
och stöttning, samarbetsövningar för att stärka individen utifrån deltagarnas egna behov.
Det har hela tiden handlat om individuella åtgärder, skräddarsydda för varje kvinnans behov.
När det exempelvis gäller en deltagare som har läs-och skrivsvårighet har vi gått vidare med
en utredning. Med sådan kunskap, får vi underlag att bemöta individen på ett adekvat sätt.
I projektet har vuxit det fram ett arbetssätt som inneburit att flera professioner samarbetat
med varandra kring deltagarnas individuella behov såsom kartläggning och stödjande samtal
i grupp eller enskilt. Vi har även samarbetat när behov har funnits av kontakt med
sjukvården, Försäkringskassa, utbildningsanordnare där vi sett att våra gemensamma
kunskaper och roller kunde föra deltagare vidare.
Vidare har projektpersonalen arbetat aktivt med deltagarnas aktuella situation och upprättat
en handlingsplan för varje individ utifrån dennes behov och förutsättningar.
Gruppverksamheten har haft en stor betydelse för projektets deltagare i och med att
kvinnorna med liknande situation och upplevelser fått möjlighet att träffas för samtal som
stärkt dem och givit inspiration till förändring av livsstils. Vidare har deltagarna stöttat
varandra vid olika situationer och när personer har gått ut i jobb, har det gett ringar på vattnet
i projektet då andra deltagare har motiverats och inspirerats till att också kämpa för att
komma ut i ett jobb.
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Projektets gruppverksamhet/basprogram har bestått av:
-

Samhällsorienteringskurs (samhällsfrågor, jämställdhetsfrågor, vardagsekonomi,
kulturella koder konsumentkunskap, rättigheter & skyldigheter i vårt samhälle mm)
Språkträning
Jobbsökaraktiviteter (hjälp med att skriva CV och personligt brev, A-kassa,
intervjuteknik, samarbetsövningar, rättigheter & skyldigheter i arbetslivet mm)
Studiecirklar i hälsa
Datakurs

Ovanstående utbildningsinsatser har innefattat både gruppundervisning och enskilda
uppgifter som presenteras nedan:
Samhällorientering & språkträning
Alla deltagare i projektet har haft samhällsorientering samt språkträning en gång i vecka.
Grupperna har periodvis varit relativt stora, men allt eftersom deltagarna fått praktik och
arbete, utbildning, har gruppen minskat och genomsnittsgruppen har bestått av 6-8
kvinnor/grupp.
Fokus för samhällsorienteringen har varit på Sveriges demokratiska utveckling, hur
demokratin praktiskt fungerar i skolan, hemmen och på arbetsplatserna. Deltagarna har fått i
hemuppgift att läsa om det aktuella ämnet dels på sitt hemspråk, dels på svenska. ”Boken om
Sverige” har använts som baslitteratur för samhällsorienteringen. Därutöver har vi använt oss
av flera olika metoder för att öka kunskap och stimulera dialog i grupperna. Deltagarna har
lyssnat på radioprogram t.ex. ”Barnen” för samtal om barns mänskliga rättigheter och
”Klartext” för aktuell information om vad som händer i världen. I samband med dialoger om
jämställdhet har vi använt oss av SCB´s lilla bok ”På tal om kvinnor och män”. Dialogerna
om vad som är kvinnligt och manligt har varit både roliga och intensiva. Deltagarna har även
tittat på vissa tv-program för att stimulera eget tittande på svenska TV och har varit nyfiken
på för information om valrörelsen i Sverige. För att främja dialog med fokus på att behandla
alla individer lika såg deltagarna ”Änglagård” och ”Så som i himmelen” och dialogerna runt
dessa filmer har varit mycket engagerande och uppskattade. I samband med dialog om
hedersrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor och jämställdhetsdialoger, bjöd vi in en kvinnlig
polis som arbetar med brott i hemmen som informerat om hur polisen handlägger ärenden
som handlar om brott i nära relationer.
Inför respektive pass förbereddes deltagarna genom att centrala ord och uttryck i det svenska
språket förklarades, genom gemensam läsning av 8-10 frågor/program eller filmavsnitt. Efter
respektive pass fick deltagarna svara på frågorna. Genomgående har svenska förhållanden,
seder och bruk värderats och i viss mån jämförts med hur det är i hemlandet. Språkträningen
har med ovanstående områden som bas varit helt inriktad på att prata, lyssna och göra sig
förstådd på svenska.
Vår bedömning är att det bästa för deltagarna i projektet har varit att komma ut på en
arbetsplats. Många av dessa kvinnor som haft en längre praktik eller arbete har avsevärt
förbättrat sitt svenska språk. För de kvinnor i projektet som inte fått en praktik eller ett arbete
bör en möjlighet till kommunikationsträning ges där kvinnorna återkommande kan träffa
andra framför allt svenska kvinnor, i typ en ”syjunta” eller i ett ”matlag”. Ett annat alternativ
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är att ordna med en utbildning eller kurser för kvinnorna t.ex. i Livsmedelhantering eller kurs
i äldrevård där allt studiematerial finns på både hemspråket samt svenska. Kvinnorna kan
sedan lättare bli attraktiva på arbetsmarknaden, kunna arbeta i ett förskolekök, i skolan eller
inom äldrevård. Kvinnorna är mycket kunniga i egna hemmets skötsel och matlagning och
har också ett genuint intresse och utmärkta kunskaper om olika matkulturer.
Studiebesök
I samband med Samhällsorientering har ett flertal studiebesök genomförts. Inför varje
studiebesök har deltagarna fått information om syftet med studiebesöket, vad som skulle ske
och hur besöket skulle gå till.
Vid dessa studiebesök och möten har deltagarna delgetts mycket vägledning utifrån olika
situationer och samhällsinformation.
Alla grupper besökt Domkyrkan i Uppsala i samband med att Sveriges historia behandlats.
Ett uppskattat studiebesök har genomförts på Skansen i Stockholm, där deltagarna fick en
god inblick i hur Sverige såg ut för 100-150 år sedan. Vid en enkel utvärdering av
Skansenbesöket, betygsatte 50 % av kvinnorna besöket med en 4, och andra hälften satte
betyget 5 på en 5-gradig skala. (1= dåligt och 5=jättebra).
Vidare har en halvdags studiebesök genomförts på Disagården (Upplands friluftsmuseum)
där deltagarna fick se hur allmogen levde och bodde i Uppland förr i tiden. Deltagarna har
även besökt CVL (Centrum för vuxnas lärande), Stadsbiblioteket, Jobbmässa på
Arbetsförmedlingen samt Livsmedelsaffärer. Även träffar och besök där tonvikten har varit
trivsel och gemenskap har hållits, som julfest, gemensamma luncher, sommarfest och
utflykter.
Jobbsökaraktivitet
Samtliga deltagare i projektet har haft tre timmars lärarledd jobbsökaraktivitet i veckan,
därutöver fått hemläxor med arbetsuppgifter. En stående punkt varje vecka har varit att gå in
på Arbetsförmedlingens hemsida, vara uppdaterad på nyanmälda lediga jobb, söka aktuella
arbeten samt att lämna intresseanmälan till för dem intressanta arbetsgivare. Under de olika
passen har grupperna jobbat med att söka arbete och arbetsmaterialet har främst varit
Arbetsförmedlingens hemsida och dess information. Deltagarna har fått lära sig att ”läsa”
annonser och tränat på vad som sker under en anställningsintervju. De har också fått
information om olika yrken (bl.a. genom se på yrkesfilmer från arbetsförmedlingens
hemsida) om fackföreningar och deras roll på arbetsmarknaden, om olika lagar som styr
arbetsmarknaden samt om nyheter från Arbetsförmedlingen. Därutöver har deltagarna
samtalat kring varför det är viktigt att bygga upp ett kontaktnät, diskuterat vikten av att ha
kännedom om sina starka och svaga sidor och av att vara medveten om sitt kroppsspråk samt
varför det kan vara bra att bli medlem i A- kassan när man börjar arbeta. De flesta deltagarna
har under projekttiden skrivit ett personligt brev och har nu uppdaterade
meritförteckning/CV. Vi erbjöd även de individer som hade en 1-årsanställning att delta i
jobbsökaraktiviteter 1 gång/veckan. Vi har i projektet funnits kvar som stöd när dessa
individer gått ut i en anställning, då frågetecken runt arbetsliv, samarbete, regler och lagar
uppkommit under anställningens gång.
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Studiecirklar i ”Hälsa för alla”
Målet med studieklar i ”Hälsa för alla” har varit att skapa ett forum där deltagarna kunde
lyssna på information, ha samtal kring olika faktorer som kan påverka ens hälsa samt att
inspirera till nya idéer för att få en mer harmonisk och hälsosam livsstil.
Studiecirklarna har genomförts på olika språk och har bestått av 12 avsnitt där deltagarna
diskuterat: Mat, Motion, Tobak, alkohol, droger och spelberoende, Livsstilsförändringar,
Sexuell hälsa, Allergi, Tandhälsa, Psykisk hälsa, Stress, Sömn, Sorg samt Vård och
läkemedel.
Enligt information av respektive studiecirkelledarna har avsnitten mat, motion och psykisk
hälsa varit mycket uppskattade. Även avsnittet sexuell hälsa, sorg och sömn och allergier
varit intressanta. Studiecirklarnas styrka har varit att vi har kunnat hålla kurserna på olika
språk, för att skapa bättre förståelse och öka möjligheten till en dynamisk dialog.
En förutsättning för utbildningen har varit eget arbete med material på 4 timmar i veckan.
Utbildningsnivån i respektive grupp har varit mycket varierande, vilket var en utmaning för
studiecirkelledarna att hålla en nivå som skulle vara anpassad till alla. Under projektidens gång
har vi haft utställning om ”dolda fett och socker i vår vardag”, fysisk aktivitet samt
gemensamma promenader.
Vi har även hållit workshop där vi har använt oss av ett pedagogiskt instrument för att
översätta teoretiska kostråd till konkreta råd om mat, skapa bättre förståelse för hur man
komponerar en bra måltid - frukost, mellanmål, lunch eller middag och kunna jämföra och få
en bild av näringsinnehållet i mat och måltider.
De olika språkgrupperna har gjort studiebesök på vanliga livsmedelsbutiker för att få ökade
kunskaper om innehållsförteckning till de olika livsmedlen, kvalitésmärkt (SMAK),
nyckelhålls märkning, Krav-märkt (ekologiskt), ursprungsland och att lära sig planerat köp,
för att undvika impulsköp.
Språkgrupperna har bestått av persiska/dari, arabiska, sorani (sydkurdiska), somaliska,
turkiska samt lätt svenska.
Språkgrupperna har kunnat bildas då antalet deltagare med samma språk varit fler än 4 och
övriga deltagare har fått delta i en lättsvenskagrupp.
Gruppbildningen har dock varit mycket flexibel med tanke på att deltagarna p.g.a långvarig
sjukskrivning, praktik, arbete, studier eller annan sysselsättning lämnat studiecirklarna i
förtid varvid språkgrupperna kunde upplösas och kvarvarande deltagare flyttas till
”lättsvenska gruppen”.
De deltagare som lämnade studiecirklarna tidigt av nämnda orsaker missade också de
hälsofrämjande kunskaperna.
Vi har under projekttiden erbjudit även män i de deltagande kvinnornas familj eller hushåll
att få delta i studiecirklarna ”Hälsa för alla”, men inte fått något bra gensvar.
Inga cirklar för män har därmed kunnat anordnas.
Dataundervisning
Vår bedömning är att det är viktig att de mest utsatta grupperna blir inkluderade i samhället
genom att få den datakunskap som dagens samhälle kräver. Internet är en stor modern
mötesplats och det första stället vi söker när vi behöver information. Man förväntas hitta all
information på nätet och det är närmast omöjligt att träffa en fysisks person att fråga. Många
myndigheter och företag är lättast tillgängliga på internet och förväntar sig att deras kunder
kan hantera en dator. Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, försäkringskassan, banker,
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resebolag är några exempel.
Syftet med dataundervisningen har varit att deltagarna ska kunna ta del av den nödvändiga
samhällsinformation de behöver för att bli inkluderade i samhället.
Under projekttiden har deltagarna haft dataundervisning 3 timmar i veckan samtidigt har
datasalen varit tillgänglig för samtliga projektdeltagare på övriga tider. Deltagarna har fått en
introduktion till Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel och
internetsökning ur ett samhällsperspektiv. Vi har bland annat jobbat med
Arbetsförmedlingens platsbank, Min Sida och Aktivitetsrapportering, skattedeklarationen,
betala räkningar via internet, utdrag från bankkonto och biblioteket. Vi har även tittat vad
som finns i Uppsala från kulturella, historiska och aktuella perspektiv.
Kunskapsnivån hos deltagarna har varierat stort gällande deras datakunskap och
inlärningsförmåga. Inlärningsprocessen beror mycket på deltagarnas språkförmåga och
tidigare datavana. Intresset hos deltagarna för att lära sig data har varit mycket stort och det
är väsentligt att kursens innehåll ligger på en nivå så att deltagarna kan förstå, relatera sig till
och klara av att göra övningarna. Under repetitionen av övningarna kunde man se att
datalektion en gång i veckan är för lite för den här målgruppen.
Andra aktiviteter/insatser deltagarna erbjudits
Föreläsningar
Ett antal föreläsningar med inbjudna aktörer från olika verksamheter genomfördes under
projekttiden. Aktörer/verksamheter som medverkat i föreläsningar är Enheten för
Transkulturell Psykiatri (Stresskolan), Polisen i Uppsala, barnmorska och sjukgymnast från
Cosmos, Bostadsmyndigheten, Räddningstjänsten, Konsument Uppsala, Skuld- och
budgetrådgivning, Försäkringskassan och Projekt Hållbar Jämställdhet i Uppsala kommun.
Praktik
Inom Athena har beviljades praktik bl.a. inför en eventuell anställning. Deltagare och
arbetsgivaren fick då båda efter en periods praktik, vanligtvis 2-8 veckor, möjlighet att göra
en bedömning om deltagarens lämplighet inför eventuell anställning. Praktik har även
beviljats inför kartläggning av deltagares yrkesbakgrund, erfarenheter och önskemål om
framtidsyrke. Att vara ute på praktik har visat sig vara ett bra sätt att stärka deltagarnas
möjlighet att få ett arbete och visa upp eventuell kompetens. Deltagarna fick sin
yrkeskompetens bedömd efter en tids praktik. Under praktikperioden har
Arbetsförmedlingen beviljat deltagaren aktivitetsstöd som betalas ut av försäkringskassan,
oftast med kompletterande försörjningsstöd.
Arbetsträning
I Athena har arbetsträning beviljats främst för individer med medicinska hinder. Dels
dokumenterade sådana, dels hinder som deltagare själva upplevt som fysiskt och/eller
psykiskt begränsande. Om man under en arbetsträning avbryter en planering ger det ett
värdefullt svar på en persons eventuella hinder. Arbetsträning inom projektet har skett på
”vanliga” arbetsplatser. Respektive arbetsgivare informerades om eventuella hinder och
arbets-/tjänstgöringsgraden kunde starta med en timme/dag för en person och ha som mål att
personen efter ett visst antal veckor skulle ha kommit upp i 50, 75 eller100 % arbetstid.
Tillrättalagda arbetsuppgifter har också ingått. Under arbetsträningstiden har
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Arbetsförmedlingen beviljat deltagaren aktivitetsstöd som betalas ut av försäkringskassan,
oftast med kompletterande försörjningsstöd.
Arbetsförmågebedömning
En fördjupad kartläggning och vägledning som vänder sig till arbetssökande som är oklara
över sina egna förutsättningar och möjligheter samt på de krav som ställs av
arbetsmarknaden och som Arbetsförmedlingen bedömer ha särskilt behov av stöd. Insatsen
innebär att Arbetsförmedlare har ett samtal med arbetssökande, psykolog och sjukgymnast
om arbetssökandes olika förmågor. Utifrån samtalet träffar arbetstagande sedan psykolog
och/eller sjukgymnast för samtal och/eller tester. Därefter kan den arbetstagande få pröva att
utföra olika moment som kan förekomma på ett arbete, både för att se om momenten är
möjliga att utföra och för att se i vilken utsträckning de kan utföras. I stället för att den
arbetssökande testar momenten på en ”riktig arbetsplats” går de till en speciell verksamhet
som är mer skyddad. Exempel på en sådan verksamhet i Uppsala är Iris Hadar. En
arbetsförmågebedömning kan pågå som längst i 12 veckor och under tiden kan den sökande
få aktivitetsstöd.
Arbetspsykologiska utredningar
Ett av projektets syften har varit att avsätta resurser för att vid behov genomföra fördjupade
kartläggningar/utredningar i form av arbetspsykologiska bedömningar.
Projektets arbetsförmedlare har haft en etablerad kontakt med arbetsförmedlingens
arbetspsykologer som bl.a. genomförts ett antal tester och bedömningar av projektets
deltagare. Den arbetspsykologiska utredningen har börjat med att deltagaren efter
överenskommelse med projektets arbetsförmedlare träffat arbetspsykologen. I det inledande
samtalet på Arbetsförmedlingen har individen diskuterat sin situation och vad den
arbetspsykologiska utredningen skulle leda fram till. Den arbetspsykologiska utredningen
har syftat till att ge deltagaren en säkrare uppfattning om sig själv, en klarare överblick över
sina intressen, förutsättningar och möjligheter.
Socialsekreterarens arbetssätt i projektet
Socialtjänstens handläggare har initialt inventerat individer som tillhör målgruppen och
sedan svara för att marknadsföra projektet och motivera kvinnorna att medverka i projektet.
Projektets socialsekreterare kallade presumtiv deltagare till ett kartläggningssamtal och om
socialsekreteraren sedan bedömt att den tilltänkta deltagaren tillhörde projektets målgrupp,
skrevs personen in i projektet. Vid kartläggningssamtalen har socialsekreteraren informerat
om projektet, aktiviteter och mål.
När deltagaren sedan startar i projektet gör man utredningar och formulerar handlingsplaner
tillsammans med deltagarna.
Alla personer som deltog i projektet träffade en socialsekreterare, arbetsförmedlare,
studiecirkelledare i hälsa och övrig kompetens i projektet och utifrån vad som framkommit i
intervjuerna sattes lämpliga insatser och åtgärder in.
De problem som varit vanligt förekommande för målgruppen är språkhinder (svårigheter
med myndighetskontakter och att förstå samhällets komplexa system, svårigheter att fylla i
formulär), hälsohinder, okunskap om arbetsmarknaden och avsaknad av erfarenhet av
arbetsmarknaden (regler, sociala koder, vad förväntar sig arbetsgivaren mm.). Familjestruktur och den egna föreställningen om kvinnans roll i denna.
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Merparten av projektets deltagare har haft hälsoproblematik både fysisk och psykiskt. Den
psykiska ohälsan har varit av arten: inslag av stress, ångest, oro, depression, hopplöshet,
sömnrubbningar, koncentration-och minnessvårigheter samt diffusa psykosomatiska
symptom såsom ryggsmärtor, migrän, trötthet och värkproblematik. Även periodiska
sjukskrivningar på grund av depression och stress och värkproblematik varit vanligt
förekommande för projektets deltagare.
Utifrån att Athena har varit ett heltidsprojekt, har vi varit återhållsamma med att göra
schemaändringar. Schemaändringar har gjorts vid enstaka tillfällen tillexempel om någon har
fått en timanställning eller om en person har blivit halvtidssjukskriven. Då ett av målen i
projekt Athena har varit att deltagaren ska bli självförsörjande, har vi ansett det är viktigt att
deltagaren ska kunna delta på projektets alla lektioner trots olika hinder. I stället för att göra
schemaändringar har vi tillsammans med deltagaren försökt komma runt de hinder som finns
och hitta lösningar. Vi har tillexempel hjälpt många deltagare att ordna barnomsorg på heltid
genom att skriva intyg till barnomsorgskansliet. Vi har också varit behjälpliga med brev till
läkare, där vi beskrivit vår verksamhet, krav på heltidsnärvaro och vid sjukdom krav på
läkarintyg och bedömning av aktuell arbetsförmåga. Planerade besök hos sjukgymnast mm
har ändrats till icke schemalagd tid. I projekt har vi dagligen fört närvarorapportering som
resulterat i rapporten vilken har legat till grund för bedömning av rätten till försörjningsstöd.
Genom närvarhanteringen, har socialsekreterarena haft kontakt med handläggare på
Socialtjänsten. Det har skett genom regelbundna återkopplingar i socialtjänstens
verksamhetsystem samt genom mejlkontakt då frågor av ekonomisk karaktär uppkommit.
Utifrån att deltagarna på grund av språket har svårigheter med myndighetskontakter har
projektets socialsekreterare varit behjälpliga med telefonsamtal till berörda myndigheter
samt att fylla i diverse blanketter såsom ansökan om barnomsorg, försörjningsstöd,
bostadsbidrag, vård av barn, aktivitetsstöd, A-kassa mm. Mycket information har givits
gällande regler i det svenska samhället.
Socialtjänstens krav på heltidsarbete har deltagarna i många fall uppfattat som en svårighet
att uppfylla. De har redan ”sitt jobb” på hemmaplan och har svårt att kombinera detta med
heltidskravet. Projektets socialsekreterare har på olika sätt försökt att arbeta aktivt med att
förändra den bilden. Man har bland annat haft gruppdiskussioner utifrån samhällets krav och
förväntningar på den enskilde. Där har man lyft frågor som självförsörjning och arbete
kopplat till en högre ekonomisk standard och möjligheten att i en högre grad styra över sitt
liv.
I de fall socialsekreterarna har arbetat med familjer, har det främst gällt olika problem runt
barnen. Exempelvis barn med särskilda behov, då man har haft kontakt med skolan för att
eleverna ska få tillgång till exempelvis fritidsverksamhet med assistent. I något fall har man
medverkat till att vårdbidrag beviljats. Vi har också haft nätverksmöte med föräldrar med
syfte att klargöra det gemensamma föräldraansvaret.
Socialsekreterare har också haft rådigvande samtal med deltagarna om vilka kommunala
stödinsatser som finns rörande hot och våld.
Det som varit bra är bl.a. den kontinuerliga dagliga kontakten med deltagarna som
möjliggjort ett relationsskapande arbete där deltagarna blivit synliggjorda. Genom att
deltagarna blivit synliggjorda, har man upptäckt hinder och haft möjlighet att direkt avhjälpa
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de hinder som funnits. Inom projektet har man arbetat med öppna dörrar och haft en hög
tillgänglighet, något som vi upplevt som både effektivt och tidsbesparande.
Arbetsförmedlarens arbetssätt i projektet
Det finns specifika arbetsuppgifter som projektets arbetsförmedlare har utifrån sitt uppdrag
på Arbetsförmedlingen. Alla deltagare vid i projektet måste vara inskrivna på
Arbetsförmedlingen och vid inskrivningstillfället har projektets arbetsförmedlare då gett
information om Arbetsförmedlingens regelverk. Detta och Arbetsförmedlingens möjligheter
och krav har deltagarna sedan kontinuerlig uppdaterats på den schemalagda
Jobbsökaraktivitet som samtliga deltagare gått - enskilt och/eller i grupp. En stående punkt
varje vecka har varit en 3 timmars lärarledd jobbsökaraktivitet, där man studerat
Arbetsförmedlingens hemsida- detta för att deltagarna skall vara informerade om och lära sig
var man hittar nyanmälda lediga jobb och även söka dessa arbeten. Deltagarna har skrivit
personligt brev och har en uppdaterad meritförteckning/CV. Utöver lektionsledda
aktiviteten har deltagarna fått hemläxor med arbetsuppgifter.
För projektets arbetsförmedlare har arbetsuppgiften att matcha till arbete varit av stor vikt för
deltagares möjlighet att komma ut på praktik och vidare till anställning. Att ha goda
arbetsgivarkontakter är oerhört viktigt del för att lyckas i detta arbete. För våra deltagare har
projektets arbetsförmedlare främst kontaktat arbetsgivare inom Uppsala Kommun. Detta
beroende på att våra deltagare haft möjlighet att anställas med stöd av Nystartsjobb och stöd
från Uppsala kommun i form av Välfärdsjobb. Projektets arbetsförmedlare har diskuterat/
initierat praktik/arbetsträning. Förhandlat med arbetsgivare om anställning, informerat om
Arbetsförmedlingens olika anställningsstöd.
Under projekttiden hade vi flera deltagare där arbetsgivaren varit intresserade av att anställa
med stöd av Välfärdsjobb, men projektet fick besked under mars/april att Navet inte kunde ta
fler beslut om anställning pga. bristande ekonomi. För några av deltagarna förlängdes då
praktik, andra avslutades pga. osäkerheten om möjligheten till anställning på arbetsplatsen.
Eventuellt finns dock nu en möjligt till att situationen kan förändras från hösten-14. Vår
förhoppning är då att Navet kan/skall fullfölja den planerade inriktning vi i projektet
initierat, både för deltagaren skull och för den specifika arbetsplatsen inom Uppsala
kommun.
Alla anställningar har föregåtts av en kort praktik och ibland även av en arbetsträning. I vissa
fall har projektets arbetsförmedlare tillsammans med deltagaren bedömt att deltagaren
behöver prova för att se om yrket och arbetsplatsen passar. Detta kan bero på att deltagaren
har varit sjukskriven 50/75 % eller att deltagaren inte har arbetskapacitet på mer än 50/75 %.
Vid dessa fall har projektets arbetsförmedlare informerat arbetsgivaren om att det ev. finns
ett arbetshinder. I många fall har flera arbetsträningsplatser avslutats med en anställning och
stor vikt har lagts vid uppföljning av praktik/anställningar. Uppföljningar har skett per tel.
eller som i de flesta fall genom ett möte på arbetsplatsen.
I projektet har flera deltagare varit sjukskrivna både på del och heltid. Några har remitterats
av projektets arbetsförmedlare till specialist – arbetspsykolog, arbetsterapeut eller
sjukgymnast för vidare utredning och bedömning.
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5. Deltagande aktörer i projektet
Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad
de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete.
Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas
sammansättning. Hur har grupperna fungerat?

-Uppsala kommun har varit samverkanspart och projektägare och som bidragit med kontanta
medel till projektet och deltagit som medfinansiär i form av deltagarersättningar, anvisning
av kvinnor till projektet, informationsspridning samt att projektägaren har fungerat som
bollplank för projektledaren.
-Arbetsförmedlingen har varit samverkanspart som bidragit med ekonomisk ersättning
genom deltagarersättningar samt informationsspridning.
-Landstinget i Uppsala län/Uppsala universitet har också varit en samverkanspart som haft
övergripande ansvar för planerandet och genomförandet av studiecirklar i hälsa samt en
kontinuerlig utvärdering av projektet. Vidare har Uppsala universitet ansvarat för
informationsspridning.
Projektteamet
Följande kompetens har arbetat i projektet
- En projektledare 100%
- Två socialsekreterare 190%
- En arbetsförmedlare 75%
- En ekonom 25 %
- Fyra personer från Landstinget/Uppsala universitet har delat på 100 %. (2 personer ar
ansvarat för studiecirklar i hälsa och 2 personer har ansvara för utvärdering och uppföljning
av projektet)
- En administratör deltid under 1 år
Externa tjänster
Projektet har även haft några timanställda/deltidsanställda som arbetat i olika områden
såsom datalärare, jobbcoach, kursledare i samhällsorientering och språkträning samt
studiecirklar i hälsa.
Projektets ledningsgrupp
a) Projektledare
b) 2 socialsekreterare
c) Arbetsförmedlare
Ledningsgruppen har haft regelbundna möten för att utforma/diskutera/utvecklat projektets
arbetssätt och arbetsmetoder. Vidare har ledningsgruppen haft i uppgift att ha
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deltagargenomgång av samtliga deltagare 1 gång/v för att få en samlad bild av deltagarnas
aktuella situation, planering, inventera och identifiera de individer som står närmast
arbetsmarknaden för eventuella praktiker/arbeten samt att ta reda på eventuella
utbildningsbehov och andra åtgärder bland deltagarna.
Projektteamet har fungerat mycket bra och uppnått sitt syfte med att diskutera det direkta arbetet
med både varandra. Det goda resultatet och framgången med deltagarna beror bl. a. på

personalens goda kompetens och engagemang.
Styrgruppen
Athenas styrgrupp bestod av representanter på ledningsnivå från de tre samverkanspartners
för samtliga involverade verksamheter. Dessa presenteras nedan.
-Projektägare, enhetschef för försörjningsstöd (Uppsala kommun).
-Uppdragsstrateg, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad (Uppsala kommun)
-Enhetschef från arbetsförmedlingen
-Professor i socialmedicin institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Landstinget/Uppsala universitet
-Projektledare
-Ekonom/sekreterare
-Och en adjungerade från Samordningsförbundet
Vid första styrgruppssammanträde diskuterades projektets mål och syfte samt att beslutades
att styrgruppen skulle ansvara för uppföljning av projektets verksamhet, fånga upp ev.
samarbetsproblem samt att marknadsföra projektet inom den egna organisationen.
Styrgruppen skulle även se till att projektet leds i enlighet med antagen projektbeskrivning.
Styrgruppen har mellan styrgruppsmötena erhållit kontinuerlig information från
projektledaren om vad som skett i projektet och vad som planerats, arbetsmetoder,
information om framgångsfaktorer, samt behov och eventuella problemområden.
Styrgruppen har varit engagerad och diskussionerna har varit givande och lärorika.
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6. Jämställdhetsintegrering
Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan
och utmaningar under arbetets gång.
Jämställdhetsintegrering har varit en integrerad del av verksamheten. Initialt genomfördes en
fördjupad jämställdhetsutbildning av processtöd för projektgruppen samt att
jämställdhetsplan har utförts och uppföljts. Även projekt ”Hållbar jämställdet” har bjudits in
som hållit föreläsning för samtliga grupper i projektet och även för projektteamet.
Projektets deltagare har under basprogrammet fått diskutera mångfaldsfrågor
med kursansvariga och detta har varit ett återkommande ämne i varje avsnitt av
Samhällsorienteringen. Oavsett om vi haft dialog om åldringsvård, FNs deklaration om
mänskliga rättigheter, diskrimineringslagstiftning, har vi sett saker ur kvinnors respektive
mäns ”glasögon”. Vi har pratat om norm, makt och identitet.
Vi har även tagit upp dessa frågor: vad betyder det att vara jämställd i Sverige? Vi har haft
övningar som ”Vad gör män respektive kvinnor? "Vad som är manligt respektive kvinnligt"
och vilka av de uppräknade/listade aktiviteterna kan utföras av män respektive kvinnor?
Vem bestämmer hemma? Vad är heder för män för kvinnor? Hur ser strukturerna ut i ex.
religionen? Vi har lyssnat på ett radioprogram ”Människor och tro”, där man behandlar
kvinnors önskan om att reformera islam, där kvinnor också ska kunna vara imamer.
Samtidigt dialog om att påven abdikerar. Kan en kvinna bli påve? Varför inte, i så fall?
Oavlönat respektive avlönat arbete i hemmet. Vi har studerat ”På tal om Kvinnor och män
2012”, och jämfört ex. vem som mest tar ut föräldraledighet och hur det förändras i tid.
Löneutvecklingen för kvinnor respektive män. Vi har använt oss av Hymans ”klyfta” d.v.s.
visat på vad som är norm och vad som värderas (belönas) i samhället och vad som särskiljs
och därmed bildar klyftan mellan män och kvinnor, men där också etnicitet, hälsotillstånd
mm bidrar till särskiljningen.
När vi talat om Sveriges stadsskick, har vi åter tittat på hur många kvinnor och män som
sitter i beslutande församlingar. (På tal om kvinnor och män 2012).

7. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i
projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.
Projektpersonalen och projektets styrgrupp har genomgått en grundläggande utbildning i
frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder via processtöd tillgänglighet.
Tillgänglighetsplan är gjord och uppföljts.
Projektet har kontinuerligt strävat efter likabehandling för samtliga deltagare. Projektets
deltagare har fått hjälp och stöd oavsett deras bakgrund, identitet, funktionshinder etc.
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Tillgänglighetsperspektiv har beaktas under hela projekttiden och projektet har arbetat med
Handisams checklista för att säkerställa att projektets lokaler är tillgängliga för personer med
funktionshinder.
Gruppverksamheten har varit uppbyggd och utformad för att möta den enskilde deltagarens
behov genom exempelvis kortare dagar och anpassat schema.
Informationsbroschyr för deltagare har varit utformad på lättsvenska och information om
projektet finns i kommunens intranät.
Under projekttiden har vi vid behov använt oss av tolk för att säkerställa att information har
nåtts fram.
Personer med särskilda behov har hänvisat till arbetspsykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut
för adekvat åtgärd- Även hjälpmedel har vid behov beviljats såsom special stol, glasögon.
8. Spridning och påverkansarbete
Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete.
- Vilka personer/organisationer har ni riktat er till?

Projektet har på olika sätt arbetat för att sprida framtagna metoder och idéer till andra
intressenter och aktörer.
Det strategiska påverkansarbetet har fokuserats på att föra vidare projektets arbetssätt,
arbetsmetoder, erfarenheter, kunskaper och resultat som projektet fört med sig.
Påverkansarbetet har spridits till respektive ordinarie verksamhet för att synliggöra och
förmedla hur projektet har arbetat för att få ut deltagarna i arbete, bryta deltagarnas isolering
och utanförskap mm.
Projektet har även arbetat med strategiskt påverkansarbete genom ett antal seminarium som
vände sig till Socialtjänstens handläggare, andra projekt i Uppsala län, utställning, politiker i
Uppsala, beslutsfattare på olika nivåer och organisationer.
Vidare har påverkansarbetet skett genom att nätverka med ett antal arbetsgivare inom både
kommunala och privata sektorn.
Projektet har efter samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala arrangerade ett
spridningsseminarium för grannkommunerna Älvkarleby, Enköping, Tierp, Knivsta, Heby,
Håbo och Östhammar där projektets innehåll och även resultat presenterades.
Athena avslutades med en gemensam konferens, där teamets egna erfarenheter och resultat
presenterades.
Implementering
Personalens förhoppning har varit att delar av projektets erfarenhet och kunskaper skulle
efter projekttidensslut integreras/permanentas i någon form i ordinarie verksamhet, men pga.
det ekonomiska läget, kommer implementering att inte ske.
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9. Extern utvärdering
Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i
projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet?
Utvärdering har enligt projektplan skett fortlöpande av forskare vid Uppsala Universitet
(Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap) för att få svar på om deltagarna närmat sig
arbetsmarknaden samt förbättrat sin hälsa. Data samlades in från deltagare genom enkäter
och fokusgruppsintervjuer vid projektets start, efter tre månader och efter ett år. Därutöver
har en del information givits från projektpersonalen.
Vid utvärdering har man använt sig av tolk- detta för att säkerställa att deltagarna har förstått
frågorna och kunde på eget språk lämna sina synpunkter om projektets alla delar.
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att projekt Athena kan vara en användbar metod för
att främja närhet till arbetsmarknaden och hälsa hos långtidsarbetslösa utlandsfödda kvinnor.
10. Egenutvärdering
Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för
projektledningen och hela projektet?
För att försöka få en samlad bild av deltagarnas upplevelser av projektet, genomfördes en
utvärdering vid avslutningen av deltagaraktiviteterna där deltagarna fick fylla i en skriftlig
utvärdering. De kvinnor som av olika anledningar hade avslutat sin tid i projektet eller som
denna dag var sysselsatt i praktik eller arbete har inte besvarat enkäten. Resultatet är enbart
av de kvarvarande 22 kvinnors uppfattning av sin tid i projektet. Sammanfattningsvis kan
man säga att resultatet varit övervägande positivt och merparten av projektets deltagare varit
mycket nöjda med projektet och dess aktivitet. Detta trots att nära hälften av deltagarna inte
haft praktik eller arbete.

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

-Det skulle vara värdefullt att involverade parter ser till att all personal börjar samtidigt i
projektet.
-En viktig faktor i projektet är tidsaspekten- Att vara medveten om att det tar mycket tid att
skapa gemensamma arbetsmetoder och goda processer och resultaten kan dröja. Det gäller
att alla i teamet är uthålliga och ha ett långt tidsperspektiv.
-Avsätt tid och diskutera allas olika förutsättningar och synsätt. Viktigt att alla är med på de
gemensamma mötena. Se till att få tydliga ramar och förutsättningar för hur man får jobba.
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-Lär känna varandra, hitta ett gemensamt språk och mål för ert arbete så att allas synpunkter
och frågor får utrymme.
-Ta er tid att diskutera och prata öppet om eventuella problem och ge samsyn som i sin tur
ger effektivitet.
-I projektet har vi haft alltför många som jobbade deltid. Det skulle ha varit smidigare med
färre personer som arbetat mer tid i projektet.
-Det är av yttersta vikt att projektledaren erbjuds opartisk handledning under projekttiden.
Projektledare behöver en bollplank när olika frågor och problem uppstår.
Vad som gått bra:
Det som gått mycket bra, är antalet deltagare som gått ut i arbete och har blivit
självförsörjande.
Projektets goda resultat och framgång med deltagarna beror på personalens goda kompetens
och engagemang och att man hela tiden trott på deltagarnas inneboende resurser och egna
förmågor- Vi har varit mycket lyhörda för vad varje deltagare behöver och individualiserat
insatserna och erbjudandena. När en insats inte fungerat, fann man andra lösningar för
individen.
Även det breda kontaktnätet med arbetsgivare har varit bidragande orsak till framgången.
Projektet har visat på ekonomisk vinst för både försörjningsstöd, arbetsförmedlingen och
sjukvården och har även haft vinst på en personlig plan.
Den kontinuerliga dagliga kontakten med deltagarna har möjliggjort ett relationsskapande
arbete där deltagarna blivit synliggjorda. Genom att deltagarna blivit synliggjorda, har man
upptäckt hinder och haft möjlighet att direkt avhjälpa de hinder som funnits. Inom projektet
har man arbetat med öppna dörrar och haft en hög tillgänglighet, något som vi upplevt som
både effektivt och tidsbesparande.
Det som gick mindre bra:
Projektet kom igång 6 månader senare än det var planerat från början och startade med
mycket kort varsel. Athena skulle ha startat januari 2012. Dock startade projektet inte förrän
juni 2012.
Projektledaren anställdes direkt efter projektstart medan annan kompetens kom i gång
mellan 2½- 3 månader efter projektstarten vilket medförde initial ett mycket stort ansvar för
projektledaren vid starten samt försening av genomförande- och aktivitetsplan.
Gruppverksamheten och deltagaraktiviteterna i projektet kom igång med start i mitten av
november.
Det är av vikt att samarbetsparterna i en projektansökan redan från början är medvetna om
att det kan vara mycket administrativt arbete i projekt och att det redan i ansökan gör
realistiska bedömningar av tidsåtgång och behov av resurser för detta. Redan vid
projektstarten visade sig att de administrativa arbeten i projektet för projektledaren var
mycket omfattande och tog mycket mer resurser i anspråk vilket resulterade i att projektet
sedan avsatte resurser för detta på halvtid.
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Styrgruppens reflektioner
Ett kommunalt styrgruppsperspektiv
Det har varit berikande och intressant att få följa projekt Athena från ett
styrgruppsperspektiv, som socialtjänstens representant och tillika projektägare. De fina
resultat som Athena åstadkommit för sina deltagare har gjort det spännande och glädjefyllt
att sitta i styrgruppen. Projekt Athena har gett en möjlighet till många kvinnor att komma ut i
aktiviteter och gemenskap med andra och på sikt en väg till egen försörjning och vad det
betytt för dessa enskilda kvinnor kan aldrig överskattas. Projektgruppen har arbetat
engagerat, fokuserat med stor kompetens för att på olika sätt stödja målgruppen och det
arbetet har gett de fina resultat som projektet nu kan uppvisa. Ett stort Tack till både
projektgrupp och deltagare i Athena som tillsammans arbetat för att uppnå målen.
Eva Westerberg, Enhetschef/projektägare
Uppsala universitet/Landstingets i Uppsala läns reflektioner
Projekt Athena har riktat sig till en grupp kvinnor med kombinerade sociala och
hälsomässiga problem som ej etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Projektet har
genomförts i samverkan mellan de olika verksamheter som har ansvar för de olika frågorna
som är aktuella för kvinnorna, sociala, hälsomässiga och arbetslivsinriktade. Det har visat sig
vara en arbetsform som ökat förutsättningarna att organisera den samlade insats och de
aktiviteter som behövts för att en betydande andel av kvinnorna dels skulle förbättra sin
hälsa, sociala situation och komma närmare arbetsmarknaden. Det är viktigt att insikten om
behovet av denna typ av samlad insats tas tillvara i verksamheter som riktas till personer som
ej etablerat sig på arbetsmarknaden.
Ragnar Westerling, Professor i socialmedicin
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Arbetsförmedlingens reflektioner
Projektet har varit ett stöd för målgruppen som genom denna samverkan blivit sedda och fått
en möjlighet att få kontakt med arbetsmarknad och samhällsfrågor. En av de viktiga
uppgifterna har blivit att bryta isolering.
Erland Fischer
Arbetsförmedlingschef
Arbetsförmedlingen, Utbildning och uppdrag
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12. Kontaktpersoner
Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta?
Ladan Moussavian Ekman, projektledare
Telnr. 018-727 52 42
Mobilnr. 076-830 47 74
E-postadress: ladan.moussavian-ekman@uppsala.se
Eva Westerberg, Enhetschef/projektägare
Telnr. 018- 7272 57 92
Mobilnr. 076- 830 47 73
E-postadress: eva.westerberg@uppsala.se

Ladan Moussavian Ekman, projektledare
…………………………………………….
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