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ALL-IN Bengtsfors 

 

En sammanfattande slutrapport ALL-IN Bengtsfors grupp 1,2,3,4 och 5 

 
 

All in har drivits sedan 2019 och är samverkansprojekt som främst har riktat sig till utrikesfödda 

kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen har bedrivits på heltid. Dalslands 

folkhögskola har varit en viktig samverkansaktör i All- in Bengtsfors. Insatsen har i sitt 

grundutförande varit ett  genomtänkt och gediget projekt framförallt när det gäller kontinuitet och 

samverkande faktorer. Projektet avslutades dec 2021 och totalt har ”All-in Bengtsfors” haft 50 

deltagare, 9 män och 41 kvinnor. Flertalet deltagare deltagarna har varit på praktik vilket varit 

uppskattat. Några deltagare har även fått jobb efter sin praktik. Projektet har utvärderats av en extern 

aktör och av resultatet kan vi se att vi nått uppställda mål. Deltagarna har tränat sig i svenska språket 

där Dalslands Folkhögskola haft en viktig roll. Andra ämnen som deltagarna tyckt varit intressanta 

har varit jämlikhet, jämställdhet, demokrati, stresshantering och kost. 

 

Efter avslutat projekt har: 

14 deltagare fått ett jobb vilket motsvarar 28 % 

4 deltagare har börjat en yrkesutbildning (CSN) vilket motsvarar 8 % 

17 deltagare har börjat på SFI vilket motsvarar 34  % 

8 deltagare har flyttat vilket motsvarar 16 % 

1 deltagare har påbörjat en arbetsförmågebedömning vilket motsvarar 2 % 

1 deltagare är sjukskriven vilket motsvarar 2 % 

5 deltagare har vi ingen kännedom om 10 % 

  

 

Grupp 1 

 

Den första gruppen i All-in startade i september 2019. Det var 17 deltagare som var med från 

gruppstart men 2 utav dem slutade projektet efter två månader p.g.a. flytt1.  

 

Insatsansvarig har gjort en planering där syftet har varit att synka ihop ”Hälsoskola för arbete” och 

”Vägen vidare” så att temana i respektive insats har samverkat. Denna grovplanering har sedan 

förankrats och fyllts på med aktörer i form av såväl medfinansiärer som externa aktörer, främst inom 

kommunen verksamhet. 

Detta bildar en helhet som både breddar och fördjupar deltagarnas kunskaper, de får ”nya krokar” att 

hänga upp ny information på genom att de får tid på sig att förstå sammanhang och samband som är 

främmande för dem. DODL har kompletterat mycket väl genom att fånga upp och komplettera 

pågående teman samt grundlig svenskundervisning. 

 

 Flera av deltagarna har uttryckt att de har lärt sig mycket som de hade behövt få ta del av tidigare 

varför en av slutsatserna är att denna insats – i sin helhet, dvs konceptet med en sammanhållen 

tredelad insats – skulle kunna erbjudas våra utrikesfödda invånare mycket tidigare i deras process 

                                                           
1 Grupp 1 omfattade från starten 17 deltagare, varav 2 deltagare flyttade från kommunen under de första två månaderna. 2 deltagare gick vidare till arbete, 

vilket motsvarar 13% jämfört med de förväntade 20. 9 deltagare påbörjade sin praktik, varav 4 fick avbryta pga Covid-19 och 2 pga egna svårigheter 

medan 2 fullföljde och 1 fick förlängd praktik med ev möjlighet till nystartsjobb hösten 2020. Detta motsvarar 60 % av de förväntade 20. 2 deltagare har 
gått till sjukskrivning och 2 utreds vidare kring arbetsförmåga. 
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att komma in i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. Då kanske flera skulle 

förstå mer tidigare och därmed också komma in i samhället och ut i arbete tidigare.  

 

 Det blir tydligt att vi även behöver nå männen eftersom en betydande del av informationen i både 

Hälsoskolan och Vägen vidare handlar om frågor där skillnaderna mellan kvinnors och mäns 

rättigheter och historia tydliggörs genom att det svenska samhället har helt andra lagar, traditioner 

och kultur än de sammanhang som kvinnorna hittills har redogjort för som sina egna. Vikten av att 

våra utrikesfödda män behöver få samma möjlighet att lära sig om det  svenska samhället och 

lagstiftningen kan inte nog understrykas.  

 

Den teoretiska delen avslutas i mars 2020 och deltagarna hade möjlighet att börja en praktik på 8 

veckor.  

 

 

 

Grupp 2 

 

Den andra gruppen i All-in startade i  mars 2020. 12 deltagare vad med från gruppstart2.   

Efter en mycket lyckad genomförd grupp 1 var förväntningarna höga på grupp 2.  

Corona-pandemin förändrade förutsättningarna i grunden vilket har medfört att denna grupp inte alls 

fått möjlighet till information från de externa aktörerna som var inplanerade. I relativt hög grad har 

den planerade informationen kunnat ges, men av insatsansvarig istället. Detta har ju gjort att den 

tidigare framgången med att deltagarna fått samma information men ifrån olika källor och ur olika 

perspektiv inte har kunnat uppnås. Corona påverkade också genom hälsorestriktionerna från FHM 

förutsättningarna för deltagarnas närvaro, vilket gjorde att frånvaron ökade markant i gruppen. Efter 

sommaruppehållet med ökande antal fall av Covid-19 i VGR och specifikt i Bengtsfors samt trånga 

lokaler utan möjlighet till fysisk distans delades gruppen upp i två delar, en förmiddagsgrupp och en 

eftermiddagsgrupp, där de som bor utanför Bengtsfors ingår i förmiddagsgruppen.  

I samband med att universitet och gymnasieskolorna gick över till distansundervisning valde DFHS 

att också göra det, vilket starkt har påverkat deltagarnas möjligheter att prata och öva sin svenska i 

direkt dialog. Största utmaningen för grupp 2 var att få en praktikplats. Bara två verksamheter i 

kommunen hade möjlighet att ta emot praktikanter. Praktikplatserna låg inom måltid och 

skolområdet. Andra verksamheter sa att de gärna kan ta emot praktikanter om läget hade förändrats 

Grupp 2 avslutades den 25 september.  

 
 

Grupp 3 
Grupp 3 riktade sig bara till män. 6 deltagare startade upp i slutet på september 20203. Sedan 

projektstart har vi arbetat utifrån ansatsen att projektet ska främja jämlikhet genom att utjämna 

ojämlika levnadsvillkor och de skillnader som finns idag. All in har i första hand vänt sig till utrikes 

födda kvinnor  då detta är en målgrupp som haft svårt att hitta en plats på arbetsmarknaden. På grund 

av Corona läget och skärpta restriktioner så har vi anpassat gruppen till endast 6 personer p.g.a. att vi 

också har externa aktörer, språkstöd och insatsansvarig (max 9 personer).  Från och med september 

                                                           
2 Grupp 2 omfattade från starten 12 deltagare, varav 5 deltagare flyttade från kommunen efter All-In slut. 4 deltagare gick vidare till arbete, vilket 

motsvarar 33% jämfört med de förväntade 20. 7 deltagare påbörjade sin praktik, varav 1 har flyttat efter praktiken. 2 försatt SFI studier direkt och en efter 

praktik Detta motsvarar 58 % av de förväntade 20. 
 

3 Grupp 3 omfattade från starten 6 män, varav 1 deltagare flyttade från kommunen 1 efter All-In slut direkt till yrkesutbildning. 1 deltagare fick jobb, och 

4 började yrkessvenska med CSN vilket motsvarar 83%  jämfört med de förväntade 20. 3 deltagare påbörjade sin praktik, 1 försatt SFI studier efter 
praktiken direkt 55 % av de förväntade 20. 
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tillträdde en ny insatsansvarig p.g.a. att den tidigare avslutade sin tjänst. Insatstasvarig är flerspråkig 

och också Arbete och Integrations samhällskommunikation. På grund av mycket hög risk för 

smittspridning i området. har grupp 3 haft insatsen på distans sedan november 2020. Inför 

distansundervisningen så fick deltagarna gå en kurs i digital kompetens som insatsansvarig höll i. 

Deltagarna har deltagit med god närvaro och stort intresse. De har haft digitala gästföreläsare men 

också haft utomhusaktiviteter:   

 

Här kommer några reflektioner från våra deltagare: 
 ” Många intressanta och viktiga ämnen vi tar upp här på kursen. Många ämnen som hjälper oss mycket i våra dagliga 

liv.” 

”Ledaren har varit bra och vi får positiv energi av honom, det som jag är mest intresserad av är hur arbetsmarknaden 

fungerar eftersom jag gärna vill få jobb när kursen slutar” 

På en av våra utomhusaktiviteter fick deltagarna prova på att gå över en frusen sjö, något som de 

aldrig gjort tidigare.  Flertalet deltagare tyckte att det var ett roligt moment och enligt en deltagare 

”en upplevelse som jag aldrig ska glömma” 

 

Något som utmärkte sig i gruppen med bara män var deras syn på arbete. De hade en stark känsla av 

att det var de som hade försörjningsansvaret för familjen. De utryckte sig och upplevde att det var 

”deras uppdrag som män” att försörja familjen. Med detta man inte att kvinnor inte får jobba men att 

de som män hade ansvaret för att försörja sin familj.  

 

Grupp 4 

 

Till grupp 4 rekryterades 9 kvinnor i samråd med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildning och Arbete 

och integration. Vi hade uppstart den 26 april 20214 och p.g.a. Corona läget valde vi att förlägga 

kursen på distans via Teams. För att kunna göra detta så smidigt som möjligt har insatssamordnaren 

haft individuella samtal. Under samtalen gick insatssamordnaren igenom Teams och deltagaren fick i 

också lugn och ro prova på Teams. 

 

Veckor 27,28 och 29 tog vi ett sommaruppehåll. Efter sommaruppehållet gjorde vi bedömningen att 

ha fysiska träffar. Flertalet deltagare hade vaccinerat sig. Vi följde dock Folkhälsomyndighetens råd 

och restriktioner och anpassade verksamheten efter det. Vi visste att situationen snabbt kan ändras 

och var förberedda på att ställa om till digitalt igen om så behövs.  Deltagarna har också fått träna sig 

på att gå in på Folkhälsomyndighetens websida för att uppdatera sig om vilka restriktioner som 

råder. De har även fått läxor i syfte att öka kunskapen om Covid-19 genom att gå genom in 

Folkhälsomyndigheten sida och titta på filmer om Covid-19. Vaccination har varit ett viktigt ämne 

som vi har tagit upp vid flera tillfällen. Detta speciellt eftersom statistiken visar att det varit färre 

nyanlända som vaccinerar sig.  

Deltagarna var trygga med fysiska träffar och tyckte att det är mycket bättre än digitala träffar, en av 

dem sa:  

” Det här är mycket bättre, nu har jag chans att delta och engagera mig mycket mer och släppa tänka på 

alla störningar som jag har hemma och fokusera mer på lektionerna”   

                                                           
4 Grupp 3 omfattade från starten 9 deltagare, varav 1 deltagare har sjuk inskrev sig. 2 deltagare fick jobb, vilket motsvarar 22%  jämfört med de förväntade 
20. 5 deltagare påbörjade sin praktik vilket motsvarar 55%, 4 försatt SFI studier. 
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Efter sommaruppehållet har deltagarna påbörjat en datakurs i de vanligaste programmen som 

Microsoft Word, Excel, Powerpoint. Det har varit ett önskemål från gruppen som vi har kunnat 

förverkliga vilket deltagarna uppskattade mycket. Under hösten startade en kurs i körkortsteori som 

också var väldigt uppskattats.  

 

Grupp 4 avslutades den teoretiska delen i oktober 2021 

 

 

 

Grupp 5 

 

Vi lyckades inför slutet på projektet rekrytera  både män och kvinnor i samma grupp, 3 män och 5 

kvinnor. Deltagarna var somaliska talande. Deltagarna har deltagit i Hälsoskolan och Vägen Vidare. 

Gruppen kommer att avslutas i januari 2022. 

 

3. Måluppfyllelse, projektets styrkor, svagheter  

 

Jämställdhet: I All-in jobbar vi mycket med jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsfrågor  

tas upp med gruppen vid olika tillfällen. Metoden som används är dialogbaserad där insatsansvarige 

kombinerar dialog  med diskussion och alla har fått möjligt att uttrycka sig. Insatssamordnaren utgår 

från olika material som utmanar könsstereotypa föreställningar. Bland annat så använder så har vi 

tittat på filmer som finns på urplay.se ”Nyfiken på Sverige Jämställdhet”  Vi har också tittat på 

”bilder som förändrar värden” en bildhandbok som är skapad av Tomas ”Genusfotografen” 

Gunnarsson i samarbete med Gävle kommun. Det har varit ett gott engagemang och högt till tak då  

ämnena tagits upp. 

Utvärderingarna visar att deltagarna är mycket nöjda med den information de har fått. 

Deltagarna nämner särskilt jämlikhet, demokrati, kvinnans lika rättigheter som mannens samt ökad 

kunskap om stresshantering och kost. En samstämmighet kring avsaknaden av DFHS är mycket 

tydlig – att kunna träffas fysiskt för att kunna öva svenska tillsammans med läraren. Flera deltagare 

uttrycker stor tacksamhet över att de har känt sig sedda och förstådda av lärarna. 

 

Insatsen har till stor del genomförts som det var tänkt. Hänsyn har dock tagits till Covid – 19. I  

perioder har insatsen förlagts på distans då det funnits en ökad risk för smittspridning.  

 

4. Samarbetsarenor  
”En väg in” är en viktig plattform för att aktualisera och följa upp personer i kommunen som står 

långt från arbetsmarknaden och har fungerat som en viktig samarbetsarena för ALL-IN. De olika 

professionerna från AME, Integration, IFO, (AF), har en väl upparbetad rutin för samverkan, vilket 

har underlättat enormt för informationsspridning, planering, uppföljning, inventering samt 

remittering av deltagare till ALL-IN.  

 

Vårt samarbete med kommunens alla verksamheter har under hela projektet tid fortsätt men med 

tanke på Covid-19 har vi ej kunnat samverka i lika stor utsträckning som tidigare. Dock har vi kunnat 

hjälpa till med att föreläsa i All in Mellerud om demokrati och insatsen att Vägen Vidare. Det har 

varit bra att kunna utbyta erfarenheter med andra och lära känna andra deltagare i All-In på andra 

ställe. 

 

5. Långsiktiga effekter (vad har ni lärt så här långt)  
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Att det tar tid och måste ges utrymme till deltagarna att processa ny kunskap så att den förankras och 

förstås på djupet. Först då kan den omsättas i konkret handling. All-In är en mycket bra plattform där 

alla viktiga frågor som t.ex. skola demokrati, jobb, hälsa, socialtjänsten, jämställdhet och även 

känsliga teman t.ex. religion, sexualitet, hedersrelaterat våld har diskuterats väldigt öppet. 

Kontinuiteten i Bengtsfors-modellen bygger relationer där tillit och förtroende byggs upp – 

deltagarna vet att vi tror på deras förmåga och ser deras kompetenser. Vi hinner reparera 

missförstånd. 

Framgångsfaktorer 

• Samverkan 

• Lyssna på deltagarens och deras behov (Tjänstedesign) 

• Flexibla, känna efter läget och reagera snabbt 

• Gäster som är experter på ämnen 

• Samarbetspartners och mycket bra ledarskap 

• Heltidsaktiviteten och längden på insatsen 6 månader plus 2 månader praktik 

Implementera 

Vi har tänkt implementera delar som fungerat bra i projektet i ordinarie verksamhet 

 

Bachir Sulaiman 

Samordnare 

 

Ulrika Moberg 

Insatsansvarig Arbete och Integration 

 


