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Nyhetsbrev Projekt LANDA 
Nummer 5 september 2022 

Projekt LANDA är ett ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Finsam Göteborg, Skyddsvärnet och Stadsmissionen. Syftet är att 

stärka utrikesfödda kvinnor och män i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att nå eller närma sig arbete eller  

studier. Hos oss får varje deltagare en individuell planering i samverkan mellan coach, hälsoutvecklare, samtalsstöd, arbetstera-

peut, studie– och yrkesvägledare och aktivitetssamordnare.  

Hur har det gått för deltagarna i projektet fram till nu?  
Fram till oktober har vi träffat 173 rättighetsbärare och av dessa har 111 avslutats. 

13 personer av de som avslutats har gått vidare till arbete! 10 utan subventionerad 

anställning och 3 med. 20 personer har också påbörjat studier (yrkesutbildningar 

och SFI-studier) efter projektet. Antal personer mot arbete och studier är alltså 30% 

av deltagarna än så länge! 
 

Annan statistik: 

• 38 % har haft försörjningsstöd mer än 9 år 

• 54 % av deltagarna är över 50 år  

• 70 % har grundskola eller ingen skolbakgrund alls som högst slutförda utbildning 

• Av 173 deltagare är 65 % kvinnor och 35 % män                                      

                   Välkommen till LANDAs spridningskonferens! 

          29 november kl. 13.00 — 16.30 
                                Projektets spridningskonferens blir den 29 november – skriv in detta datum i er kalender redan nu!                      

                Under konferensen kommer vi att presentera resultat, statistik och metoder från projektet. Vi kommer även 

att ha en paneldebatt där näringslivet deltar samt representanter både från offentlig sektor och civila samhället kring 

frågan hur vi kan utöka arbetsintegrationen framåt.  

 

Inbjudan med färdiga programmet kommer i slutet på oktober men ni kan redan nu anmäla ert intresse: 

https://forms.office.com/r/b8U3Rz6TdU  

Att rösta och delta i en demokrati är en mänsklig rättighet! 
Med anledning av valet har LANDA fokuserat på att stärka deltagarnas rättigheter och därför erbjudit tre workshops 

för att öka delaktigheten och sprida kunskap. Inledande workshopen hade diskussioner om vikten av demokrati, delta-

garnas erfarenheter och hur systemet fungerar i sitt hemland. Det gavs information vilka som får rösta i vilka val och 

vad som är skillnaden på kommun-, region- och riksdagsvalet vilket för några var ny information. Deltagarna valde 

vilka teman som var viktigast för dem vilket blev arbete och utbildning. Utifrån dessa teman formulerade de frågor 

som skulle ställas till politikerna. Andra workshopen anord-

nades i Rådhuset där deltagarna fick ställa frågor och be-

rätta sina erfarenheter till åtta kommunpolitiker från riks-

dagspartierna. Tredje workshopen utvärderade deltagarna 

hur det var att träffa politikerna och vad de tog med sig. De 

fick också prova att ”teströsta” för att veta hur det skulle gå 

till på valdagen. Några citat från utvärderingen var: 

”Det var första gången jag fick träffa politiker, jag har bara 

sett dem på tv innan!”  

”Det var jättebra att få träffa politiker, alla pratade  

positivt men svårt att veta om de kommer göra det dem säger.”  

”Jag har lärt mig nytt om på vilket sätt partier jobbar i kommu-

nen.”  

”Jag är intresserad av deras ideologier, eftersom i mitt land finns 

partier utan ideologi.”  

”Jag har lärt mig vad olika partier tänker och hur man kan rösta”  

Till vänster ser du en bild från besöket i rådhuset. 

https://forms.office.com/r/b8U3Rz6TdU
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Fokusdiskussioner med  

Jämställdhetsmyndigheten 
Det finns idag en kunskapslucka om hur utrikes-

födda kvinnor själva upplever hinder och möjlighet-

er att komma i arbete. 7 kvinnor i LANDA bjöds 

därför in till möte med Jämställdhetsmyndigheten 

där de fick dela med sig av sina erfarenheter av 

hinder de upplevt för att nå arbete eller studier i 

Sverige. Informationen kommer vara till underlag 

för en rapport som jämställdhetsmyndigheten ska 

lämna in till Regeringskansliet i mars 2023. 

Aktiviteter i projektet framåt 
Utifrån tjänstedesign har vi inventerat hos 

deltagarna vad de önskar för aktiviteter i 

projektet under hösten. Det som önskades 

och kommer erbjudas är: 

♥ Söka-jobb kurs  

♥ Språkcafé 

♥ Promenadgrupp 

♥ Avslappningsgrupp 

♥ Stödgrupp för de ute i arbetsträning 

♥ Studiebesök i staden 

♥ Workshops med olika teman som 

      intervjuträning/cv-skrivning 

Insändare från anonym deltagare i projektet ”Frihet på lätt svenska, del 2” 
När man börjar lära sig ett nytt språk måste man fokusera på ord, uttryck och kontext. Här i Sverige, om jag säger tack, 

man tror att jag tackar nej. I mitt modersmål när man tackar betyder det alltid ”Ja, jag vill gärna ha.”. Så, jag undrar hur 

många chanser att dricka en kopp kaffe gratis jag har förlorat innan jag förstod vad tack betyder här i Sverige! 

Uttryck som passar i olika situationer är också viktigt. Jag vill prata om att undvika uttrycket ”Ta hand om dig själv”.  

Jag har läst en saga om en pojke som är kär i en prinsessa. Hennes slott ligger långt borta så han vill åka dit. Han fick  

magic skor, hundramilastövlarna. De här stövlarna är inte som andra stövlar. Den som har dem på fötterna kan ta 

hundra mil i ett enda steg. Här i Göteborg när jag ser folk som 

springer hela tiden mot spårvagnen för att hinna till sina kära, de vet 

inte om magic skor tror jag.  

Det finns en annan sak om hastigheten på spårvagnen. Spårvagnen 

kör långsamt när det svänger, hastigheten blir närmare noll. Jag jäm-

för när det svänger med att integreras. När man flyttar till ett annat 

land så måste man svänga för att flytta in i ett nytt samhälle. Det bör-

jar med språk, men det räcker inte eftersom man behöver förändras 

litegrann. Det är svårt man känner att man fastnat, tiden ser still ut.  

För mig som invandrare, jag hör inte ”ta hand om dig själv” i LANDA. 

Första dagen, 23 mars 2022, sitter jag uppe i slottet på våning 6 och 

tittar noga på alla människor som jobbar där. De har normala skor. 

Det finns ingen pojke som har magic skor. Ingen sa ”dig och ingen 

annan i hela världen vill jag ha”. Vad har hänt med pojken?  

Jag är inte vilse längre, eftersom det är skillnad mellan LANDA och 

andra projekt. Jag hör en magic fråga i ”Vad vill du?”. Jag vill vara i 

svängen med spårvagnen för att integreras. Jag är på väg nu eftersom 

de som jobbar i LANDA undviker att säga ”ta hand om dig själv”. Jag 

hör alltid ”Vi är här, och tar hand om dig”.   

Vi behöver varandra när det svänger i livet.  

Implementering av LANDA  
LANDA kommer finnas fram till 31 december då genomförandefasen avslutas med deltagare och personal. Vi har haft 

fantastiska samarbeten och samverkansytor med er som läser detta nyhetsbrev och är otroligt tacksamma för det. Det 

ger mycket till deltagarna och oss i projektgruppen i utvecklingen av arbetsintegration. Utifrån vad vi vet nu så kommer 

inte projektet i sin form att fortsätta men vi vill att våra erfarenheter, våra lärdomar 

och vårt rättighetsbaserade arbetssätt ska leva vidare. 

 

Har du feedback du vill ge, tankar du vill dela, behov du ser eller innovativa idéer 

kring arbetsintegration— dela gärna med dig! Vi lägger fullt fokus på reflektion under 

hösten kring vad vi sett för fantastiska förändringar hos människorna vi mött men 

också vilka utmaningar som finns i staden.  

 

Prata gärna med oss! Släng iväg ett mail! Vi älskar att samverka!  

Kontaktuppgifter hittar ni här: www.finsamgoteborg.se/esf-projekt/landa 


