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Nyhetsbrev Projekt LANDA 
Nummer 6, december 2022 

Projekt LANDA är ett ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Finsam Göteborg, Skyddsvärnet och Stadsmission-

en. 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, arbetsterapeut, studie– och yrkesvägledare och aktivitetssamordnare.  

LANDAs spridningskonferens 29 november 2022 
29 november hade projektet sin spridningskonferens för att sprida projektets lärdomar, resultat och inspirera i fortsatt 

arbete. Innan resultat och arbetssätt presenterades så visades en video med rättighetsbärarnas egna berättelser och 

röster om sin resa i Landa i syfte påminna om att bakom siffrorna finns det människor - och det är dessa Landa är till 

för och hela projektet syftar kring! Projektteamet presentade därefter stolt sina resultat – 53 % av deltagarna har nått 

arbete, studier eller gjort en stegförflyttning. Otroliga siffror utifrån att 56 % av deltagarna i projektet har uppburit för-

sörjningsstöd i mer än 7 år. Projektteamet berättade sedan om arbetssättet, samverkan både internt och extern och 

Landa-kulturen. Publiken fick också testa en metod i tjänstedesign – via Mentimeter välja vilket tema de ville höra mer 

om och valde då att höra om aktiviteter.  

 
Lejla Mundzic från Emerga Institute presen-

terade forskning- och utvecklingsprogram-

met: Rättighetsbaserat arbete i praktiken. 

Det presenterades lärdomar från Landa, 

rättighetsprinciperna och på HUR:et – hur 

kan vi arbeta med rättighetsbaserad tjäns-

tedesign, skapa en rättighetskultur och en 

rättighetsstruktur. Allt detta kommer att 

presenterades djupare i Emergas slutrap-

port som kommer efter årsskiftet. 

       Projektteamet blir avtackade från Finsams förbundschef 

Konferensen avslutades med talare från näringslivet och offentlig sektor samt ett panelsamtal med deltagare från de 

olika sektorerna – civila samhället, offentlig sektor, politiker och näringslivet. Publiken fick svara på vilka de viktigaste 

åtgärderna för att bidra till arbetsintegration är och resultatet blev i första hand samverkan, nätverk, samarbete och 

utbildning. Projektets slutrapport kommer att presenteras i slutet på februari.  

Tillsammans gör vi skillnad 
Projekt LANDA har sista genomförandedag med personal och deltagare 31  

december. Under två år har projektet pågått och vi har mött 182 unika rättighetsbä-

rare. Det har varit en händelserik tid — att forma och genomföra ett projekt under en 

pandemi, ett krig som påverkat hela världen, en lågkonjunktur och det som skapat 

mest stress och oro hos oss och deltagarna—det politiska skiftet i vårt Sverige.  

Under två års tid har vi skapat LANDA-kulturen och jag är både stolt och berörd över 

projektteamets engagemang, styrka, drivkrafter som finns för att stärka  

rättighetsbärare vi mött och jäklar anamma att fortsätta arbeta inkluderande, stär-

kande och rättighetsbaserat utifrån varje unika individs behov. Dessa två år av fan-

tastiska resultat har lett till att mer än hälften av alla deltagare har fått jobb, börjat 

studera eller gjort en stegförflyttning. Även om vi är stolta över att vi nått målen och 

våra kvantitativa resultat så är det alla fantastiska deltagare, våra rättighetsbärare 

och deras framsteg och relationer som är det viktiga resultatet i vårt projekt.  

Vi vill rikta ett stort varmt tack för alla givande utbyten och samarbeten under projekttiden. Ett stort tack till alla våra 

deltagare, projektteamet, samarbetspartners, styrgruppen, Emerga Institute — tillsammans gör vi skillnad!  
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Avslutningsfest med projektdeltagare 
Den 8/12 bjöd LANDA in alla delta-

gare som varit och är aktuella till 

fest! Det bjöds på massa gott att äta 

och dricka, tittade tillsammans på 

LANDA-filmen som flera deltagare 

bidragit till med sina berättelser, 

spelade musik, hade julpyssel och 

det blev en minnesvärd eftermid-

dag. IKEA hade sponsrat med en 

julkasse så alla deltagare fick med 

sig en goodiebag med glögg, kakor, 

julgodis och ljus. Vi är så stolta över 

individernas progression de gjort 

genom projektet och hoppas att pro-

jektet har möjliggjort att vara en 

plattform för nätverkskapande som 

fortsätter även efter projektet ❤ 

Upphandlad  

arbetsträning 
Då LANDA fick medel från Arbvux 

även under 2022 så har 18 perso-

ner fått möjlighet att arbetsträna 

via upphandlade platser för att rus-

tas inför att ta del av ordinarie in-

satser. Behov som fanns hos delta-

garna var språkutveckling i 

svenska, testa förutsättningar för 

arbetsförmåga utifrån hälsobesvär, 

få erfarenhet, kunskap om arbets-

marknadens basala krav och att 

utöka omfattningen. Flera av dessa 

personer har sedan påbörjat KC 

eller AFs ordinarie insatser när de 

utökat svenskkunskaperna och om-

fattningen. Åtta började hos Vägen 

Ut!, en hos Utbildningsrederiet, nio 

hos Stadsmissionen, tre hos Forum 

Skill och två hos Bräcke Diakoni. 

Kunskapsdialog med Social Centrum 
LANDA har deltagit på stodmetod på båda Centrum-kontoren inom försörjningsstöd. Vi presenterade LANDAs insatser 

och arbetssätt och hade givande kunskapsutbyten. Det vi tar med oss från dessa dialoger är: 

• Vikten att träffas på riktigt och utbyta lärande och erfarenheter 

• Flera var eniga om att det saknas tid inom socialtjänsten att exempelvis förbereda en deltagare för en ny insats 

• Kravet från socialtjänstens sida krockar med “frivilligheten” från projektets sida 

• Flera sa att det var ett skralt utbud av insatser för målgruppen vi arbetat med i LANDA (speciellt de med bristande 

kunskap i svenska).   

• Flera berättade att de kartlägger deltagarnas behov och önskningar innan de föreslår en insats för deltagaren. De 

säger att de alltid informerar deltagaren om insatsen inför ett infomöte.  

• Varit viktigt med kontaktperson för att informera vad som händer i projektet.   

• Delaktighet är att göra artbetsplanen ihop med deltagaren. 

• Flera av de deltagare i LANDA som återvänt till socialtjänsten har nu stannat upp i sin planering; det handlar både 

om att det inte finns någon ny insats att remittera till, men också att socialsekreteraren själv inte har tid att driva 

processen kring kodning och planering med Arbetsförmedlingen. 

• Frustration kring dålig samverkan med vården och framförallt psykiatrin var alla eniga i, vid förfrågan om arbetsför-

mågebedömningar till VC får socialsekreterarna allt för ofta inte svar. 

Vad händer nu?  
Vi vet nu att LANDA i sin form inte kommer fortsätta men implementeringen av arbetssätt 

och erfarenheter gör det även under 2023! Projektledningen arbetar under januari och 

februari med slutrapporten i syfte att sprida resultat, lärdomar och vårt rättighetsbase-

rade arbetssätt. Är det något du vill bidra med? Tankar du har som vi kan fokusera på i 

slutrapporten? Dela gärna med dig! Kontakta projektledare Tina Naga på 

tina.naga@arbvux.goteborg.se 

 

Slutrapporten kommer delas till alla som deltog på spridningskonferensen. Var du inte 

anmäld och önskar ta del av slutrapporten? Skriv till Tina så får du ta del av denna! 

 

SAVE THE DATE 28 februari 2023 klockan 10.00—12.00 
Vi planerar för att hålla ett webbinarie där vi presenterar resultaten från slutrapporten. Mer information om detta 

kommer skickas ut längre fram. Spara gärna datumet i din kalender redan nu! 
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På projekt LANDA, jag har fått 

mer information än innan. Jag 

trodde jag visste mycket efter 7 

år som jag bott i Sverige. 

När jag kom till 

LANDA mådde jag 

sämre men nu är jag 

bättre 

I mitt hemland får jag inte göra 

som jag vill. Här får jag säga och 

göra som jag vill. Bestämma själv, 

det är fint! Det gör som till en star-

kare kvinna! 

Jag är tacksam för Finsam och 

sina medarbetare. Tack allihopa. 

Röster från projektets viktigaste — våra rättighetsbärare

Projekt LANDA är Viktigt! Jag får jobba med 

både språk, studier, information om hur 

myndigheter och vård fungerar. Jag har fått 

mycket bra information från Projekt LANDA 

jag hittade inte mig själv i mitt hemland, och 

här i Sverige är det samma problem. Jag kän-

ner mig rädd, det är mycket papper. I mitt 

hemland finns inte post 

Lära sig svenska, det är nyckeln för samhället. Man måste veta 

några lagar, hur det fungerar här i Sverige. Liksom socialtjänsten, 

jobba med barn, bemötande mot dem. Det är viktigt! Och hitta 

praktik, jag tror det kan hjälpa många med kontakter och språk 

Jag vill veta vad min 

kropp klarar, därför jag 

var här och hjälpa mig 

Det är viktigt att ha ett jobb för att få stabilitet för sitt liv, främst för mig själv. 

Arbete är en stark punkt i sitt liv, det är viktigt att ha ett jobb. Även att man 

får pengar och får en bra nivå på livet. Det är bra att ha ett jobb för min 

hälsa, och att träffa andra människor, mentalt 

att vara ung gör det lättare 

”Myndigheterna hjälper inte mig” 

Man kommer till praktik, 

och de säger man är duk-

tig. Men i slutet på prakti-

ken säger de jag inte kan 

prata svenska. Men i bör-

jan sa de att den var bra 

En viktig sak här, när du berättar  

något här, En trygghet att det som en 

säger går inte ut, t.ex. i mitt land där 

kan jag inte säga saker, det går ut 

när en är stressad 

hela tiden får jät-

teont i huvudet 

och hela kroppen 

Fortsätter att fråga mig, känner mig stark, 

bekräftar mig, motiverar mig och är väldigt 

positiv som person, Få hjälp på ett annat 

sätt fokusera på vad vi gör vad vill DU HA? 

Jag försöker prata vad jag 

behöver, vad är bra för mig, 

Jag känner inte stress, kan 

koppla av och så   

Landa bra för informationen, en 

väg- Jag har bott i sverige i 40 år 

men jag vet inte att den här la-

gen finns jag tog informationen,   

Jag har varit i Sverige i nästan 6 år jag saknar det integration men bara i 

att landa känner jag det annars sa de till mig som invandrare du tar bara 

pengar från socialen du är dålig människa bara det från mars till nu jag  

känner jag mig i Sverige annars nej inte Sverige 

Jag får direkt hjälp, varje gång 

behöver inte vänta, jag har fått 

hjälp varje gång, fortfarande 

det är bra här, att 

göra mig starkare - 

jag kan! - finns inte: 

jag kan inte 

Respekt  

betyder att inte 

vara rädd att 

prata med mig 

Efter jag varit med i projekt LANDA har jag börjat söka mer jobb själv, då 

jag har mer information om hur det fungerar. Myndigheter, samhälle, hur 

det fungerar på riktigt, svenska systemet 

Det är olika bemötande – Af det är KAOS det finns 

några som jobbar där som är duktiga men en del som 

inte jobbar där inte duktiga, det är INTRESSERADE om 

min situation, kan ge information och är positiva 

Jag får mycket mer information på LANDA än från 

andra ställen” “Information, om möjligheter, om 

vården, hur fungerar försäkring osv. Jag tycker 

det är jättebra för oss som kommer hit för att 

lära sig mycket. Inte bara jobb och studier, utan 

också hur samhällssystemet fungerar 

Du behöver kontakter, ett 

nätverk för att få jobb. Den 

jobben jag har nu har jag fått 

från Projekt LANDA. Annars 

hade jag inte fått den chan-

sen och kontakten. 


