
Varför VIDA?
Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) är ett projekt som ska leda 
till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyan-
lända. Genom VIDA får nyanlända personer en föreningsaktivitet i sin offent-
liga åtgärdsplan.

Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och ska etablera en modell där 
kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer 
samverkar. 

Här har vi på ett kärnfullt sätt samlat olika argument och exempel som visar 
på nyttan av VIDA. Nyttan finns på flera olika nivåer och för olika typer av 
aktörer. 



VIDA främjar:

• Kontakter och nätverk. Nyanlända som deltar 
i VIDA får kontakter med människor som är 
etablerade i det svenska samhället. 

• Språkträning. Genom att delta i verksamheter 
där svenska talas måste alla VIDA-deltagare 
öva sig i praktisk svenska.

• Hälsa (fysisk och psykisk). Många aktiviteter 
består av fysiska aktiviteter som är hälsofräm-
jande i sig. 

• Som nyanländ kan man stöta på många hinder 
och begränsningar så som språk, samhälleliga 
strukturer man inte känner igen, kulturkrockar 
osv. Det gör det svårt att få en känsla av sam-
manhang. Genom en VIDA-aktivitet, där man 
delar sitt intresse med andra personer, kan 
känslan av sammanhang stärkas. Forskning 
visar att en stark känsla av sammanhang är en 
av de viktigaste faktorerna för både mental 
och fysisk hälsa.

• Jobb. De tre föregående faktorerna nätverk, 
hälsa och språk, är alla viktiga faktorer för att 
stärka individers möjligheter på arbetsmark-
naden. I Sverige förmedlas de flesta jobb via 
kontakter (ca 7 av tio).

• Deltagande i VIDA kan innebära en viktig 
plattform för att visa upp sin kompetens utan 
att hindras av bristande språkkunskaper. Bra 

exempel på det är deltagare som är skickliga 
hantverkare, idrottare, och konstnärer som 
annars inte får chansen att visa ”vad de går 
för” på grund av att de saknar kontaktytor. 

• Ett stärkt CV. Tack vare VIDA kan individen 
hänvisa till deltagande i en svensk verksamhet 
som arbetsgivare kan relatera till. Många för-
eningars kontaktpersoner för VIDA-aktiviteter 
vill ställa upp som referenspersoner i jobb-
sammanhang.

• Både VIDA:s följeforskning och tidigare utvär-
dering av NAD visar att deltagarna tycker att 
föreningskontakterna främjar språkträning, 
hälsa och nätverkande. Enligt preliminära 
resultat anser fler deltagare än vad projektet 
hade uppskattat att det kan hjälpa dem att få 
jobb. 

• Bostäder. Genom kontakter kan nyanlända få 
kännedom om lediga bostäder och om hur 
bostadsmarknaden fungerar. 

• Stärkt egenmakt. Ett engagemang i förenings-
livet kan bryta passivitet och hjälpa individen 
att få verktyg för att påverka sin egen situa-
tion. 

• Som inskriven i VIDA blir personen aktuell för 
fler av de satsningar som kommunen har. Indi-
viden kan därmed dra nytta av fler aktiviteter 
som finns i kommunens nätverk. (T.ex. ”Mitt 
första jobb”).

Nytta för individen



• VIDA kan hjälpa civilsamhället att få 
nya medlemmar. 

• Genom VIDA kan föreningar nå ut till 
nya målgrupper, det kan vara ett sätt 
att stärka mångfalden i föreningen.

• Genom VIDA kan föreningen ta del av 
kunskaper som de nyanlända har med 
sig (t.ex. översättning till andra språk/
andra sätt att odla på/att arbeta med 
mosaik osv.)

• VIDA-deltagare kan vara resursperso-
ner i arbetet med ungdomsgrupper. 
Det blir särskilt relevant om de har 
goda kunskaper i något ämne eller 
någon idrott som en förening jobbar 
med.

• Föreningar som deltar i VIDA får 
kontakter i kommunen vilket skapar 
förutsättningar för samverkan även på 
andra områden.

• Föreningar som deltar i VIDA får 
kontaktnät bland andra föreningar i 
området genom att delta i nod-ge-
mensamma träffar.

Nytta för civilsamhället



VIDA bidrar till: 

• Förstärkt samverkan. Både inom olika aktörer 
inom samma samhällssektor (offentlig – of-
fentlig, civilsamhälle – civilsamhälle) men 
framförallt mellan sektorer (offentlig – civil-
samhälle). Genom samverkan kan alla bidra 
med olika nycklar för att nå gemensamma 
mål. Genom VIDA får handläggare kunskap 
om civilsamhällets roll och aktiviteter.  Det 
kontaktnät som VIDA skapar möjliggör även 
nya samarbeten där vi drar nytta av de olika 
aktörernas styrkor. Vi skapar positiva attityder 
där fler blir intresserade av sektorsövergripan-
de arbete.

• Att skapa en neutral plattform för offentlig 
samverkan med föreningar oavsett inriktning 
och politisk/religiös åskådning. Alla föreningar 
som deltar i VIDA måste uppfylla demokra-
tikriterier men utöver det kan alla typer av 
föreningar delta. Det ger kommuner en chans 
att slippa välja ut några få samarbetsparter i 
civila samhället och därmed en möjlighet att 
behandla alla föreningar rättvist. 

• Att personer i utanförskap får tillgång till 
aktiviteter som kan möta deras behov av ett 
avslappnat sätt att träffas och socialisera. 
Metoden kan utvecklas till att involvera andra 
målgrupper än nyanlända vilket bland annat 
socialtjänst kan dra nytta av.

• -Att skapa fler möten mellan människor ur 
olika samhällskategorier. Det skapar samman-
bindande socialt kapital vilket är viktigt för 
sammanhållning i samhället. Genom möten 
skapas inkludering, och förståelse. 

• Att motverka rasism. Genom möten mellan 
människor avmystifieras ”den andre”. En 
föreningsaktiv person utbrast i samtal med en 
projektledare ”genom VIDA har jag förstått att 
de är precis som oss”.

• Att främja samhällsekonomisk nytta – utanför-
skap och isolering är dyrt! Personer i utanför-
skap ger ett produktionsbortfall för samhället, 
men det tar även resurser från myndigheter 
(sjukvård/socialtjänst/skola/polis osv.). En 
liten insats i civilsamhällets regi kan ge stora 
effekter om det får människor att känna sig 
delaktiga i samhället.

• Att främja tilliten till det svenska samhället. 
Tilliten till myndigheter är ofta svag hos nyan-
lända personer. Då myndigheter aktivt stödjer 
ett föreningsengagemang baserat på indivi-
dens eget intresse kan tilliten till myndigheter 
stärkas. 

• Civilsamhället har en demokratifrämjande 
funktion. Genom VIDA kan nyanlända få kun-
skaper om hur representativ demokrati funge-
rar och föreningsteknik. Föreningslivet erbjud-
er insyn och praktisk träning i demokratiska 
processer t.ex. genom att delta i årsmöten där 
man röstar för olika förslag. 

• En bättre folkhälsa. VIDA bidrar både till att 
nyanlända rör på sig och får en bättre mental 
hälsa. Därmed fungerar det som en skydds-
faktor. Genom att arbeta med att förbättra 
människors tillgång till en aktiv fritid bidrar 
VIDA till att påverka deras möjligheter till ett 
tryggt och bra liv.

Nytta för samhället och offentlig sektor



VIDA-aktivitet: Åkersberga trädgårdsförening  
Nytta: Deltagaren fick jobb

• Deltagaren fick möjlighet att bidra med sin 
egen kompetens till föreningens verksamhet. 
Bland annat fick föreningen veta mer om lik-
heter och skillnader på odling i mellanöstern 
samt vad man odlar.

• Deltagaren fick öva upp sina språkkunskaper.

• Efter sin VIDA-aktivitet fick deltagaren jobb på 
ett bolag som håller på med trädgårdsskötsel. 
Han kunde uppge en referens på trädgårds-
föreningen och berätta att han var medlem i 
Svenska trädgårdssällskapet. 

VIDA-aktivitet: Guldkant i Rimbo  
Nytta: Deltagarna fick sin första kontakt med eta-
blerade svenskar

• Fem kvinnor som tidigare hade haft en väldigt 
begränsad kontakt med svenska traditioner 
och etablerade svenskar fick möjlighet att 
under minst fem tillfällen prata svenska och ta 
del av svensk kultur. T.ex. baka pepparkakor, 
tova ull, laga svensk husmanskost med mera. 

• De fick också möjlighet att dela med sig av 
kultur från sina hemländer med de etablerade 
svenskar som var med på aktiviteten, och en 
av gångerna lagade de en etiopisk måltid. 

• Kvinnorna hade väldigt begränsade kunska-
per i svenska. Eftersom att de vill bli bättre på 
att prata svenska bestämde föreningen och 
deltagarna tillsammans att de ska starta ett 
språkcafé efter aktivitetens slut. 

 
 

VIDA-aktivitet: Simning i Mörbybadet 
Nytta: Samarbete mellan flera samhällssektorer

• VIDA-deltagare ges möjligheter till simträ-
ning. Verksamheten möjliggjordes genom 
ett samarbete mellan den offentliga sektorn 
(kommunen och AF genom VIDA), civilsamhäl-
let (Föreningen Integrationssegling) och den 
privata sektorn (Medley, Mörbybadet). En-
dast genom att kombinera förutsättningarna i 
dessa tre verksamheter uppstod möjligheten 
till en VIDA-aktivitet.  

• Målgruppen har begränsade simkunskaper. 
VIDA-aktiviteten ger deltagarna en större 
självsäkerhet och en chans att övervinna en 
rädsla. De får också ett större kontaktnät och 
ett sammanhang att öva det svenska språket. 

VIDA-aktivitet: Svenska med baby 
Nytta: Långsiktighet i relation till nyanländas för-
utsättningar

• VIDA har ett långsiktigt inkluderingsperspektiv 
i relation till nyanlända. Vi kan anpassa verk-
samheten till det skede i livet som individen 
befinner sig i. 

• En kvinna anmälde intresse för att delta i VIDA 
våren 2017.  Hon var då gravid och skulle bli 
föräldraledig inom kort. I februari 2018 kunde 
hon istället erbjudas en aktivitet - Svenska 
med baby.

• För deltagaren fanns alltså en långsiktig vilja 
att delta i föreningsaktivitet, det gällde bara 
att tajmingen var rätt. Hon kunde även som 
nybliven förälder få hjälp med att hitta ett 
sammanhang att träffa andra föräldrar på ett 
naturligt sätt.

Goda exempel

Här nedan  

ges några exempel 

utifrån ovanstående 

argument, som visar hur 

de tar sig uttryck i VIDA:s 

verksamhet.



VIDA-aktivitet: The Refinery  
Nytta: De nyanländas kunskaper blir en tillgång 
för föreningen

• The Refinery var en nystartad förening som 
ville möjliggöra för nya och etablerade svensk-
ar att syssla med olika former av hantverk 
tillsammans.

• En deltagare hade erfarenhet av mosaik och 
kunde dela med sig av sina erfarenheter till 
föreningen. Tillsammans har de nu gjort ett 
flertal mosaikbord.

• Deltagaren är nu medlem i föreningen, och 
kan dela med sig av sina kunskaper till fler.

VIDA-aktivitet: Marabouparkens fotokurs 
Nytta: Deltagare får jobb utifrån synergier mellan 
VIDA och en annan kommunal verksamhet

• Marabouparken arrangerade en fotokurs men 
hade även fokus på att fika och diskutera un-
der kursens gång för att träna svenska språket. 

• En kursdeltagare fick kontakt med VIDA via 
Sundbybergs stads integrationsmässa och tog 
där även kontakt med projektet ”mitt första 
jobb”. På kursen lärde sig deltagaren om foto-
grafi och filmning och blev vän med kursleda-
ren som tipsade deltagare om en annan kurs. 
Deltagaren fick ännu en vän på den kursen 
och lärde sig mer om fotografering.  Via sin 
kontakt med ”mitt första jobb”-projektet fick 
han sedan jobb inom kommunal kultursektor. 

• Deltagaren uppger att han fått många vänner 
och kontakter via VIDA som han har nytta av i 
sitt jobb. Han uppger att det är lättare att öva 
svenska och få ett nätverk när man samlas 
kring ett gemensamt intresse såsom foto än 
att sitta på ett språk café där man bara samlas 
kring språket. 

 
 
 
 



VIDA-aktivitet: Ekerö Soroptimistklubb 
Nytta: En mer mångfacetterad bild av nyanlända 
personer hos etablerade svenskar

• Ekerö Soroptimistklubb är en grupp kvinnor 
i olika yrkesroller, vars främsta uppgift är att 
främja kvinnors och flickors villkor.

• De hade en VIDA-deltagare som utmanade 
deras bild av nyanlända personer. De tänkte 
att det skulle vara någon som behövde upp-
muntras att ta för sig men deltagaren var 
högutbildad och var ofta upptagen av studier 
och fotbollsträning.

• De hade gemensamma middagar, besökte 
Nordiska museet och Skansen. När VIDA-akti-
viteten tog slut planerade de att fortsätta bju-
da in deltagaren på aktiviteter och ville hjälpa 
till med att ordna ett jobb. 

VIDA-aktivitet: Terve1 
Nytta: Aktiviteten leder till förtroliga samtal och 
en känsla av sammanhang

• Föreningens medlemmar är kvinnor med 
invandrade föräldrar från Finland och VIDA- 
aktiviteten består av Yoga. Yogan följs av en 
te-stund där man pratar och tränar på svenska 
språket.  Aktiviteten är nätverkande, häl-
sofrämjande och språkfrämjande. 

• Då föreningsmedlemmarna hade erfarenhet-
er som präglades av krig kunde de prata om 
svåra saker som upplevelser av uppbrott och 
konflikter. Samtalen var värdefulla för alla 
och främjade delaktighet och en känsla av 
sammanhang.  Båda parterna var nöjda med 
VIDA-aktiviteten och samarbetet kommer att 
fortsätta och utökas med Mindfulness.

Fördel för Arbetsförmedlingens personal:

• En kontaktperson på ett AF-kontor lyfte vikten 
av att deltagaren själv identifierar sitt intresse 
– detta leder så till ett samtal med handlägga-
ren. Hon menar att ”handläggaren lär känna 
deltagaren, ser personen. Det är inte bara en 
klient som nickar ”ja”.”

• Genom att få en mer personlig kontakt så un-
derlättar samarbetet mellan handläggare och 
klient, då behov kan synliggöras och klienten 
kan våga lyfta sina åsikter på ett annat sätt. Då 
kan även insatser anpassas mer efter perso-
nens behov.


