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1 Sammanfattning 
Projektet Nya GRannar fokuserar på att genom kompetensutveckling och 
samverkansgrupper åstadkomma förändring i såväl arbetsmetoder som organisatoriska 
strukturer. Målgruppen för projektet är kommunanställd personal som arbetar med 
ensamkommande barn och unga. Projektet planerades under år 2014 och ansökan 
lämnades in under 2015. När så projektet satte igång år 2016 hade Sverige under ett år 
(2015) tagit emot lika många ensamkommande barn och unga under ett år som under de 
föregående 15 åren sammanlagt! Under hela projektperioden har den nationella och i viss 
mån lokala politiken givit ändrade förutsättningar för projektet vilket varit en stor utmaning. 
 
Trots detta har projektet lyckats genomföra ett stort antal utbildningar och nått fler deltagare 
än förväntat. Den kunskap om lokalt projektarbete för samverkan som sedan tidigare byggts 
upp på GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) har också vidareutvecklats genom 
lokala insatser för målgruppen nyanlända barn och ungdomar. 
 
Vi har i vår utvärdering konstaterat att deltagarna är väldigt nöjda med utbildningarna, en 
särskild satsning på specifika ”länderutbildningar” har fallit väl ut. Likaså har en workshop-
seria på temat interkulturell kompetens varit mycket uppskattad.  
 
En viktig dimension i projektet har varit den stabilitet som GR stått för under projektets gång. 
Genom att GR varit en aktör som inte varit direkt inblandad i de stora omvälvningar som 
skett inom flyktingmottagandet i kommunerna har det funnits kraft i att styra projektet mot 
målen. Utbildningar har genomförts och stöd har givits till lokala projekt.  
 
Nya GRannar kommer dock att lämna olika djupa fotavtryck i de deltagande kommunerna. 
Sannolikt hade de varit djupare om den nationella situationen och riktningen sett lika dan ut 
över tid. En lyckad implementering och hemtagning av effekter från ett projekt förutsätter en 
någorlunda stabil hemorganisation. Den situation som rått under Nya GRannars 
projektperiod har varit allt annat än stabil. I de kommuner där det varit högst omsättning på 
personal har det inte funnits någon fungerande samverkansstruktur under hela 
projektperioden. I andra kommuner har detta fungerat utmärkt. Vi har identifierat ett antal 
förklarande faktorer i vårt material. 
 
Det som sticker ut när vi jämför de framgångsrika kommunerna med de som haft det 
svårare är framför allt tre faktorer: 
 

• Kontinuitet i projektarbetet (rätt medlemmar) 
• Engagemang från chefer 
• Hittat bra former i pilotverkstaden (lokala projektgrupper) och tydliga mål 

 
Det här stämmer väl överens med de samverkansteorier som utvecklats både i anslutning 
till tidigare projekt inom GR och till allmänna samverkansteorier. Inom såväl nationell som 
internationell forskning talas det om vikten av ett ledarskap som uttrycker förväntan på 
resultat. Det är också viktigt med tydliga mål för samverkan som är gemensamt framtagna, 
vilket vi sett att de lokala projektledarna bekräftar. Med målen uppstår möjligheten att 
fokusera och lägga energi och engagemang i frågor som rör målgruppen. En viktig faktor är 
också en form av gemenskap mellan yrkesgrupperna, att organisationerna kännetecknas av 
ett ansikte och att det finns en gemensam vilja att utvecklas. Detta gör det enklare att ha 
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kommunikation som bidrar till att lösa utmaningar. Dessa resultat stärker och fördjupar 
kunskapen som byggts upp i tidigare projekt som GR genomfört.  
 
Det är sannolikt att anta att den varierande graden av förankring av projektet kommer att 
påverka vilket eftermäle projektet lämnar efter sig. Här är det samtidigt viktigt att fokusera 
på framgångsfaktorerna snarare än misslyckanden. Projektet har haft en stor påverkan på 
framför allt individuell nivå, hos deltagarna i utbildningarna, men också organisatorisk. 
Lokala projektgrupper har i de framgångsrika exemplen lyckats dra nytta av utbildningarna 
och det lokala engagemanget. 
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2 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har genom ESF-rådets utlysning i Västsverige, 
Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen, erhållit medel för att genomföra 
ett PO1-projekt, Nya Grannar. Utlysningen har fokuserats på kompetensutveckling för att 
stärka de anställdas situation på arbetsmarknaden. För regionen är det viktigt att 
kompetensutveckla arbetskraften för att kunna möta omställningsbehov på 
arbetsmarknaden. ESF-rådets avsikt med utlysningen är att: 
 

”genom insatser för vård- och omsorgspersonal stärka deras ställning på arbetsmarknaden. 
Syftet är också att bidra till att vård- och omsorgsbranschen har tillgång till den kompetens 
som behövs inför kommande rekryteringsbehov och omställningar på arbetsmarknaden.” 

 
GR är ett samverkansorgan mellan 13 kommuner (varav 10 kommuner deltar i projektet1) 
och projektet Nya Grannar inriktas på att i samarbete med ett antal av dessa kommuner 
genomföra kompetensutvecklingsinsatser för anställda inom socialtjänst, utbildningssektorn 
och boendeenheter. Detta för att ”säkerställa en god utveckling i hela regionen med lika 
förutsättningar som motverkar inomregionala skillnader, är området därför i stort behov av 
insatser, nya metoder och samverkan.”2  
 
Projektet Nya GRannar fokuserar på att genom kompetensutveckling och 
samverkansgrupper åstadkomma förändring i såväl arbetsmetoder som organisatoriska 
strukturer. Målgruppen för projektet är kommunanställd personal som arbetar med 
ensamkommande barn och unga. De kommuner/organisationer som involveras i projektet 
erbjuds utbildningar, erfarenhetsutbyte samt metodutveckling 
 
De målgrupper projektet riktar sig till är olika yrkeskategorier som arbetar med 
ensamkommande barn och unga. Det kan exempelvis handla om socionomer, 
beteendevetare, boendepersonal på kommunala boenden, skolsköterskor, kuratorer m.fl. 
Även chefer kommer att involveras i projektet, framför allt genom det till projektet knutna 
chefsnätverket. 
 

2.1.1 Tidigare utvärderingar 

Delrapport 1 
I den första utvärderingsrapporten som gjordes i projektets inledning konstaterades det att 
projektet ”under analys- och planeringsfasen mött kommuner som varit i vad som bäst kan 
beskrivas som organisatorisk stress.” Det var stora omorganisationer till följd av att så pass 
många nyanlända barn och ungdomar kom till kommunerna vilket innebar att det på 
projektets ”mottagarsida” både bytts personal och organisatorisk tillhörighet vad gäller 
projektets insatser. Det fanns med andra ord en begränsad ”mottagarkapacitet” i 
kommunerna för projektets insatser. 

                                                        
1 Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Kungälv, Lerum, Alingsås, Stenungsund, Tjörn, Mölndal, Härryda, 
Partille och Lilla Edet.  
2 GR, ansökan Nya Grannar, Dnr 2015/00887 



Utvärdering Nya GRannar, slutrapport 
2018-09-07 

6/39 
 

 

© Public Partner 

 
Det konstaterades samtidigt att GR var en van projektägare för genomförande av ESF-
projekt med tidigare använda metoder, vilket stärkte förutsättningarna för ett lyckat projekt. 
Projektets förändringsteori utgjorde en god grund för genomförande av utvärderingsinsatser. 
 
Slutligen lyfte vi som utvärderare fram vikten av att hålla fokus på yrkesgruppen 
boendepersonal under utbildningarnas genomförande. Något som senare visat sig vara 
omöjligt för projektet utifrån den förändrade omvärldssituationen. 
 
Delrapport 2 
I den andra delrapporten kunde vi konstatera att deltagarna vid utbildningarna var mycket 
nöjda och såg att de hade en direkt nytta av kunskaperna. Däremot hade projektet inte 
kunnat nå ut till den tänkta huvudmålgruppen boendepersonal i den omfattning som det var 
tänkt. En breddning gjordes av såväl professionell målgrupp som målgrupp för insatser. 
Detta förankrades hos ESF-rådet och i styrgruppen. Den professionella målgruppen kom att 
innefatta mer personal från kultur och fritidssektorn (framför allt fritidsgårdar) och 
arbetsmarknadsenheterna.  
 
Metodutvecklingen på lokal nivå konstaterades vara en stor utmaning i många kommuner. 
Det var ofta trögt att komma igång med pilotverkstäder och styrgrupper. Varierande resultat 
dock mellan kommunerna. Här såg vi också att det skiljde sig åt mellan de lokala 
projektledarna. De som lyckades bra var ofta personer med lång erfarenhet och stort 
kontaktnät i sin kommun.  
 
Den ”administrativa uppförsbacke” som det innebar att ha ett projekt med deltagare från så 
många olika kommuner konstaterades ha en negativ effekt just på samverkan. Om det är så 
pass utmanande att administrera projekt där kommuner samverkar kommer det vara 
svårare att i framtida utlysningar motivera projekt där flera organisationer samverkar. 
 
 

1.2 Uppdrag 

Public Partner har i uppdrag att genomföra den löpande utvärderingen (följeforskningen) av 
projektet Nya GRannar på uppdrag av GR. Den löpande utvärderingen följer ESF-rådets 
uppställda kriterier för utvärdering av projekt. En utvärdering av ett ESF-finansierat projekt 
är verksam på flera olika nivåer samtidigt. Utvärderingen fyller tre primära syften: (ESF-
rådet, 2014  
 

• Bidra med väl underbyggd kunskap till projektägare/styrgrupp och projektledare om 
projektets utveckling och underlag gällande hur resultaten kan bidra till 
organisationens utvecklingsbehov eller andra organisationer som kan vara 
mottagare av projektets resultat. (projektnivå och organisatorisk nivå) 

• Bidra med väl underbyggd kunskap till Svenska ESF-rådet och dess 
uppdragsgivare (regeringen och EU-kommissionen) om hur projekten bidrar till att 
uppfylla utlysningens syfte/n. (strukturell nivå) 

• Bidra med kunskap till andra för projektet relevanta aktörer.  
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1.3 Metod för utvärdering 

Public Partners utvärderingsarbete bedrivs alltid med en tydligt framåtsyftande ansats. Det 
är vår utgångspunkt att all utvärdering ska kunna ligga till grund för framtida val. Det här 
innebär att vi både visar på vad som bör ändras i nuet för att ett projekt ska nå framgång, 
men också att vi blickar framåt och ser vad som behöver ändras för att nå utveckling på 
längre sikt. 
 
Det finns ett internt syfte som handlar om att bistå i kunskapsutveckling kring hur resultat 
från projektet kan integreras i de organisationer som deltar i projektet. För att kunna göra 
detta behöver projektets metoder utvärderas. Vad är det som fungerar och vad gör det inte? 
Det finns också ett externt syfte som riktar sig till ESF-rådet och andra regionala och 
nationella aktörer. Här behöver fastställas i vilken mån projektet lever upp till syftet med 
utlysningen genom påvisbara resultat och effekter. Det finns härifrån också ett intresse av 
att se hur relevanta metoder utvecklas, metoder som sedan kan spridas. Slutligen bör vi 
som utvärderare bidra till relevanta processer som identifieras i projekten. Kunskap till andra 
relevanta aktörer kan exempelvis vara spridning till organisationer som inte är i den 
omedelbara närheten av projektet. 
 
Vår utvärderingsmetodik bygger på att i samspel med projektledning och projektägare 
skapa en djup förståelse för projektets förändringsvilja. Vad är det projektet vill åstadkomma 
och hur? Här blir programteorin central som utgångspunkt för vår utvärdering. Genom att vi 
tillsammans med projektet arbetar fram en grundläggande teoretisk förståelse för projektets 
tänkta insatser, antaganden och mål skapar vi förutsättningar för en skarp, systematisk 
återkoppling med tydlig nytta för projektmedarbetare och projektägare. 
 
Den löpande utvärderingen vi genomför bygger på att vi under projektets gång följer 
utvecklingen. Detta görs genom återkommande kontakter med projektledning och 
deltagande vid viktiga sammankomster. Under projektets gång koncentreras samtidigt våra 
utvärderingsinsatser till tre faser som grovt sett följer projektets tre faser. 
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Figur 1. Sammanfattning av utvärderingsplan Hållbart arbetsliv 
 

 
 

Den formativa fasen är fokuserad på att skapa en förståelse för projektets programteori och 
utifrån den formulera ett antal utvärderingsfrågor. För oss som utvärderare innebär detta att 
vi dels försöker tränga in i vilka förändringar det är projektet vill uppnå och om det finns en 
tydlig logisk koppling mellan önskad förändring och tänkta insatser. 
 
I processfasen genomför vi en stor del av arbetet i samspråk med deltagare på olika sätt. 
Här ligger fokus på att följa upp och analysera de antaganden som gjordes i inledningen av 
projektet. Vi använder oss av ett antal olika utvärderingsmetoder för att inhämta så mycket 
relevant information som möjligt och återföra denna till projektledning och styrgrupp.  
 
I den summativa fasen är inriktningen den att vi som utvärderare ska säkerställa projektets 
avtryck. Vi kommer att utifrån projektets programteori utvärdera i vilken mån projektet haft 
påverkan på de olika nivåerna. Eller rättare sagt, vad är det på projektnivå som har haft 
effekt på organisatorisk- och deltagarnivå? Vi värderar här projektet i förhållande till de olika 
nivåer där projektet ska sätta avtryck: deltagar-, projekt och organisatorisk/strukturell nivå. 
 
Efter varje utvärderingsfas har vi presenterat en utvärderingsrapport för projektledningen.  
 
Datainsamling slututvärdering 
I denna del av utvärderingen har vi genomfört: 

• Enkät till deltagare styrgrupper, lokala och central 
• Enkät till deltagare i pilotverkstäder 
• Enkät till deltagare 
• Besök vid 4 pilotverkstäder 
• Återkommande samtal med projektledning 
• WS med lokala projektledare 
• Intervjuer deltagare lokala styrgrupper 
• Tagit del av projektets löpande uppföljning av projektet 
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2.1.2 Kort om enkäterna 

Tre enkäter har skickats ut via e-post. Det har varit en enkät till deltagarna vid utbildningar, 
en enkät som gått ut till deltagare i pilotverkstäder och de lokala projektledarna. Slutligen en 
enkät som gått ut till deltagare i lokala styrgrupper och central styrgrupp. Svarsfrekvensen 
på enkäterna har varit som följer: 
 

 utskick antal svar svarsfrekvens 
Chefsenkät 76 31 40,8 % 
pilotverkstad 135 63 46,7 % 
deltagare 987 366 37,1 % 

 
Trots två till tre påminnelser har vi inte uppnått någon särskilt hög respons på enkäterna, 
men nivån är ungefär den förväntade i den här typen av projekt med en bred grupp 
deltagare där frekvensen av deras deltagande i just det här projektet är relativt låg. 
 

2.1.3 Rapportens upplägg 

Under rubriken förutsättningar går vi som utvärderare igenom projektets programteori och 
förutsättningar för framgång. Under rubriken genomförande analyseras projektets hittills 
genomförda aktiviteter och dess utfall. Under rubriken långsiktighet kommer vi som 
utvärderare behandla projektets förutsättningar till långsiktig överlevnad (efter projektslut). 
Denna del är den viktiga i slututvärderingen. 
 
I vår analys och slutsatser utgår vi från tre nivåer som grovt sett överensstämmer med de 
nivåer som gäller för ESF-rådets syften med en utvärdering. Vi utgår från: 
 

• Projektnivå – hur har deltagare och projektpersonal hanterat de utmaningar som 
finns i projektet och vilka resultat har uppnåtts? 

• Organisatorisk nivå – hur har projektägaren agerat för att stötta projektet och 
mottagande av resultat från projektet?  

• Strukturell nivå – hur uppfyller projektet de mål som utlysningen fastställer? Finns 
det metoder som är intressanta ur ett större perspektiv? 
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3 Förutsättningar för projektets framgång 
I den inledande fasen av projekt och utvärdering konstaterades projektet Nya GRannar ta 
sin utgångspunkt i ett problem om att det inte fanns tillräckliga verktyg för att möta behoven 
hos ensamkommande barn och unga. Projektet är avsett att å ena sidan stärka deltagarnas 
ställning på arbetsmarknaden genom att erbjuda utbildningar inom relevanta områden. Å 
andra sidan har projektet tydliga ambitioner i att försöka påverka strukturerna när det gäller 
arbetet med ensamkommande i kommunerna.  
 
I inledningen av projektet tydliggjorde projektledningen tillsammans med oss som 
utvärderare effektkedjan i projektet med förväntade resultat och effekter. Eftersom det rör 
sig om ett PO1-projekt med kompetensutveckling som den viktigaste insatsen rör mycket av 
de förväntade resultaten en förändring av kompetensnivån hos deltagarna. Nedan beskrivs 
förändringsteorin för de aktiviteter som gäller kompetensutveckling i utbildningar som 
erbjuds de deltagande kommunerna. 
 
Målkedja Utbildningar, Nya Grannar 
 

Planerade aktiviteter Utfall/prestation Resultat Effekt 

Utbildning inom trauma 
och bemötande 

1000 deltagare Ökad kunskap inom 
traumamedveten omsorg 

• Ökad kompetens i de 
ämnesområden där 
utbildningar erbjudits 
 

• Ökad trygghet i 
yrkesrollen 

 
• Etablerade och 

återkommande 
utbildningar i GR:s regi 

Länderkunskap (tex 
Afghanistan) 

1000 deltagare Ökad kunskap gällande 
särskilda länders kulturer 

Samtalsmetodik 200 deltagare Ökad kunskap i samtalsmetodik  

Temaföreläsningar 800 deltagare Fördjupad kunskap i särskilda 
frågeställningar 

Skolspecifika 
utbildningar 

300 deltagare Ökad kunskap inom aktuellt 
område 

Psykisk hälsa 700 deltagare Ökat kunskap om hur du kan 
arbeta för psykisk hälsa 

Workshop interkulturellt 
bemötande 

300 deltagare Ökad kunskap om interkulturellt 
bemötande 

 
Det resultat som kan förväntas av utbildningarna är en ökad kunskap hos deltagarna inom 
de områden som utbildningarna berör. I förlängningen finns också en förväntan om en ökad 
kompetens hos deltagarna samt en ökad trygghet i yrkesrollen. Detta i sin tur bidrar till att 
stärka individernas position på arbetsmarknaden. 
 
När det gäller de övriga aktiviteterna, exempelvis pilotverkstäder och chefsnätverk är 
resultat och effekter något mer svårtillgängliga. Här handlar det exempelvis om kunskap om 
varandras arbetssätt och regelsystem. En viktig insats är de lokala 
förankringskonferenserna som syftar till att projektet ska kunna sprida kunskap till fler än 
enbart de mest aktiva. De effekter som förväntas vid projektslut är att en del 
samverkansstrukturer ska ha etablerats. Det förväntas också bestående organisatoriska 
förändringar utifrån lärdomar som gjorts i projektet. 
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Det vi som utvärderare fokuserar på i slututvärderingen är de resultat som uppnåtts, och om 
det går att skönja några effekter på deltagande organisationer. När det gäller utbildningarna 
bygger vi slutsatserna på dels projektets egen uppföljning av nöjdheten hos deltagarna, 
men också vår egen informationsinsamling hos såväl deltagare som projektledare och 
deltagare i pilotverkstäderna. 

 

3.1 Kort om samverkan 

Projektet Nya GRannar har en del som fokuserar på samverkansinsatser för en specifik 
målgrupp. Att utveckla samverkan är en central beståndsdel i många ESF-projekt, särskilt 
inom PO2 (insatser för ökade övergångar till arbete). Där är det oftast interorganisatorisk 
samverkan som är i fokus, exempelvis mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. I 
projektet Nya GRannar är det en professionell samverkan som varit i fokus. Samverkan 
mellan förvaltningar inom en och samma kommun. Metoden för samverkansinsatserna har 
byggts upp i tidigare projekt som genomförts av GR, SamTidigt. Det projektet hade fokus på 
insatser för barn och unga i utsatt socioekonomisk situation, viktigaste samverkansparter 
var socialtjänst och skola.  
 
I metodhandboken som togs fram efter det tidigare projektet3 beskrivs hur möjligheterna till 
och hindren för samverkan kan analyseras utifrån tre områden: regelverk, organisation och 
synsätt. Dessa kategorier kommer igen i samverkansforskning generellt och har sitt 
ursprung i Danermark och Kullbergs studie om samverkan inom välfärden.4 I en rapport som 
tagits fram i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen har de tre områdena 
utvecklats till en uppsättning grundförutsättningar för samverkan, eller framgångsfaktorer 
om man så vill. Dessa baseras på utvärderingar av projekt inriktade på samverkan gällande 
personer med försörjningsstöd men har en universell karaktär.5 
 

Regelverk 
och styrning 

Samverkan är förankrad på: 
• Politisk nivå 
• Administrativ ledningsnivå 
• Operativ ledningsnivå 

Parterna har skrivit under bindande överenskommelser om samverkans-
processen 
Det är tydligt vem som ansvarar för och beslutar om frågor som är 
relevanta för samverkan 
Det styrande regelverket har granskats 

Organisation 
och struktur 

De olika aktörerna har egna verksamhetsmål som inte strider mot målen 
i samverkan 
Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan parterna 
De organisationer som deltar i samverkan är stabila 
Alla viktiga aktörer medverkar i samverkansprocessen 
Medarbetarna har god erfarenhet och kunskap om samverkan 
Det finns mötesplatser där de inblandade kan utbyta information 

                                                        
3 GR, Metodhandbok SamTidigt – Guide för samverkansprojekt. 2014. 
4 Danemark B, Kullberg C. Samverkan – Välfärdsstatens nya arbetsform. 1999. 
5 Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen. Kunskap och erfarenheter om samverkan kring arbetslösa personer med 
ekonomiskt bistånd. 2015. 
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kontinuerligt, både informell och formell. 
Aktörerna fördelar resurser enligt målen med samverkan 
Det finns långsiktiga mål med samverkan 
Det finns mätbara mål för samverkan 
Det finns tydliga incitament för medarbetarna att engagera sig i 
samverkan 
Det finns tydliga incitament för organisationen att engagera sig i 
samverkan 
Aktörerna är flexibla och beredda på att tillämpa de lösningar som 
framkommer i samverkan 

Synsätt 
kunskap och 
samsyn 

Aktörerna har gått igenom viktiga begrepp och kommit överens om vad 
de innebär 
Aktörerna har kunskap om varandras uppdrag och resurser 
Aktörerna får regelbunden gemensam kompetensutveckling 

 
Uppställningen ovan visar att de flesta av grundförutsättningarna för samverkan finns inom 
området organisation och struktur. Stabila organisationer, tillräckliga resurser, rätt 
deltagande aktörer och ett tydligt syfte med samverkan tycks vara nyckelfaktorer. 
Regelverket utgör ett ramverk som de inblandade parterna har att förhålla sig till. Oftast är 
det ju utom samverkansuppdragets kontroll att påverka regelverket. Nyckeln här är då att 
vara medveten om respektive parts regelverk och veta hur det påverkar möjligheterna till 
samverkan. När det gäller synsätt, kunskap och samsyn är det här viktigt att komma ihåg att 
samsyn inte betyder att alla ska tycka eller agera likadant. Samsynen består i en samsyn 
om ”vad centrala begrepp innebär”. Samsyn kan till och med vara en medvetenhet om 
olikheter i synsätt.  
 
De framgångsfaktorer som beskrivs av Danermark har stora likheter med de 
framgångsfaktorer som lyfts fram inom projektet SamTidigt. Ett urval av de faktorer som lyfts 
fram där är: 

• Tydliga mål för samverkan, sätta upp en färdplan för det fortsatta arbetet 

• Lägga tid på mobilisering i inledningen av projektet 

• Att chefer är engagerade och tar ett tydligt ägarskap i projektet, sammanfaller också 

med behovet av en aktiv och engagerad styrgrupp 

• Projektledare med god kunskap om området, och med projektledarkompetens 

Vilka faktorer är det då som har en hindrande inverkan på samverkan? Till stor del handlar 
det här om att ”vända” på framgångsfaktorerna, alltså om det saknas mål för samverkan så 
försvåras den, exempelvis. I en studie som genomförts av Kommunforskning i Västsverige 
beskrivs chefers strategier för samverkan.6 Under rubriken utmaningar beskrivs ett antal 
områden. Det första handlar om vikten av att förstå syftet med samverkan. Det gäller att 
veta varför olika samverkanskonstellationer uppstått och vad den långsiktiga målbilden är. 
Här kan det krävas formaliserade samverkansavtal för att ge en tydlig utgångspunkt. 
Sammanhängande med detta finns också frågan om intentionerna och de olika parternas 
intresse för samverkan. Vad är det som är viktigt för respektive ingående aktör? Här kan det 
finnas konflikter som grundar sig på helt motsatta incitament beroende på de ingående 
parternas uppdrag. Om bägge parter vill minska kostnaderna för den egna organisationen 
                                                        
6 KFi, (Berlin/Jensen/Löfström/Nilsson). Chefers strategier för att implementera samverkan. 2016. 
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blir förutsättningarna för att hitta en fungerande samverkan inte dom bästa. Slutligen finns 
det en utmaning i att lyfta blicken och utgå från ett helhetsperspektiv snarare än den egna 
verksamhetens perspektiv.  
 
Ett liknande sätt att se på samverkan har Robert Hackman. Han talar om hur samverkan 
bygger på en specifik yrkeskompetens OCH en specifik samarbetskompetens. Genom att 
samarbeta går det att fördjupa kunskapen om sitt eget yrke, och samtidigt öka kunskapen 
om andra yrken. När dessa kombineras på ett optimalt sätt så uppnås effekter som kan 
överträffa förväntningarna på samverkan.  
 
 

 
Figur 2. Collaborative Intelligence (figur baserad på Hackmans teori) 
 
Hackman lyfter fram ett antal nyckelfaktorer för god samverkan: 

• Samarbetsdjup – tillit till varandra, prioritering av gemensamma mål 
• Koordinering – gemensamt ägda mål och gärna gemensam organisering 
• Kommunikation – att dela viktig information mellan varandra och våga ta upp 

känsliga frågor 
• Ledarskap – formulerar mål som kräver samarbete mellan grupper, kombinerar god 

byråkrati med relationellt arbete på tvären 
 
Vi ser stora likheter med Danemarks framgångsfaktorer. Hackman kompletterar dock 
tidigare nämnda faktorer med ett större fokus på gruppens ”inre liv” och ett intresse för vad 
som sker i kommunikationen i gruppen. Värt att lyfta fram är också ledarskapets betydelse 
som något mer än att bara ta på sig ett ägarskap.  
 
Att kombinera god byråkrati med relationellt arbete är en också en central punkt. Ibland 
finns det en missuppfattning att samverkan innebär att regler ska sättas åt sidan under en 
period för att lösa specifika problem kring en gemensam målgrupp. När samverkan görs på 
detta sätt tenderar den att missa syftet. Ett kortsiktigt resultat uppnås möjligen, men det görs 
på bekostnad av den långsiktiga byråkratiska utvecklingen. Om samverkan bygger på att 
bryta mot det regelverk som gäller i ordinarie verksamhet kommer organisatoriska 
förändringar aldrig att komma till stånd. Resultat uppnås bara för stunden i den samverkan 
som för tillfället pågår. Därför är det viktigt att trycka på de delar som handlar om 
medvetenhet om regelverk och förståelse för varandras utgångspunkter och begränsningar. 
Det är bara så som samverkan kan leda till bestående förändringar. 
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4 Genomförande 

4.1 Ständigt förändrade förutsättningar 

I figuren nedan visas antalet ensamkommande barn under åren 2000 till 2017. Av de totalt 
drygt 66 000 barn som tagits emot under den aktuella perioden kom fler än hälften (35 369) 
under år 2015 vilket visar på den extrema situation som då rådde. 
 
 

 
Figur 3. Antal ensamkommande barn till Sverige 2000 till 2017.  
 
Redan vid inledningen av projektet Nya GRannar diskuterades de ändrade förutsättningarna 
för projektet. Mellan 2009 och 2014 skedde en stadig ökning av antalet ensamkommande 
barn till Sverige. Under tiden mellan ansökan och den inledande analys- och 
planeringsfasen kom så den stora flyktingvågen under hösten 2015 med en stor andel 
ensamkommande barn. Mellan åren 2014 och 2015 femdubblades antalet 
ensamkommande barn i Sverige. När så projektet inleddes rådde det krisläge i 
kommunerna. Det anställdes ny personal, öppnades nya boenden och organiserades 
särskilda mottagningsenheter. Projektet hade då svårt att nå ut till de kommunala 
organisationerna som var hårt ansträngda och hade svårt att ställa upp med tid eller 
personal. När projektet hade pågått ett var situationen ändrad igen. Många kommuner var 
då i färd med att stänga boenden, samtidigt som de hade fullt upp med att anpassa sig till 
den nya lagstiftningen med stödboenden istället för HVB-hem.  
 
De här ständigt förändrade förutsättningarna har förstås varit en stor utmaning för projektet 
både på lokal och central nivå. Utmaningen har gällt såväl utbildningsdelen som 
samverkansdelen av projektet. Att locka boendepersonal till utbildningarna har varit svårare 
när boenden stängs. Det bidrar heller inte till kontinuitet i deltagandet. Samverkan försvåras 
också förstås av att såväl regelverk som organisatorisk omgivning ändras under projektets 
gång. En intervjuad styrgruppsmedlem från Göteborg beskriver situationen där: 
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”Det har varit mycket annat som tar kraft och energi, våra boenden har varit 
nedläggningshotade. I Göteborgs stad så går vi från 16-17 boenden (februari) till 4 
boenden.” 
 

På liknande sätt har det sett ut i de flesta andra kommuner som ingått i projektet. Det är 
alltså mycket stora förändringar i kommunerna vilket påverkar människors engagemang och 
förmåga att fokusera på förbättringsarbete. Samtidigt är det fortfarande ungdomar som finns 
kvar i kommunerna. De bor på boenden, går i skolan och lider inte sällan av psykisk ohälsa.  
 
Efterhand kom också arbetet att stabiliseras. Målgruppen för deltagande personal 
utvidgades, och målgruppen för insatser utökades till att omfatta alla nyanlända familjer, inte 
bara ensamkommande barn och unga. 

4.2 Projektets avtryck hos chefer (organisatorisk nivå) 

Chefsenkäten gick ut till de chefer som engagerats i projektet i någon av styrgrupperna, 
lokal eller central, eller som deltagare i chefsnätverket i projektet. Vi valde att sända enkäten 
till samtliga personer som deltagit i projektet under tiden det pågått. En del av dem har alltså 
lämnat sitt aktiva deltagande i projektet och är därför kanske inte lika benägna att svara på 
en enkät om projektet. Samtidigt såg vi det som viktigt att ge alla som deltagit möjlighet att 
kommentera och ge sin bild av projektet. Ambitionen från projektet har varit att det ska 
finnas en lokal styrgrupp i var och en av de deltagande kommunerna. I de flesta kommuner 
har det funnits en sådan, men inte i alla och inte hela tiden. Även deltagandet i den centrala 
styrgruppen har förändrats över tid, sammansättningen har inte varit densamma under hela 
projektet utan det är en minoritet av medlemmarna som suttit i styrgruppen under hela 
projektperioden (varav en är GR:s representant). 
 
Chefsenkäten gick ut till totalt 76 personer varav 31 svarade, det ger en svarsfrekvens på 
41 procent. Av de svarande finns det representation från alla kommuner och 71 procent av 
de svarande var kvinnor. En majoritet av de svarande arbetar inom barn- och utbildning (39 
procent), 32 procent inom socialtjänst och 18 procent i annan verksamhet.  
 
När det gäller projektets påverkan på personal och verksamheter i kommunerna är det 
framför allt utbildningarna som de svarande lyfter fram. Totalt 87 procent anser att det varit 
relevanta utbildningar i projektet (andelen som svarat 4 eller 5 på ”instämmandeskalan”) och 
74 procent anser att projektet bidragit till en generell kunskapshöjning om målgruppen hos 
de anställda i kommunen. När det gäller projektets påverkan på de svarandes egen 
kunskap och samverkan i kommunen är det färre som instämmer. Det är 61 procent som 
anser att projektet bidragit med bra metodstöd för samverkan i deras kommun.   
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Figur 4. Styrgruppsarbete, i vilken grad instämmer du i följande påståenden? 
 
I de svarandes kommentarer på frågan är det också utbildningarna som lyfts fram som det 
mest positiva med projektet. Flera beskriver också hur projektet bidragit till att de mötts 
mellan yrkesgrupper på ett sätt som annars kanske inte skulle skett. Att få ses och diskutera 
frågor kring målgruppen nyanlända barn och unga har varit nyttigt tycker de flesta.   
 
Chefsnätverket har också varit ett uppskattat tillfälle för ett antal av cheferna att bygga 
nätverk mellan kommunerna. Dessa nätverk har organiserats av GR och följt olika teman. 
Det har ofta också förekommit worskhop-aktiviteter som inneburit att deltagarna delar med 
sig av erfarenheter. Vid den första träffen diskuterades utmaningar och visioner. Mycket 
fokus lades då på den osäkra politiska situationen och den frustration som kunde uppstå i 
kommunerna utifrån en föränderlig situation. Men som någon av deltagarna poängterade 
var det viktiga att fokusera på de frågor som låg inom respektive organisations mandat: 
 

”Det som slår mig är att vi hela tiden håller oss i ett moln där allt är lite ogreppbart. Det är 
bättre för oss att fokusera på vad som ligger i vårt uppdrag och det får vi påminna varandra 
om. Dvs vad är vårt uppdrag och vad ska vi förhålla oss till.”  

 
Det var en situation med mycket akutlösningar. Mycket diskussioner har inom 
chefsnätverket handlat om samverkanslösningar i olika former. Här har det också spridits 
goda exempel mellan kommunerna. 
 
Central styrgrupp 
De som deltagit i den centrala styrgruppen beskriver också att de fått bra input och stöd från 
den centrala projektledningen. Det är 83 procent (50+33 procent) som instämmer i 
påståendet att de fått bra stöd från projektledningen i arbetet. 
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Figur 5. Central styrgrupp, i vilken grad instämmer du i följande påståenden? 
 
Hos deltagarna i den centrala styrgruppen märks också den bristande kontinuiteten. Endast 
16 procent anser att det varit en bra kontinuitet i arbetet. Sammanhängande med denna 
bristande kontinuitet har det också varit en styrgrupp som haft en aningen passiv karaktär, 
det är få av de svarande som anser att styrgruppen tagit några initiativ till förändringar.  
 
Det är inget ovanligt att projekt tenderar att ha bristande engagemang från styrgrupper och 
att ett stort ansvar hamnar på projektledarens/ledarnas axlar. I projektet Nya GRannar har vi 
samtidigt en bristande kontinuitet inte bara i den centrala styrgruppen utan också i 
projektorganisationen ute i kommunerna. Det här har inneburit att projektledningarna, både 
på lokal (kommuner) och central (GR) nivå tvingats bära mycket av förändringsarbetet för 
en ökad samverkan. 
 
Lokala styrgrupper 
När vi växlar till de lokala styrgruppernas arbete ser vi ett liknande mönster, om än inte lika 
uttalat. 41 procent av de svarande anser att det varit en bra kontinuitet i arbetet. 
Sammantaget 37 procent tycker att styrgruppen tagit några initiativ till förändringar utifrån 
resultat i projektet. Den lokala projektledaren har varit viktiga enligt de svarande, det är 72 
procent av de svarande som tycker sig ha fått ett bra stöd.  
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Figur 6. Lokala styrgrupper. I vilken grad instämmer du i följande påståenden? 
 
På frågan om vad som fungerat bra i projektet nämner flera att de fått möjlighet att 
samverka. Det här är ju en relativt diffus positiv effekt, och det ska mycket till för att denna 
inte infrias i projekt av den här typen. Att få sitta tillsammans över verksamhetsgränser och 
diskutera gemensamma frågeområden tycks vara ett behov som aldrig stillas i några 
ordinarie strukturer. Det tycks vara svårare för de svarande att sätta fingret på konkreta 
förändringar som genomförts. Snarare handlar det om att det i projektet erbjudits möjligheter 
att tillsammans, med representanter från olika professioner, arbeta för en ökad ”förståelse 
mellan verksamheter”. I några kommuner har befintliga samverkansstrukturer använts som 
styrgrupper i projektet.  
 
Områden som fungerat mindre bra kan med ett ord sammanfattas som bristande kontinuitet. 
Den här bristen är både kopplad till ändrade förutsättningar nationellt och i respektive 
organisation. De nationella förändringarna som påverkat hänger samman med skiftet i 
migrationspolitiken som inträffade en bit in i projektet. Dessa har påverkat kommunerna i 
hög grad. I kommunerna är det flera som beskriver hur personer slutat vilket påverkat det 
lokala arbetet. Ett exempel som lyfts fram är: 
 

”Rörigheten inom kommunen har gjort det svårt att få till en stabil lokal styrgrupp 
och pilotverkstad vilket gjort att arbetet många gånger stått och trampat samt att det 
varit svårt att få ut projektet till hela kommunen ” 

 
En annan beskriver hur det bytts ut så mycket folk att det varit svårt att behålla en röd tråd i 
projektet. Detta med ändrade förutsättningar har varit ett återkommande tema i projektet. Vi 
har tagit upp det i tidigare rapporter och frågan har adresserats av projektledningen bland 
annat genom att vidga målgruppen i projektet i ett relativt tidigt skede. Man har också från 
den centrala projektledningens sida på olika sätt gått in och stöttat de lokala projektens 
arbete, ibland ganska handfast genom att lägga upp mötesstruktur och annat. Detta märks 
av i en del kommentarer där projektledningens arbete beskrivs i uppskattande termer. 
 
Om vi använder de tre kategorierna som presenterats tidigare som ett raster för analys av 
enkäterna går det att se hur projektet, enligt de svarande cheferna, lidit av utmaningar såväl 
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inom regelverk som organisation. Förändrade förutsättningar under projektets gång och en 
bristande kontinuitet när det gäller både chefer och personal innebär stora utmaningar. 
Eftersom förutsättningarna förändrats så pass drastiskt hade det sannolikt inte heller varit 
enkelt att arbeta enligt en på förhand uppställd plan i kommunerna.  
 
I intervjuer med lokala projektledare och pilotverkstäder framträder också ibland en bild av 
att projektet inte förankrats fullt ut i kommunerna. Det har inte funnits ett helhjärtat 
engagemang från förvaltningsledningarna. Nu ska det framhållas att det här för 
kommunerna varit ett relativt litet projekt med lokala PL på ungefär 25 procents tjänst. Så 
någon djupare förankring är kanske svår att uppnå. Som ett hinder för fördjupad samverkan 
är det dock påtagligt. Det som framför allt påverkats i kommunerna, enligt 
styrgruppsmedlemmarna, är då vad som benämns som samsyn, det vill säga en ökad 
förståelse för respektive samverkansparts utgångspunkter.  
 
Det ska också framhållas att det är en splittrad bild. I flera kommuner har projektet lett till 
konkret samverkan inom flera områden. I exempelvis Lerums kommun har det funnits ett 
starkt engagemang från den lokala styrgruppen, där resultat från pilotverkstaden hela tiden 
lyfts och adresserats i kommunen som helhet. Den lokala strukturen för projektet har 
sannolikt bidragit till framgång. En styrgrupp som varit engagerad och haft representanter 
med ”muskler” att omsätta pilotverkstadens idéer och ibland bromsat. Många i 
styrgrupperna lyfter här fram bra projektledare och ett bra stöd från GR:s 
projektorganisation som nyckelfaktorer. I flera andra kommuner har det också utarbetats 
samverkansstrukturer som gäller såväl pilotverkstad som styrgrupp, med ett bra utbyte dem 
emellan. I en av kommunerna beskrivs hur styrgruppen nu övergår till en 
”samverkansgrupp”. 
 

Vi har uppdrag att ha en samverkansgrupp kring integration, där finns ett tydligt 
mandat och där kan vi lyfta in Nya Grannars frågor som tidigare diskuterades i en 
styrgrupp för projektet. 

 
Det här är därmed också en implementering av projektet i ordinarie verksamhet. s 

4.3 Projektledare och pilotverkstäder 

Den enkät som gått ut till lokala projektledare och pilotverkstäder har varit den med högst 
svarsfrekvens. Pilotverkstäderna som hållits samman av de lokala projektledarna har varit 
hjärtat i verksamheterna i kommunerna. Ett återkommande tema i samtalet med såväl 
lokala som centrala projektledare har varit de varierande förutsättningarna och 
framgångarna i de deltagande kommunerna. Vissa kommuner har snabbt fått igång ett bra 
arbete (inte sällan för att det dockat i redan pågående initiativ), med resultat i 
pilotverkstäderna och engagemang i kommunen. Andra har kämpat med att få igång 
arbetet, eller haft svårt att få kontinuitet på grund av ändrade förutsättningar längs vägen.  
 
På grund av den stora variationen mellan kommunerna har vi valt att dela upp dem i 
”framgångsrika” och ”mindre framgångsrika”. Uppdelningen bygger på den centrala 
projektledningens och utvärderarnas bedömning av det projektarbete som gjorts i 
kommunerna. De faktiska resultaten i enkäten, har visat sig stämma mycket väl överens 
med den bedömning vi gjort om vilka som hade lyckats bra och mindre bra. Vi har valt att 
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inte lyfta ut namnen på kommunerna. Det viktiga i jämförelsen handlar inte om vilka som 
gjort vad utan om att visa på vad de olika resultaten kan bero på, vilka förklarande faktorer 
som kan finnas. 
 
Andelen svarande i olika förvaltningar/verksamheter har varit ungefär densamma i såväl de 
framgångsrika som mindre framgångsrika kommunerna. Det har varit en något högre 
övervikt på utbildningspersonal i de framgångsrika kommunerna, och en något högre andel 
verksamma inom andra verksamheter i de övriga.  
 
Totalt sett har majoriteten av de svarande tillhört verksamheterna barn- och utbildning eller 
socialtjänst, 30 procent vardera. Det är också en relativt hög andel som tillhör ”annan 
verksamhet”, här återfinns kategorin boendepersonal med verksamhet riktad till 
ensamkommande. 
 

Verksamhet Andel 

Barn- och utbildning 30%	

Socialtjänst 30%	

Vård och omsorg 2%	

Kultur och fritid 13%	

Annan 25%	

 

4.3.1 Projektledare 

Om vi börjar med projektledarnas uppfattning om deras förutsättningar och möjligheter till ett 
framgångsrikt arbete är det här tydligt att det finns en skillnad mellan kommunerna. I de där 
projektarbetet varit framgångsrikt finns det en uppfattning om att uppdraget som lokal PL 
varit tydligt (86 procent positiva), det finns också en övervägande positiv bild av stödet från 
ledningen i förvaltningen (57 procent positiva).  
 

Framgångsrika kommuner Instämmer inte varken eller instämmer 

Bra stöd från GR 0% 0% 100% 

Uppdraget som PL har varit tydligt för mig 0% 14% 86% 

Projektet bidragit till konkreta förändringar i min kommun 0% 29% 71% 

Bra stöd från andra lokala PL 0% 14% 86% 

Bra stöd från ledningen i min förvaltning 0% 43% 57% 

 
Tabell 1. Projektledares uppfattning, framgångsrika kommuner 
 
I de mindre framgångsrika kommunerna har det varit mindre positiva svar inom alla 
områden utom det som gäller stödet från GR. Det är bara hälften så många av de svarande 
som anger att uppdraget varit tydligt exempelvis, jämfört med i de framgångsrika 
kommunerna. Nu ska det tilläggas här att enkäten gått ut även till personer som varit 
projektledare tidigare under projektet också, och sen bytt tjänst eller av andra anledningar 
hoppat av uppdraget. Den tydligaste skillnaden finns på frågan om projektet bidragit till 
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konkreta förändringar i kommunen. Här är det endast 14 procent som anser detta bland de 
mindre framgångsrika kommunerna (att jämföra med 71 procent i de framgångsrika). 
I en del kommuner kan projektarbetet ha utvecklats längs vägen och blivit bättre. När det 
gäller stödet från förvaltningsledningen ligger andelen positiva inte så långt ifrån de andra 
kommunerna, däremot är det en markant högre andel som är uttalat negativa (43 procent).  
 

Mindre framgångsrika Instämmer inte varken eller instämmer 

Bra stöd från GR 0% 0% 100% 

Uppdraget som PL har varit tydligt för mig 0% 57% 43% 

Projektet bidragit till konkreta förändringar i min kommun 29% 57% 14% 

Bra stöd från andra lokala PL 29% 14% 57% 

Bra stöd från ledningen i min förvaltning 43% 14% 43% 

 
Tabell 2. Projektledares uppfattning, mindre framgångsrika kommuner 
 
På en öppen fråga om vilka utmaningar de haft i kommunerna är det flera som nämner just 
detta med ledningens stöd som en utmaning. En av de svarande beskriver hur styrgruppen 
inte funnits där från början. ”Jag hade behövt ta ett break från start och kräva en fungerande 
och existerande ledningsgrupp och riktlinjer utifrån någon form av integrationsplan. De 
chefer som hade varit naturliga i sådan grupp har varit frånvarande pga de slutat, varit för 
nya eller inte kunnat prioritera det pga bristen på incitament.”  
 

4.3.2 Pilotverkstäder 

När vi frågar samtliga deltagande i pilotverkstäderna, alltså inte enbart de personer som 
varit projektledare, blir bilden likartad. Nedan har vi valt att lyfta fram de ”positiva” svaren, 
alltså andelen som svarat instämmer eller instämmer helt på den femgradiga 
”instämmandeskala” vi använt. 
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Figur 7. Pilotverkstäder, uppfattning om projektets bidrag. 
 
När det gäller utbildningarna och den generella kunskapshöjning dessa inneburit hos de 
anställda är resultaten någorlunda lika mellan de framgångsrika och mindre framgångsrika 
kommunerna. En intervjuad beskriver också hur utbildningarna som genomförts 
kontinuerligt på något sätt inneburit en ryggrad också för insatserna på lokal nivå. Genom 
utbildningarna har intresset för frågorna hållits uppe. Utbildningarna har också inneburit 
möjligheter till regionalt nätverkande för deltagarna i pilotverkstäderna. 
 
Däremot är det stor skillnad i svaren på frågan om projektet bidragit till konkreta 
förändringar i arbetssätt eller organisation, 15 procent håller med om påståendet i de mindre 
framgångsrika kommunerna, 64 procent i de mer framgångsrika. Intressant är också att de 
svarande i de mindre framgångsrika kommunerna inte heller tycker att projektet bidragit till 
bra metodstöd för utvecklad samverkan,7 endast 38 procent av de svarande i de mindre 
framgångsrika kommunerna håller med om detta, medan 88 procent av de svarande i de 
framgångsrika kommunerna håller med om detta. Eftersom projektledarna tycker sig ha fått 
ett bra stöd från GR, oavsett vilken kommunkategori de tillhör är det sannolikt på det lokala 
planet som skillnaderna uppstått. En förklaring skulle kunna vara att metodstödet från 
centralt (regionalt) håll förutsätter en stabil och drivande lokal mottagare, som kan omvandla 
metoderna och anpassa dem till lokala förhållanden.  
 
Frågor om projektets organisation ger en likartad bild som frågorna om projektets bidrag. 
Återigen går det att lyfta fram ett bra stöd från GR som något positivt. Organisatoriska 
brister i kommunerna som lyckats mindre bra är att det inte tycks ha varit rätt medlemmar i 
pilotverkstäderna, arbetsformerna har inte satt sig och flera har också saknat ett tydligt syfte 
med pilotverkstaden som sådan. Tydliga förväntningar från ansvariga chefer är något som 
det inte funnits mycket av vare sig i de framgångsrika eller mindre framgångsrika 
kommunerna. 
 

                                                        
7 Den exakta frågan löd, ”Hur väl instämmer du i påståendet: Projektet har på ett bra sätt 
bidragit med metodstöd för att utveckla samverkan i min kommun” 
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Figur 8. Pilotverkstäder, uppfattning om arbetet i pilotverkstaden 
 
Några kommentarer om utmaningarna kan beskriva svårigheterna på lokal nivå. 
 

”Bristen på ledningsgrupp gjorde det verkningslöst/meningslöst att fatta 
beslut i Pilotverkstaden eftersom de inte kunde föras vidare/få legitimitet i 
resten av organisationen.” 
 
”Pilotverkstan kunde ha fungerat bättre. Många hade inte tid och dessutom 
för lite engagemang.” 
 
”Att så många slutat under tiden vilket gjort att arbetet ibland stannat upp.” 
 
”Det som inte funkat så bra beror på vår organisation. Jag kom som sagt in 
sent och tidigare lokal projektledare slutade utan att lämna någon 
dokumentation efter sig.” 
 

Utmaningarna som beskrivs är relativt lika mellan kommunerna. Många beskriver att det 
varit svårt att hitta fokus i arbetet, det är många olika viljor som ska samverka och dra åt 
samma håll. Tydliga mål i inledningen är något vissa återkommer till och beskriver som en 
brist. ”Det har känts som att det tog lång tid att få igång projektet. Ganska lång tid innan vi 
kunde sätta målen för pilotverkstaden.” Här kommer vi in på klassisk projektstyrning, vikten 
av att sätta upp tydliga ramar för ett projekt i inledningen. De lokala projektledarna har inte 
haft någon betydande avsatt tid för detta, och mycket av den tiden de haft har gått åt till 
administration och hanterande av anmälningar till utbildningar. Här hade mer av 
gemensamma insatser inledningsvis kunnat vara en framkomlig väg.  
 
Men att det lokala projektarbetet fick ta lite tid i början är också en viktig förutsättning för att 
få till stånd en lokal process. Att medarbetare själva får komma fram till inriktning på arbetet 
och hinna lägga lite tid på att lära känna varandra är viktigt. De lokala pilotverkstäderna var 
inledningsvis ”ett forum för att skapa tillit” som en av de intervjuade uttrycker det. Och för en 
del har pilotverkstaden varit den enda samverkansgruppen. 
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I intervjuer med pilotverkstäderna kommer det fram några nyckelfaktorer för stabilisering av 
arbetet på lokal nivå. Förutom det mer eller mindre uppenbara att ha en någorlunda 
kontinuitet vad gäller medlemmar i gruppen så är det flera som påtalar att det var bra med 
förankringskonferenserna. Dessa var inriktade på att samla en bredare skara personal från 
kommunen och samverkande aktörer till kommunen (frivilligorganisationer, gode män m.m.) 
för en diskussion om vad som skulle göras. De här förankringskonferenserna hade en 
”konstituerande” effekt för pilotverkstäderna, det var här som målen för verksamheten sattes 
och blev till något viktigt att arbeta med framåt. En annan viktig faktor var att den centrala 
projektledningen över tid kom att stötta på ett tydligare sätt i det lokala arbetet. De tre 
centrala projektledarna delade också upp sig och engagerade sig i det lokala arbetet mer 
tydligt.  
 
Den regionala och lokala balanspunkten blir här viktig, ett alltför styrt projekt från den 
övergripande nivån hade lätt kunnat landa fel i den lokala kontexten. Samtidigt framhåller 
flera av de intervjuade att det var lite flummigt i början. Det tog ett tag att få arbetet att 
komma igång lokalt och då hade det behövts en tydligare styrning från centralt håll.  
 

4.4 Utbildningarnas genomförande 

Den centrala delen av projektet har varit inriktad på utbildningar riktade till dem som arbetar 
med ensamkommande och nyanlända barn och unga. Projektet hade en ursprunglig 
ambition om att nå 1 100 personer med utbildningsinsatser. Denna överträffades och totalt 
sett har det varit drygt 1 700 personer som deltagit vid minst ett tillfälle.  
 
Den utbildningsserie som lockade flest deltagare var den som inriktades på länderkunskap. 
Här deltog ungefär 800 personer. En del utbildningar kom att justeras under projektets 
gång, exempelvis den om motiverande samtal (MI) som erbjöds i mindre omgångar och 
kom att bli en grundutbildning om tre dagar. Utbildningar inom interkulturell kompetens har 
erbjudits på plats i kommunerna och har också varit en populär form av utbildning.  
 

Utbildning Skola/elev-
hälsa 

Kultur och 
fritid 

Social-
tjänst 

Boende Annat 

Traumamedveten	omsorg	 55%	 4%	 11%	 26%	 3%	

Juridiska	frågor	 4%	 0%	 88%	 5%	 2%	

Interkulturell	kompetens	 62%	 8%	 6%	 16%	 8%	

Länderkunskap	 48%	 6%	 30%	 13%	 4%	

Motiverande	samtal	 35%	 0%	 11%	 53%	 2%	

Särskild	inspirationsföreläsning	
(Strömsund)	 27%	 4%	 21%	 43%	 5%	

Övriga	 26%	 14%	 37%	 14%	 8%	

Genomsnittligt	deltagande	 43%	 6%	 27%	 20%	 5%	

 
Tabell 3. Deltagare per verksamhet föreläsningar/utbildningar 
 
I tabellen ovan beskrivs fördelningen av deltagare per verksamhet. Fördelningen av 
verksamheter hänger samman med hur projektledningen valt att rikta olika insatser. 
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Exempelvis MI-utbildning till boendepersonal och interkulturell kompetens till förskolor och 
grundskolor. Föreläsningen om juridiska frågor lockade främst personal från socialtjänsten 
medan länderkunskapen främst lockade skolpersonal och socialtjänst. 
 
Varje utbildning har följts upp av projektledningen med en kortfattad enkät. Vi har nedan lyft 
ut tre av frågorna som har bäring på projektets resultat. Det handlar om huruvida 
föreläsningen/utbildningen givit några nya kunskaper, om de svarande tror att utbildningen 
kommer vara användbar för dem i arbetet samt helhetsintrycket av utbildningen. I figuren 
nedan redovisas andelen nöjda deltagare, det vill säga dom som svarat 3 eller 4 på den 
fyragradiga skalan (instämmer helt eller instämmer delvis). Överlag är det mycket nöjda 
deltagare. Helhetsintrycket överstiger 70 procent vid alla utbildningstillfällen, och flera har en 
nöjdhet på över 90 procent.  
 

 
Figur 10. Uppföljning av utbildningar, andel nöjda/mycket nöjda. 
 
När det gäller deltagande personal har det varit grupperna socialtjänst, boendepersonal och 
skol-/elevhälsopersonal som varit i fokus för projektets insatser. Det är också dessa 
personalgrupper som huvudsakligen deltagit på seminarierna. Det finns i kommentarerna 
från föreläsningarna vissa skillnader sett till boendepersonal och övriga grupper. Olika 
metoder och teorier som adresseras vid föreläsningarna (exempelvis motiverande samtal 
MI) ses som intressant och matnyttigt för boendepersonal men kanske mindre relevant för 
en socionom som sedan tidigare kan en hel del om metoden. Det omvända kan gälla när 
det kommer till länderkunskapen. Här har en del av boendepersonalen ett försprång genom 
att de har träffat ungdomar från länderna i större omfattning. Just länderkunskapen har 
också lyfts fram av en del intervjuade som en särskilt viktig nyckel i arbetet på boenden och 
även för annan personal.  
 
Det har också ställts frågor i uppföljningsenkäterna om hur deltagarna kommer att agera för 
att sprida kunskapen. Här uppger de allra flesta att de kommer att delge sina kollegor 
informationen på något sätt. Många hänvisar till arbetsplatsträffar eller möten i arbetslagen.  
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En utbildningsserie som många återkommit till i intervjuer är den om länderkunskap. Det har 
hållits ett antal utbildningar för personal inriktat på olika länder och kultur, religion, politik och 
historia i dessa länder: 

• Eritrea 
• Syrien, 2 st 
• Afghanistan, 3 st 
• Eritrea 
• Somaia 

 
Man verkar ha träffat rätt trots en ganska stor spridning bland dem som deltagit i 
utbildningen. En hel del som haft kunskap om länderna sen tidigare genom att de träffat 
barn mycket. Andra ser att den här kunskapen stärker dom på ett tydligt sätt i deras arbete. 
 

”Eftersom jag arbetar som lärare med nyanlända ungdomar där många kommer 
från Afghanistan har jag lärt mig mycket på föreläsningen som jag kan ha nytta av. 
Att veta mer om ett lands historia, demografi, kultur, tradition m.m. ökar förståelsen 
om den verklighet som mina elever kommer ifrån. Detta ger bättre förutsättningar att 
förstå eleven och att kunna anpassa studiesituationen för eleven på ett bra sätt.” 

 
”Inom arbetsmarknadsområdet kommer kunskapen komma väl till användning med 
människor som kommer från dessa områden. Jag känner personligen att seminariet 
gett mig en bredare och mer ingående förståelse för olika grupper som faktiskt flyr 
från kriget och att personerna i fråga har olika syn och uppfattning kring 
konflikterna.”   

 
”Jag arbetar som socialsekreterare och möter många ungdomar från Afghanistan i 
mitt arbete. Den ökade förståelse jag fått, för hur det Afghanska samhället och 
kulturen fungerar, kommer göra så   att jag ger information på annat sätt till 
ungdomarna.”    

 
Andra utbildningar Traumamedveten omsorg var en utbildningsserie som bestod av följande 
utbildningar: 

• Inspirationsföreläsning i Traumamedveten omsorg  
• Barn och ungdomar med erfarenheter av flykt och trauma...  
• På flykt  
• Att arbeta med traumatiserade, hur klarar vi det som personal?  
• Psykologutredningar 
• Att möta nyanlända i asylprocessen...  
• Workshop i TMO, 2 st  

 
Här var det något färre nöjda med kursen. Trots det är det fortfarande 80 % som anser att 
de har nytta av detta i sitt arbete. Att döma av kommentarerna har det varit svårt att 
tillfredsställa alla grupper här. En del har varit kunniga inom området sen tidigare och har 
haft god koll på exempelvis TMO. Andra anser att det skulle behövas mer tid för att lära sig 
ämnet, och ser att de fått en bra introduktion. ”Kommer att hjälpa mig mycket, då jag i mitt 
vardagliga arbete träffar ungdomar som bär trauma med sig. jag skall lära mig teknikerna för 
att kunna vara både empatisk och professionell i bemötande med mina klienter.”  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4.5 Uppföljning av kunskaper hos deltagare 

Den enkät som gått ut från oss som utvärderare till deltagarna har följt upp resultaten hos 
deltagarna. Det fanns en ambition i början av projektet att följa upp utvecklingen hos 
deltagarna genom en ”baslinjeenkät” och en uppföljning nu i slutet av projektet, och på det 
sättet kunna säga något om hur varje deltagande individ utvecklat sin kunskap inom de 
utbildningsteman som erbjudits. Vid analys av svarspopulationen visar det sig dock att 
endast 17 procent av de svarande från första enkäten (baslinjen) också har svarat på den 
andra enkäten (uppföljningen). Det är därför en för liten population för att dra några säkra 
slutsatser om utbildningarnas påverkan på individnivå.  
 
Detta är olyckligt, men inte helt oväntat med tanke på hur stor andel av de anställda i 
kommunerna som har bytts ut under projektets gång. Boenden har lagts ned och 
organisationer förändrats. Detta visas inte minst genom förändringen av antal svarande 
utifrån anställning. Vid den första enkäten var det 32 procent av de svarande som arbetade 
på ett boende. Vid den andra var det endast 12,5 procent. Utbildningsnivån skiljer sig också 
åt bland de svarande i den första och andra. I den första var det 67 procent som hade en 
eftergymnasial utbildning, längre än 3 år, i den andra enkäten var det 84,5 procent som 
hade samma utbildningsnivå. Det är alltså en högre andel högskoleutbildade i den senare 
gruppen vilket också visar på skiftet från den ursprungliga målgruppen.  
 
Vi gör ändå vissa jämförelser mellan basenkäten och den här deltagarenkäten inom 
områden där det bedöms relevant och där det inte rör sig om förändringar för individen. 
Resultaten ska dock tolkas med försiktighet. 
 
När det gäller upplevelsen av utbildningarna generellt så anger en hög andel, 78 procent att 
utbildningarna varit av god kvalitet (andelen som svarat 4 eller 5 på ”instämmandeskalan”). 
Ser vi till andelen som upplever att de haft nytta av utbildningarna i yrkesutövningen är det 
här en lägre andel än som svarat att de har användning av utbildningarna i arbetet på den 
uppföljning som gjorts av respektive utbildning. En viktig skillnad är här skalan, det var en 4-
gradig skala på uppföljningarna, här är det en 5-gradig skala. Det är också 54 procent som 
uppger att utbildningarna stärkt dem i deras yrkesroll, vilket varit ett viktigt mål i projektet. En 
markant lägre andel uppger att de har lättare att få ett nytt jobb tack vare utbildningarna, 
totalt 13 procent.  
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Figur 10. Uppfattning om utbildningarna påverkan på min yrkesroll 
 
Vi har också ställt frågor till deltagarna om deras upplevda kunskaper i förhållande till sin 
nuvarande yrkesroll. Högst andel instämmande/positiva är det på frågan om arbetet är 
meningsfullt och viktigt. 66 procent instämmer helt i detta påstående och 28 procent 
instämmer delvis. När det gäller ställningen på arbetsmarknaden och kunskapen hos de 
svarande uppger de allra flesta att de har den kunskap de behöver för att kunna göra ett bra 
jobb. 
 

 
 
Figur 11. Upplevd ställning på arbetsmarknaden och kunskap 
 
De har också en kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Störst förändring jämfört 
med basenkäten kan noteras när det gäller den upplevda ställningen på arbetsmarknaden. 
Här är det fler som idag, efter utbildningen uppger att de har en god ställning på 
arbetsmarknaden. Den här förändringen gäller även i kategorin boendepersonal där en 
högre andel av de svarande idag upplever att de har en god ställning på arbetsmarknaden. 
Under projektets gång vet vi med säkerhet att majoriteten av boendena som fanns i 
inledningen av projektet nu lagts ned. Med all rimlighet borde det innebära att personalen 
som arbetat på boenden då upplever sin situation som mer osäker idag. Samtidigt vet vi att 
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flera av dem erbjudits andra jobb i kommunerna. De finns alltså kvar men har kanske en 
annan yrkesroll. Det kan också vara så att de som svarar på enkäten är de som är fortsatt 
anställda, och de upplever sin roll som starkare idag än tidigare. 
 
 

 
 
Figur 12. Upplevd kunskapsnivå inom utbildningsområdena. 
 
Den upplevda kunskapsnivån är i stort sett densamma bland de svarande nu som bland de 
svarande på basenkäten. Vid genomförandet av basenkäten var det samtidigt ett 
förvånande högt resultat på den upplevda kunskapsnivån. De utbildningsområden som 
hade identifierats i samtal med kommunerna byggde på upplevda kunskapsbrister. Ändå var 
det exempelvis redan när basenkäten genomfördes 57 procent som ansåg att de hade god 
hög eller mycket hög kunskap om bemötande av ungdomar som mår psykiskt dåligt. I den 
senaste enkäten är det 69 procent som anger att de har hög eller mycket hög kunskap inom 
området. Då ska det framhållas att andelen svarande från utbildningsverksamhet och 
socialtjänst är högre i denna än den första enkäten vilket sannolikt påverkar resultatet här.  
 
Den största förändringen från basenkäten och den nuvarande är hänförbar till 
länderutbildningarna. Här är det idag 51 procent som uppger att de har hög eller mycket hög 
kunskap. Vid basenkäten var det 38 procent som ansåg sig ha detta.  
 
Vid analysen av basenkäten konstaterades det att det höga resultatet då kunde bero på ett 
slags omedveten överskattning av den egna förmågan. Ibland krävs det utbildning för att bli 
medveten om det du inte vet. Något som då skulle kunna innebära att deltagarna efter 
utbildningarna skulle ha en lägre upplevd kunskapsnivå än innan utbildningarna. Något 
sådant har vi i alla fall inte kunnat konstatera här. Det kan också vara så att de mest 
intresserade, och kunniga, är de som svarat på enkäten både nu och vid den första 
enkäten.  
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5 Jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering 

Ett område där svårigheterna varit likartade oberoende av kommun är det om hur de arbetat 
med perspektiven jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. I flera av kommunerna 
har det hållits workshop på temat med stöd från GR-representant. Som flera beskriver har 
det dock gått trögt i arbetet. En lyfter problematiken i att ”vi nu enbart är heterokvinnor med 
svenskt ursprung i pilotverkstaden.” På den nivån är det i alla fall få i projektet som ser 
frågan som oviktig. Att döma av kommentarerna på frågan är alla medvetna om att 
perspektivet är viktigt.  
 
Nya GRannar har från början haft en sakkunnig knuten till projektet som arbetar med frågor 
om jämställdhet och icke-diskriminering på GR. Därmed har det funnits möjlighet att vid 
olika tillfällen erbjuda såväl seminarier som mer handfast hjälp inom området till de lokala 
projektorganisationerna. Som utvärderare har vi adresserat frågan vid vårt deltagande i 
pilotverkstäder, i intervjuer och genom deltagande vid ett av de seminarier som hållits på 
temat. 
 
Den mest uppenbara jämställdhetsfrågan i projektet är den om hur personalen ska förhålla 
sig till en miljö som i så stor utsträckning domineras av pojkar. Frågor som uppstår är i 
vilken grad vi tar vissa saker förgivna just för att gruppen domineras av det manliga könet. 
Vad händer med unga nyanlända flickor? Finns det grupper av pojkar som faller utanför 
normen? Hur uppmärksammar vi som personal isåfall dem som faller utanför normen? Det 
finns många dimensioner i det här som leder till eftertanke och funderingar hos deltagarna 
och som också speglas i reflektioner över sina egna förhållningssätt. Gruppen 
ensamkommande är samtidigt i sig en grupp som riskeras att utsättas för diskriminering 
vilket gör att själva projektets insatser har en påverkan på strukturer som finns idag.  
 
Vid diskussioner i en pilotverkstad uppkom ett antal olika reflektioner kring detta med 
jämställdhet och icke-diskriminering: 

• Socialtjänsten erbjuder per automatik ensamkommande tjejer ett familjehem medan 
killarna placeras på boenden, samtidigt som erfarenheter från boenden visar att det 
är bra med blandade grupper 

• Någon nämner att det finns starka normer i grupperna av företrädesvis pojkar som 
bor på boendena, när någon sticker ut och söker kontakt med andra utanför 
gruppen kan det leda till utfrysning. 

• En av fritidsgårdsföreståndarna har tagit de ensamkommande från den kommunen 
(en välmående kranskommun utanför Göteborg) till Hisingen för att de skulle få se 
infödda svenskar som inte var typiskt ”svenska” 

 
De första två exemplen är att betrakta som två normsystem som belyses. Socialtjänstens 
agerande beskrivs som styrt av en norm snarare än ett välinformerat beslut fattat utifrån 
erfarenhet och analys. Att lyfta frågan och fundera över varför det görs på detta sätt är det 
första steget. Nästa steg skulle då vara att göra en gedigen analys gällande besluten som 
fattas. Det kanske är rätt att placera alla pojkar på boenden – och flickor i familjehem? Eller 
kanske är det bara något som tas för givet utan närmare eftertanke. 
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De normer som uppstår i grupperna är kanske svårare att hantera inom ramen för projektet. 
Det är trots allt en iakttagelse av ett normsystem som den intervjuade inte är en direkt del 
av. Att gå vidare i denna fråga kräver mer av samtal med de ungdomar som berörs för att 
säkerställa att iakttagelsen är riktig. De länderutbildningar som hållits har dock enligt vissa 
intervjuade givit en del nycklar för att arbeta med dessa frågor tillsammans med de boende.  
 
Det tredje exemplet är en åtgärd för att hantera ungdomarnas känsla av utanförskap i den 
här kommunen där det inte är många svenskar med annan bakgrund än svensk. Genom att 
åka till Hisingen erbjuds ungdomarna en annan bild av Sverige än den de möter dagligen. 
Om man så vill en mer mångfacetterad bild av vad det är att vara svensk.  
 
Ungefär liknande diskussioner och ämnen lyftes vid det seminarium som hållits i ett antal 
kommuner på temat jämställdhet och icke-diskriminering. Många lyfter upp olika perspektiv 
som har med gruppen ensamkommande eller nyanlända att göra, men mer sällan 
perspektiv som har att göra med hur vi förhåller oss till gruppens förutsättningar 
professionellt. I den kommun där vi deltog arbetades det fram ett utvecklingsområde att gå 
vidare med. Detta område gällde det faktum att olika individer (nyanlända generellt) erbjöds 
olika insatser, ibland kanske utan större eftertanke och med vissa inslag av förgivettagna 
normer och värderingar. Åtgärden som deltagarna kom fram till var att kartlägga vem som 
erbjuds vad i kommunen och på vilka grunder (språk, kön, utbildning). Det här innebär då ett 
första steg i att synliggöra i vilken grad det i kommunen erbjuds insatser utifrån normer kring 
kön och etnicitet som påverkar individers möjligheter att nå sin fulla potential. 
 
I samverkan mellan ett antal organisationer har det i projektet tagits fram en handledning för 
projektmedarbetare och projektledare, Jämställdhet och jämlikhet i fokus – en handbok för 
dig som arbetar i projekt. Handledningen visar på hur projekten kan fokusera på det 
vardagliga arbetet och de små stegen. Genom att knyta aktiviteter och förändringsinsatser 
till ett problem specifikt för exempelvis jämställdhetsområdet skapas en specifik 
förändringsteori som också går att följa upp. 
 
På frågan om hur de arbetat lokalt med de målen kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering hänvisar många till de genomförda lokala utbildningsinsatserna (med 
representant från GR). I någon kommun har de försökt att ha dessa områden med som just 
horisontella inom varje mål som de arbetade med lokalt. Men de uppger att det varit trögt 
och lite svårt. Sammanfattningsvis tycks alltså medvetenheten om frågorna vara hög, men 
den konkreta handlingen har varit mindre påtaglig.  
 
Sammanfattningsvis har det i projektet varit utmanande för de inblandade att hantera de 
horisontella kriterierna ovan. Vår tolkning som utvärderare är att detta hänger samman med 
de olika lager av grupptillhörighet och diskriminering som finns i gruppen ensamkommande. 
De utmaningar som gäller för gruppen som helhet tenderar att överskugga alla andra 
dimensioner vilket gör det svårt att anlägga ett normkritiskt förhållningssätt. Det har 
samtidigt funnits ett ovanligt väl utbyggt stöd för att arbeta med de horisontella kriterierna i 
projektet. 

  



Utvärdering Nya GRannar, slutrapport 
2018-09-07 

32/39 

 

© Public Partner 

6 Långsiktighet 

6.1 Utbildningsdeltagares uppfattning om samverkan 

Vi ställde frågor i deltagarenkäten som gällde samverkan i den egna kommunen. Den här 
frågan har bäring på pilotverkstädernas lokala arbete, och ger en indikation på hur väl de 
lyckats i kommunerna. Vi har här sorterat ut de svarande som inte själva deltar i någon 
pilotverkstad. 
 

 
Figur 13. Bedömd samverkan och kunskap om andra (ej deltagare pilotverkstäder) 
 
Det är en något högre andel som idag uppger att de har en god kunskap om de 
verksamheter de behöver samverka med. Däremot är det färre som anser att det överlag 
finns en god samverkan över verksamhetsgränserna i kommunen. Intressant att notera här 
är att det inte är några skillnader mellan de framgångsrika och mindre framgångsrika 
kommunerna. Bedömningen av samverkan är alltså densamma oavsett om pilotverkstaden 
varit framgångsrik eller inte vilket indikerar att arbetet kanske inte nått ut i tillräcklig 
utsträckning.  

6.2 Pilotverkstädernas uppfattning om samverkan 

Det finns olika grader av resultat i arbetet inom pilotverkstäderna. En form av resultat är det 
faktum att personer från olika verksamheter sitter tillsammans. Nästa nivå är att de 
identifierar hinder för samverkan och slutligen att de vidtar åtgärder, alternativt lyfter frågor 
till ansvariga chefer. Det blir som en stege av insatser från medvetandegörande till konkret 
insats/förändring. Här ser vi att kunskap om arbetssätt hos andra har ett likartat utfall 
oberoende av kommun (även om det är viss skillnad i andel positiva/instämmande). Att 
identifiera hinder tycks också ha gjorts i en del av även de mindre framgångsrika 
kommunerna. När vi sen kommer ned på mer konkreta insatser som att driva 
metodutveckling eller driva på för förändring hos ansvariga chefer syns skillnaderna mellan 
kommunerna tydligt. I endast 8 procent av de mindre framgångsrika kommunerna tycker de 
svarande sig ha hittat konkreta områden där de driver metodutveckling, att jämföra med 71 
procent av de framgångsrika. De områden där de utvecklat arbetssätt är olika från kommun 
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till kommun. Flera har fokuserat på skolgång och fritidsaktiviteter, här har också kultur- och 
fritidssektorn engagerats efterhand i flera kommuner. 
 

 

Figur 9. Pilotverkstäder, uppfattning om resultat i arbetet 
 
På beskrivningarna av det som fungerat bra i projektet är det flera av de svarande i de 
framgångsringa kommunerna som hänvisar till just pilotverkstadens arbete. En av de 
svarande lyfter fram utbytet här som det mest positiva, en följsamhet och flexibilitet i 
gruppen.  
 

”Jag tycker bredden i tema och ämnen som varit uppe för diskussion har varit 
särskilt bra, jag tycker vi har följt med bra i alla svängningar inom politiken. 
Diskussioner och utbildningar/aktiviteter har anpassats efter rådande 
omständigheter.”  

 
Andra beskriver hur de i pilotverkstaden nått fram till förtydliganden kring vem som gör vad i 
relation till barnen och ungdomarna. Detta kan jämföras med någon svarande i en kommun 
som lyckats mindre bra där de beskriver hur pilotverkstaden fastnade i sekretessfrågor, vad 
var möjligt att prata om och inte.  
 
Vilka exempel lämnas då på konkreta resultat från de kommuner som varit engagerade? 
Flera av de svarande nämner både övergripande arbeten som syftat till att röja 
samverkanshinder, och konkreta insatser för målgruppen. Efterhand som projektet pågått 
har fritidsverksamheten och i viss mån även arbetsmarknadsverksamheterna involverats i 
samarbetet. Detta utifrån lärdomar om målgruppen, men också förändringar i 
förutsättningarna (åldersuppskrivningar). Vi ser alltså att det funnits en flexibilitet i 
förhållande till den förändrade situationen. Nedan har vi delat in resultaten utifrån 
kategorierna stärkt utbyte/samverkan, samverkansrutiner och målgruppsanpassade 
insatser.  
 
Stärkt utbyte/samverkan 

• Närmare kontakter och ”tightare” nätverk, vilket har gett snabba beslutsvägar 
• Samarbetsformer mellan socialtjänst-skola 
• Samverkan mellan Ungdomsmottagning och Språkintroduktion (skapat kontakt dem 

emellan). 
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• Mindre samverkansgrupp under 2017 mellan språkintroduktion och enheten för 
ensamkommande barn kring de barn och ungdomar som får uppskrivning i ålder 

• Ökad samverkan. Ökad förståelse för hinder/problem i andra verksamheter. 
Förbättrad kontakt mellan de olika instanserna. 

 
Samverkansrutiner 

• En samverkansrutin mellan skola och boende och socialtjänst. 
• Vi har skapat Handlingsplan för ökad samverkan mellan vuxna som möter 

ensamkommande barn och unga. 
• Medgivandeblankett/samtyckesblankett för att lösa problemet med sekretess mellan 

boende och skola 
• Samverkan mellan Kultur- och fritid och boende för ensamkommande 

(samverkansmöten mellan boendepersonal och fritidsgårdar, föreläsning om hur 
personal kan samtala om sex och samlevnad med ungdomar). 

• Ökad delaktighet för ungdomarna i aktiviteter bl.a. samverkan kring simskola, 
fadderverksamhet (ökad samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer) 

 
Lokala insatser för ensamkommande 

• Gratis frukost för elever på SPRINT-programmet  
• Möjlighet att ansöka om volontärer för boenden 
• Mattehjälp på språkcafé, etc. 
• frukost för åldersuppskrivna som inte bor under ordnade former tre morgnar i 

veckan, skolan beviljar busskort för åldersuppskrivna som flyttar men fortsätter 
studera 

• M/S MIRA - vårt lokala samhällsintoduktionsprogram alla får på sin tid på 
välkomsten, det pågår även hur det fortsätter i introduktionsklass på högstadiet. 

• Metoder/vägar för att möjliggöra för nyanlända att få en aktiv fritidssysselsättning. 
• Arbeta för att öka den sociala integreringen för de nyanlända på högstadiet - faddrar 

i klasserna bla. 
• kontakt till personer i olika verksamheter vilket möjliggjort insatser som "söka jobb-

stöd" och frukost för åldersuppskrivna 

 
I pilotverkstäder som vi intervjuat råder det nu i slutet av projektet en osäkerhet om hur 
arbetet kommer se ut framöver. I en av kommunerna har det varit tydligt från den lokala 
styrgruppens sida att pilotverkstaden inte kan förvänta sig att kunna fortsätta träffas efter 
projektets slut. Det finns med andra ord ingen självklar koppling mellan ett framgångsrikt 
lokalt arbete under projektets gång och en implementering av insatserna efter projektslut, 
även om ett antal av kommunerna också planerar för en fortsättning. 
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7 Analys och slutsatser 

7.1 Resultat av projektet 

Totalt förväntades ungefär 1100 unika deltagare på utbildningarna (flera deltagare 
förväntades gå på flera utbildningstillfällen. Detta överträffades med råge i projektet då det 
totala antalet unika deltagare har varit 1776 stycken. De två mest populära utbildningarna 
har varit länderkunskapen och WS-serien i interkulturellt bemötande.  
 
Som synes är det överlag mycket höga betyg på utbildningarna. Resultatmässigt har 
projektet med andra ord nått upp till och överträffat förväntningarna när det gäller 
utbildningsinsatser. 
 
Effektkedja utbildningsinsatser. 
 

Planerade 
aktiviteter 

Förväntat 
Utfall 

utfall Förväntat 
resultat 

Resultat 

Utbildning inom 
trauma och 
bemötande 

1000 
deltagare 

405 deltagare (annan prisbild 
och fokus än förväntat) 

Ökad kunskap 
inom 
traumamedveten 
omsorg 

74% anser sig ha fått 
nya kunskaper 
82% anser sig ha 
nytta av det i arbetet 

Länderkunskap 
(tex Afghanistan) 

1000 
deltagare 

840 deltagare Ökad kunskap 
gällande särskilda 
länders kulturer 

90% nya kunskaper 
87% nytta i arbetet 

Samtalsmetodik 
(MI) 

200 
deltagare 

287 deltagare Ökad kunskap i 
samtalsmetodik  

87% nya kunskaper 
94% nytta i arbetet 

Temaföreläsningar 800 
deltagare 

473 deltagare Fördjupad 
kunskap i 
särskilda 
frågeställningar 

Varierade resultat 
överlag höga betyg, 
med något undantag 

Skolspecifika 
utbildningar 

300 
deltagare 

Se nedan, WS interkulturellt 
bemötande 

Ökad kunskap 
inom aktuellt 
område 

81% nya kunskaper 
85% nytta i arbetet 

Workshop 
interkulturellt 
bemötande 

300 
deltagare 

877 deltagare Ökad kunskap om 
interkulturellt 
bemötande 

81% nya kunskaper 
85% nytta i arbetet 

 
I de lokala projektaktiviteterna är det en mer kvalitativ uppfattning om resultaten som 
redovisas. Eftersom insatserna har flutit in i varandra är det också svårt att synliggöra vad 
som är ett resultat av den ena eller andra insatsen. Vi har som utvärderare valt att fokusera 
framför allt på utvärdering av pilotverkstädernas arbete och i viss mån de lokala 
styrgrupperna.  
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Effektkedja övriga aktiviteter, Nya Grannar 
 

Planerade aktiviteter Förväntat resultat Resultat 

Pilotverkstäder Kunskap om och tillit till 
varandras arbetssätt och 
regelsystem 
Kunskap om jämställdhet och 
likabehandling 

I de kommuner där projektarbetet löpt som förväntat har vi 
kunnat se tydligt positiva resultat i form av gemensamma 
insatser. Kunskap om jämställdhet och likabehandling 
finns, men den har inte implementerats fullt ut i projektet. 

Chefsnätverk Ökad kunskap om hinder för 
samverkan och lösningar på 
problem 
Korta kommunikationsvägarna 
Rutiner för samverkan – 
särskilt fokus på skolgång 

En ökad kunskap har uppnåtts. I vissa kommuner har det 
tagits fram lösningar på problem med hjälp av 
pilotverkstäder. I andra är det som tidigare. 
61% av cheferna uppger att projektet bidragit med bra 
metodstöd för samverkan. 
 

Lokala 
förankringskonferenser 

Förankring av lärdomar i 
bredare målgrupp 

Förankringskonferenserna har varit mycket uppskattade 
av alla vi intervjuat. Har inneburit möjligheter att ses inte 
bara inom kommunen utan också med frivilliga och andra 
viktiga aktörer. 

Halv- och slutkonferens Spridning och påverkan utifrån 
projektresultat 

Högt deltagande och engagemang vid halvtidskonferens. 

Studireresa + återträff Lärdomar om mottagande av 
ensamkommande barn 
Inspiration till egna arbetet 

Uppskattade utbildningsresor av deltagarna. 

 

7.2 Projektets påverkan på organisatorisk nivå 

7.2.1 Framgångsfaktorer 

Nya GRannar kommer att lämna olika djupa fotavtryck i deltagande kommuner. Sannolikt 
hade de varit djupare om den nationella situationen och den nationella viljan sett lika dan ut 
över tid. En lyckad implementering och hemtagning av effekter från ett projekt förutsätter 
någonstans en någorlunda stabil hemorganisation. Den situation som rått under Nya 
GRannars projektperiod har varit allt annat än stabil. I de kommuner där det varit högst 
omsättning på personal har det inte funnits någon fungerande samverkansstruktur under 
hela projektperioden. I andra kommuner har detta fungerat utmärkt. Vi har identifierat ett 
antal förklarande faktorer i vårt material. 
 
Det som sticker ut när vi jämför de framgångsrika kommunerna med de som haft det 
svårare är framför allt tre faktorer: 
 

• Kontinuitet i projektarbetet (rätt medlemmar) 
• Engagemang från chefer 
• Hittat bra former i pilotverkstaden och tydliga mål 

 
Det här stämmer väl överens med de samverkansteorier som utvecklats både i anslutning 
till tidigare projekt inom GR och till allmänna samverkansteorier. En viktig aspekt av 
framgångsrik samverkan har också varit detta med kommunikation (Hackman). Det är lätt 
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att såhär i slutet titta tillbaka på projektet och säga att det tog (för lång) tid innan de lokala 
pilotverkstäderna fann sina former och sitt syfte. Men tid är samtidigt något som behövs för 
att finna en riktning. En av de intervjuade beskriver i följande citat flera delar av 
samverkansprocessen. 
 

”Vi kom från olika håll, och det tog ett tag innan vi lärde känna varandra. Den första 
tiden behövdes nog, lärarna fick ansikten på socialsekreterarna och en inblick i vad 
socialsekreterarna arbetade med.”  

 
Att finna tillit till gruppen måste ges viss tid, detta är en förutsättning för att uppnå ett 
tillräckligt samarbetsdjup och kunna sätta upp gemensamma mål. Det är också en 
förutsättning för att kunna identifiera befintligt regelverk och ha en gemensam uppfattning i 
centrala begrepp (Danemark). 
 
Våra intervjuer och enkäter bekräftar också forskningen kring att skapa djupt samarbete 
mellan grupper. När det finns en ledning (styrgruppen) som i sitt ledarskap uttrycker 
förväntan på resultat. När det finns tydliga mål (efter förankringskonferensen) för 
pilotverkstaden att fokusera uppstår också energi och engagemang i frågor som rör 
målgruppen, En viktig faktor är också en form av gemenskap mellan yrkesgrupperna, att 
organisationerna kännetecknas av ett ansikte och att det finns en gemensam vilja att 
utvecklas. Det gör det enklare att ha kommunikation som bidrar till att lösa utmaningar. 
Totalt sett har pilotverkstaden skapat ett större ”vi”.  
 
Det är sannolikt att anta att den varierande graden av förankring av projektet kommer att 
påverka vilket eftermäle projektet lämnar efter sig. GR har i sitt förarbete ställt krav på 
kommunerna för deltagande i projektet. Att i ett tidigt stadie, tillsammans med lokal 
projektledare möta ansvariga tjänstepersoner och genomföra fördjupande dialoger om 
innebörden av deltagande skulle eventuellt underlättat den lokala förankringsprocessen.  
 
Stödet från projektledning 
En form av ledarskap i projektet har också varit den centrala projektledningen (GR). I alla 
våra intervjuer och i enkätmaterialet lyfts detta fram som något positivt. Trots att det har varit 
otroligt rörigt med en expansionsfas och en avvecklingfas har projektet haft betydelse för de 
lokalt verksamma i projektet. GR:s återkommande inbjudningar till utbildningar, GR:s 
återkommande inbjudningar om träffar för lokala projektledare och GR:s initiativ till 
studiebesök och nätverkssammankomster har skapat en känsla av sammanhang för 
projektets målgrupp. Det skapar också förväntningar på handling och resultat även på lokal 
nivå.  
 
Efterfrågan på stöd från centralt håll har varit konstant genom projektet. I början fanns det 
en stor önskan om att få stöd i att koordinera och få igång arbetet. I mitten av projektet har 
det handlat om konkret stöd i att hantera situationer som uppstår i de verksamheter som 
arbetar med barnen. Här har nyhetsbreven med omvärldstips varit en viktig input i det 
lokala. I slutet av projektet har stöd efterfrågats för att hitta utvecklingskraft i avvecklingen 
av projektet, och finna en riktning inför en eventuell fortsättning av det lokala arbetet. 
 
Vår bedömning är emellertid att projektledningen för Nya Grannar varit väldigt hörsamma på 
kommunernas behov. De har haft ”örat nära mot rälsen” och flera konkreta exempel ges på 
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hur anpassningar efter kommunernas verkligheter skett under projektets gång, inom 
programutlysningens ramar.  
 
Utbildningarnas samlande effekt 
Vi har redan konstaterat att utbildningarna givit positivt resultat för deltagarna. Ett resultat av 
utbildningarna som lyfts fram av intervjuade är mer indirekt. Hela utbildningspaketet har varit 
som något av en ryggrad i projektet som de andra insatserna kunnat kretsa kring. Som en 
av de intervjuade uttrycker sig: ”Då allt har varit så rörigt och kortsiktigt har utbildningarna 
hjälpt oss i pilotverkstaden och i våra verksamheter att hålla fokus och få energi att fortsätta 
att arbeta.” 
 
Det har också funnits mer konkreta resultat, exempelvis när boendepersonal, ofta med 
utländsk härkomst har kommit tillbaka från utbildningstillfälle med aha-upplevelser. Detta 
har givit mer av en gemensam kunskapsbas som sedan underlättat verksamhetsutveckling. 
Länderkunskap och samtal med andra som arbetar med samma fråga har även det bidragit 
till en ökad samsyn kring frågor. Samsynen i sig har givit ett ökat engagemang. Någon 
uttrycker: ”Alltså föreläsningen om Afganistan betydde så mycket för oss i vår verksamhet. 
Efter att ha förstått innebörden av klansamhällen och hierakier förstod vi plötsligt varför våra 
husmöten saknade dynamik och att endast ett par stycken pratade”. I och med den 
föreläsningen blev de vid det aktuella boendet mer uppmärksamma på vissa mönster och 
kunde rikta samtal om hur det fungerar här i Sverige just mot dessa mönster. I någon mån 
var länderutbildningen då också ett verktyg för att arbeta mer jämlikt i relation till 
målgruppen.  
 
Vi har stött på ett antal exempel där de lokala projektledarna antagit att projektets 
utbildningsinsatser skapat förutsättningar för nya anställningar efter att medarbetare blivit 
uppsagda från ett boende, vilket är ett rimligt antagande.  
 

7.2.2 Utmaningar 

Den största utmaningen har som vi redan nämnt flera gånger bestått i de hela tiden 
skiftande förutsättningarna. Det är sannolikt att detta slagit igenom i olika delar av projektet, 
allt från det minskade deltagande vid utbildningarna för den ursprungliga målgruppen 
(boendepersonal) till chefernas engagemang i lokala och central styrgrupp.  
 
Det har i projektet varit en utmaning att nå ut till en av projektets angivna målgrupp. Det 
fanns i inledningen ett stort fokus på målgruppen boendepersonal, vilket också bedömdes 
vara den grupp som hade störst behov av kunskapshöjning. Under projektets gång har 
målgruppen vidgats något till att omfatta personal från exempelvis fritidsgårdar och 
arbetsmarknadsenheter i kommunerna. Denna förändring har förankrats längs vägen. Med 
tanke på den stora omställning som skett inom boendeområdet är det också ett skifte som 
varit berättigat.  
 
Det har sannolikt också varit en utmaning för den centrala projektledningen att hantera den 
stora spridningen av lokala insatser. Projektet har bildligt uttryckt haltat sig fram, vissa 
kommuner driver på och andra halkar efter. Det här blir en utmaning i den gemensamma 
framdriften av projektet där det kanske tvingas läggas för stort fokus på att få igång insatser 
i vissa kommuner snarare än att utveckla insatser i de kommuner där det finns en grogrund 
för samverkan och resultat. 
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Det har i projektet funnits ett närvarande stöd för arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och 
motverkan mot diskriminering. Det har samtidigt varit utmanande för de inblandade att 
hantera de horisontella kriterierna ovan. De utmaningar som gäller för gruppen som helhet 
tenderar att överskugga alla andra dimensioner vilket gör det svårt att anlägga ett 
normkritiskt förhållningssätt. 
 

7.3 Lärdomar på strukturell nivå 

Den första lärdomen vill vi koppla till nyss nämnda horisontella kriterier. Att gå från teori till 
praktik när det gäller ett normkritiskt förhållningssätt är utmanande för projekten. GR har 
som projektägare varit särskilt väl försett med en expert inom området som funnits tillgänglig 
för föreläsningar och workshopar med pilotverkstäderna. Men mycket av arbetet blir på en 
teoretisk nivå där de inblandade uppger att de ”varit medvetna” om frågan och försökt att 
tänka normkritiskt i olika delar av projektet.  
 
Särskilt utmanande blir de normkritiska delarna i ett projekt som per definition riktar sig till 
en redan utsatt grupp som ofta riskerar diskriminering på grund av härkomst. De olika 
lagren av grupptillhörigheter är inte helt lätta att penetrera i detta sammanhang. För att 
underlätta för projekt ser vi som utvärderare att stödet behöver bli tydligare på detta område 
med mer konkreta exempel på hur de kan tänka. Projektet har själva tagit fram en 
handledning för projekt att arbeta med vilket kan vara en bra inspiration i framtida projekt. 
 
Inför denna programperiod fanns det en ambition om att förenkla administrationen inom 
projektarbetet från ESF-rådet. Det skulle bli mer av ”frihet under ansvar” i inrapportering av 
deltagare exempelvis. Sannolikt har strukturen med många deltagande kommuner försvårat 
för just detta projekt. Men de administrativa kraven har vid vissa tillfällen ansetts övermäktig 
hos lokala projektledare. Kraven på exakt inrapportering av deltagare med underskrift av 
ansvariga chefer har varit ett stort arbete att administrera. Vi vet här samtidigt att ESF-rådet 
har varit tillmötesgående i vissa delar för att över tid förenkla insatserna.  
 
En slutlig lärdom på strukturell nivå gäller förutsättningarna för genomförandet av baslinje-
enkäter. Vi hade i projektet en ambition att genomföra en enkät med alla deltagare i 
inledningen som kunde följas upp i slutet. Detta visade sig omöjligt. Dels var deltagarna inte 
utsedda i inledningen av projektet och dels kom målgruppen att justeras och bytas ut under 
projektets gång. En del av förändringarna under projektets gång var sannolikt unika här (inte 
minst att en majoritet av boenden för ensamkommande lades ned och personalen sades 
upp), men andra är generella. Att i ett så pass omfattande projekt som sträcker sig över 
flera kommungränser ställa krav på att veta exakt vilka personer som ska gå utbildningar blir 
en stor utmaning för projektledningen och riskerar att bli kontraproduktivt. Det kan vara 
bättre för projektledningen att inledningsvis arbeta mer med att precisera målgruppen, och 
vid behov omvärdera den, snarare än att forcera fram deltagare till utbildningar.  
 
I efterhand tror vi det hade varit bättre att arbeta med fokusgrupper kombinerat med denna 
stora enkät. Fokusgrupper som kunde följas över tid och ge en mer detaljerad bild av 
lärande och utveckling. 


