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Vad kan vi lära av projekt 
Nya GRannar?



Nya GRannar var ett samverkans- och kom-
petensutvecklingsprojekt riktat till personal i 
kommunerna som arbetade med ensamkom-
mande barn och unga. Under projektets gång 
inkluderades även personal som arbetade med 
barn i familj och de ungdomar som fyllt 18 år. 
De personalkategorier som berördes var soci-
alsekreterare, familjehemssekreterare, boen-
depersonal på HVB (Hem för vård och boende) 
och stödboende, kultur-och fritidspersonal, 
elevhälsan samt pedagogisk personal. 

Projektet planerades under 2014, startade våren 
2016 och pågick t.o.m. december 2018. Under 
projekttiden skedde stora förändringar internatio-
nellt, nationellt och lokalt när det gäller migration 
och fl yktingpolitik. Sverige var under 2015 det 
land i Europa som tog emot fl est ensamkom-
mande barn och kommunernas organisationer 
växte när nya boenden öppnades och ny personal 
anställdes. Året efter sjönk mottagandet drastiskt 
och kommunerna tvingades så småningom att dra 
ner på personal och stänga boenden. 

Om projektet

Göteborgsregionen (GR) var projektägare. 
Projektet hade en central projektledning och en 
central styrgrupp med en representant från
varje deltagarkommun. I varje kommun utsågs 
en lokal projektledare och, i de fl esta kommuner, 
en lokal styrgrupp. 

I varje kommun bildades också en pilotverk-
stad, som bestod av enhetschefer och operativ 
personal från alla kommunens verksamheter 
som arbetade med ensamkommande barn och 
unga och med den lokala projektledaren som 
samordnare. 

Namnet pilotverkstad ville påvisa att tanken 

var att det skulle arbetas innovativt och att det 
skulle vara just verkstad. Det skulle även fi nnas 
utrymme för erfarenhetsutbyte, att lära känna 
varandras arbete, uppgifter, styrdokument och 
lagstiftning för att på så sätt få förståelse för 
vad man kan förvänta sig av varandra i samver-
kanssituationerna. 

Genom dessa metoder skulle behov av 
samverkan identifieras och olika samver-
kansformer skulle testas. Testerna skulle 
sedan utvärderas, vid behov revideras och, 
där förbättrade rutiner/arbetssätt skapades, 
implementeras.

Projektets målsättning  
Projektet skulle genom kompetensutveckling av personal 
och förstärkt samverkan bidra till att stärka kommunernas 
mottagande, bemötande och omsorg om ensamkommande 
barn och ungdomar.

Tio av Göteborgsregionens kommuner deltog i projektet:
Alingsås • Göteborg • Härryda • Kungälv • Lerum

Lilla Edet • Mölndal • Partille • Stenungsund • Tjörn

Projektorganisation



Utbildningarna har haft 
följande innehåll:

• Trauma och psykisk hälsa
• Seminarier om aktuella juridiska frågor.
• Målgruppsanpassade utbildningar i Motive-
rande samtal (MI).
• Bemötande av hot- och våldssituationer.
• Lågaff ektivt bemötande.
• Radikalisering och våldsbejakande extre-
mism.
• Hederskultur och HBTQ.
• Att arbeta med ensamkommande unga som 
riskerar att få avslag på sin asylansökan. 
• Utbildningspaket om länder, kulturer och 
religioner samt workshoppar i interkulturell 
kompetens där de teoretiska kunskaperna 
från landsföreläsningarna kopplades till mer 
praktiskt orienterad kunskap om bemötande 
och förhållningssätt.

Kompetensutveckling

”Hela utbildningspaketet har varit som 
något av en ryggrad i projektet som de 
andra insatserna kunnat kretsa kring.”

Ur projektutvärderarnas slutrapport

En central del i projektet har varit att erbjuda relevant kompetensutveckling för 
de som arbetar med ensamkommande barn och unga.

”I samband med de utbildningar 
som anordnades via projektet 

fi ck medarbetare i pilotverkstad 
men även i kommunen i stort 

väldigt mycket ny och behövlig 
kunskap. Som projektledare tyck-

er jag personligen att ändring i 
attityder gällande arbetssätt blev 

tydlig. Vi lärde känna varandra, 
våra verksamheter och tröskeln 

till samarbete blev lägre.”

Lokal projektledare i en av
de deltagande kommunerna



Studiebesök & resor

Allaktivitetshus och 
Yalla Jämställda hem
I Malmö besökte projektet bland annat ett allakti-
vitetshus beläget i en skola. Aktiviteterna startade 
direkt efter skolslutet och på kvällar fanns även 
aktiviteter för föräldrar och andra vuxna i områ-
det. 

På Yallatrappan presenterades projektet Yalla 
Jämställda hem, där ensamkommande unga ska 
få ökad kunskap om vad jämställdhet innebär i 
det svenska samhället samt hur de kan göra med-
vetna val som påverkar hälsa, ekonomi och miljö 
på ett positivt sätt.

Studiebesöken som projektet genom-
förde gav deltagarna nya idéer och 
inspiration samtidigt som de fi ck möj-
lighet och tid att prata med varandra 
och utbyta erfarenheter. 

Grundläggande yrkeskunskaper
I Sevilla i Spanien besökte projektet bl.a. en dag-
verksamhet där välmotiverade ungdomar, med re-
lativt god kunskap i spanska, fi ck lära sig grunder-
na i de yrken där det fanns möjlighet för dem att 
få arbete. Deltagarna träff ade ungdomar som fi ck 
utbildning inom storkök/restaurang, elteknik och 
trädgårdsarbete/jordbruksarbete.

Omfattande samarbete 
kommun – civilsamhälle
Dortmund i Tyskland har ett mottagande med ett 
omfattande samarbetet mellan kommun och ci-
vilsamhälle, där icke vinstdrivande organisationer 
utför arbete som fi nansieras av kommunen (driva 
boenden, ansvara för psykosocialt arbete eller 
”after care” – insatser som erbjuds ungdomar 
som fyllt 18 år). 

Mycket arbete utförs av frivilligarbetare som 
ställer upp regelbundet med t.ex. samhällsin-
formation och praktisk information inne på 
kommunhus eller bibliotek, allt organiserat av 
kommunen.

Samma mottagande och om-
händertagande i hela landet
I Utrecht i Nederländerna besökte deltagarna or-
ganisationen NIDOS som på uppdrag av regering-
en ansvarar för mottagande och omhändertagan-
de av ensamkommande barn i hela landet.

Projektdeltagarna träff ade personal och besökte 
boende och imponerades bl.a. av följande:

• Att intentionen var små boendeenheter, för de 
lite äldre barnen fyra personer i ett hus/lägenhet.

• Att stödet gavs av professionell personal med 
uppdrag som liknade en kombination av socialse-
kreterare/socionom och god man.

• Att personalen har en supportfunktion dit de 
kan ringa och ta upp juridiska såväl som psykoso-
ciala frågeställningar.

• Att de ungdomar som fyller 18 år har rätt till 
uppföljningsstöd.

• Att familjehem till ensamkommande barn 
rekryteras genom en speciell metod (ALFACA – 
Alternative Family Care), där de fl esta som rekry-
teras kommer från de länder som barnen kommer 
ifrån eller talar samma språk som barnen. Flera 
av deltagarkommunerna visade intresse för att 
prova ALFACA och det fi nns en handledning över-
satt till svenska.





Expertstöd
Forskaren Live Stretmo från Göteborgs universitet knöts till projektet. Hennes 
uppdrag var en del i att kvalitetssäkra de insatser och aktiviteter som genomför-
des i projektet. Hon presenterade bland annat tidigt i projektet en forsknings-
sammanställning som användes vid planeringen av projektet.

Kvalitetssäkring, förankring 
och implementering

Förankringskonferenser i kommunerna
Den lokala projektledaren bjöd tillsammans med styrgrupp och deltagare i pilot-
verkstan in kollegor från berörda verksamheter i kommunen, civilsamhälle, gode 
män, polis, politiker etc. 

Syftet med förankringskonferenserna var att den grupp på ca tio personer som 
utgjorde pilotverkstad inte skulle verka isolerat utan både få inspel och möjlighet 
att berätta om sitt arbete. Detta blev en del i en tidig implementering. 

Det andra syftet var att få in synpunkter från andra i kommunen om vilka 
utmaningar de såg som pilotverkstaden behövde arbeta med. Detta gav pilotverk-
staden ett underlag att arbeta vidare med och vid senare sammankomster har de 
kunnat återkoppla till deltagarna hur arbetet gått, vad som fungerat bra och vad 
som återstod att göra.

Chefsnätverk
Under projekttiden bjöds chefer inom de förvaltningar och enheter som deltog i 
projektet in till tre chefsnätverksträff ar. Några av deltagarna har även ingått i en 
pilotverkstad eller styrgrupp medan andra endast deltagit i chefsnätverket. 

Syftet var att tidigt arbeta med implementering av resultaten och då har cheferna 
en viktig roll. Till de två första tillfällena  bjöds forskare in för att föreläsa om 
aktuella frågor inom området. Det tredje chefsnätverket ägnades åt samtal om 
nutid och framtid samt tidslinjer för tiden efter projektet där deltagarna i sina 
kommungrupper satt och gjorde upp planer för tiden efter projektet.



För att utvärdera projektets arbete och resultat har externa utvärderare anlitats (Public 
Partner) och dessutom har deltagarna eft er varje kompetensutvecklingstillfälle fyllt i en 
enkät. 87 procent av deltagarna anser att utbildningarna har varit relevanta och 74 pro-
cent anser att projektet bidragit till en generell kunskapshöjning om målgruppen bland de 
anställda i kommunen.

Projektet nådde ut till 1998 deltagare (1464 kvinnor och 534 män). Flera av dem deltog 
i mer än en aktivitet och därför överstiger antalet deltagare i diagrammet nedan det totala 
antalet personer som projektet nådde ut till. 

Utvärdering av projektet
– kompetensutveckling

En positiv eff ekt av projektet är alla 
föreläsningar och fortbildning som 
personal i kommunens olika verk-
samheter har erbjudits. 

De utbildningar vi har deltagit i 
har varit av hög kvalitet och varit 
användbar kunskap i det dagliga 
arbetet.

Ur projektutvärderarna
Public Partners slutrapport

”Alltså föreläsningen om Afghanistan 
betydde så mycket för oss i vår verk-
samhet. Efter att ha förstått inne-
börden av klansamhällen och hie-
rarkier 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.
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De som medverkat i pilotverkstäderna i de olika 
kommunerna beskriver (i olika hög grad) att de 
har lett till:
• Ökad förståelse och kunskap om varandras verk-
samheter i kommunen 
• Närmare kontakter och ”tightare” nätverk, vilket 
har gett snabbare beslutsvägar
• Ökad samsyn kring gruppen ensamkommande 
barns och ungas förutsättningar och behov 
• Tydligare rollfördelning i arbetet med ensam-
kommande barn och unga

Projektets utvärderare pekar i sin slutrapport på 
tre faktorer som har påverkat resultatet av sam-
verkansarbetet i positiv riktning: 
• kontinuitet i projektarbetet
• engagemang från chefer
• bra arbetsformer och tydliga mål i pilotverkstä-
derna.

Utvärdering av projektet
– stärkt samverkan genom pilotverkstäderna
I pilotverkstäderna som skapades i varje kommun skulle det fi nnas möjlighet att 
arbeta innovativt tillsammans. Det skulle även fi nnas utrymme för erfarenhets-
utbyte, att lära känna varandras arbete, uppgifter, styrdokument och lagstiftning 
för att på så sätt få förståelse för vad man kan förvänta sig av varandra i samver-
kanssituationerna. 

Genom dessa metoder skulle behov av samverkan identifi eras, olika samver-
kansformer testas, utvärderas, vid behov revideras och implementeras.

Pilotverkstaden har i stort fungerat som en samverkansgrupp, där man 
tillsammans försökt identifi era problem och utvecklingsområden och 
hur vi ska komma vidare. 

Lokal projektledare

Ökad interorganisatorisk samverkan, exempelvis kring arbetet med 
sex- och samlevnad och medgivande vid sekretess – pilotverkstäderna 
framhålls som ”motor” för verksamhetsnära samverkan. 

Från workshop 

Omvärldsbevakning
En uppskattad service var den omvärldsbevakning som projektledningen på 
GR skickade till kommunerna ca en gång i månaden. 

[Omvärldsbevakning] som kom fortlöpande var uppskattad, där fanns det 
förslag om olika aktiviteter, händelser, aktuell information, aktuell lagstift-
ning, utbildningar, föreläsningar, poddar, fi lmer från frivilliga organisationer, 
myndigheter som har spridits till olika förvaltningar. 

Lokal projektledare



Några exempel på vad som har hänt i olika verksamheter som ett resultat av 
arbetet i Nya GRannar:

Resultat av projekt Nya GRannar

Regelbundna planeringsmöten inför-
des mellan familjehemssekreterare och 
integrationsavdelning.

En tydlig rutin togs fram för hur man 
når nyanlända med information om 
fritidsaktiviteter.

Ett samhällsintroduktionsprogram för 
nyanlända ungdomar skapades som 
bl.a. innehåller områden som sex och 
samlevnad, hälsa, fritid, demokratiskt 
samhälle och framtid.

Rutiner på högstadieskolorna med 
t.ex. faddrar och supportelever, 
gemenskapsdagar och temadagar 
skapades.

En strukturerad handlingsplan för 
samverkan mellan personal som mö-
ter ensamkommande barn och unga 
togs fram. Den innehåller samtyckes-
blankett, riktlinjer för hur informa-
tion ska delas mellan personal och en 
checklista för frisk- och riskfaktorer 
som kan användas vid samtal med 
ungdomarna.

En enkät- och intervjustudie för att 
undersöka nyanlända gymnasieelevers 
upplevelse av inkludering och delak-
tighet på gymnasiet visade bl.a. att det 
fi nns få beröringspunkter mellan ny-
anlända och svenska elever. Ett viktigt 
utfall av studien är att gymnasiet har 
skapat en integrationsplan för att aktivt 
arbeta främjande med dessa frågor. 

Under arbetet i pilotverkstaden upp-
märksammades en bristande rutin vad 
gäller kartläggning av barns hälsa och 
vaccinering och därför togs en check-
lista fram. 

Kommungemensamma rutiner skapa-
des gällande informationsöverföring 
mellan olika enheter om ensamkom-
mande barn samt återsökning till 
Migrationsverket.

Ett informationsblad kring HVB-hem 
och stödboende används vid informa-
tion till de ungdomar som ska fl ytta till 
stödboende.

En gemensam samverkansrutin mellan 
språkintroduktion på gymnasiet, kom-
munens boenden och socialtjänsten 
togs fram.

Socialtjänsten och boenden gjorde 
tillsammans upp en plan för ökad 
närvaro i skolan. 

För att säkerställa att en bra sam-
verkan fortsätter kommer man att 
fortsätta träff as i en samverkansgrupp 
bestående av verksamhetsnära perso-
nal ifrån våra förvaltningar.

Utbildningarna fi nns kvar!
Flera av de utbildningar som genomfördes i projektet fi nns 
numera i Göteborgsregionens ordinarie kursutbud: 
https://www.goteborgsregionen.se/kurser  



Tips till dig som ska genomföra 
ett liknande projekt

Förankring vid projektstart
• Se till att projektet är väl förankrat i kom-
munen vid start
• Se till att ha en styrgrupp som träff as re-
gelbundet så att projektledaren känner stöd 
och enkelt kan lyfta frågor vid behov
• Se till att ansvarig chef ger de som med-
verkar i samverkansgrupper mandat/tid att 
engagera sig i projektet 

Tydliga mandat, tydlig agenda och överenskomna 
mötesregler
För att personal ska prioritera närvaro krävs vid sidan av ett tydligt uppdrag från 
chefen även att:
• arrangemangen är väl förberedda med tydlig agenda för mötet
• de andra deltagarna också prioriterar närvaro (annars blir det snabbt en ond 
cirkel av frånvaro)
• mötena upplevs meningsfulla, d.v.s. att resultat som man har nytta av i sitt
arbete uppnås
• det man kommer överens om på möten också genomförs mellan mötena, vilket 
kräver sanktionerad, avsatt tid
• gruppen upplever att den har mandat från, och chefernas förtroende för, att 
komma på lösningar på de utmaningar som diskuteras

Gemensam refl ektion 
och erfarenhetsutbyte
Ge i alla sammanhang både tid och 
möjlighet till refl ektion och 
erfarenhetsutbyte.

Lokala 
projektledare
Se till att lokala pro-
jektledare har mandat 
och kompetens både 
inom området och 
när det gäller att leda 
grupper. Håll utbild-
ning för dem i början 
av projektet. Ge stöd 
från central projekt-
ledning kontinuerligt.



Dokumentera 
arbetet 
regelbundet
För mötesanteckningar 
och skriv månadsrapport 
över aktiviteter samt tänk 
igenom hur projektet ska 
kommuniceras inom kom-
munen och externt. På så 
sätt blir projektet lätt att 
ta över och följa upp för 
nya projektmedlemmar 
och projektledare.

Administration i ESF-projekt
Det är viktigt att vid budgetskrivning och perso-
nalplanering ta höjd för den tidskrävande adminis-
trationen och att redan initialt ha bra rutiner för 
exempelvis närvarorapportering. Boka in möten 
med rutinerade projektledare för att få tips!

De horisontella principerna: 
jämlikhet, jämställdhet och 
likabehandling 
• Tänk horisontella kriterier tidigt! 
• Hur ska vi jobba praktiskt?
• Vilka frågor ska vi ställa oss i vilka sam-
manhang och till vem/vilka för att ha med 
perspektivet genom hela projektet?
• Det är enkelt i detta arbete att enbart se till 
diskrimeringsgrunderna. Titta även mer ge-
nerellt på vilka olikheter som skapar ojämlika 
förutsättningar. 
• Läs gärna den handledning som arbetades 
fram i projektet! Den fi nns på 
www.goteborgsregionen.se/nyagrannar. 

Tänk implementering från början
Det är viktigt att tidigt prata om tiden efter projek-
tet. I Nya GRannar har tidiga lokala förankrings-
konferenser samt hjälp från projektutvärderare varit 
stöd i denna process. Ett nätverk med chefer från 
olika förvaltningar i varje medlemskommun har 
löpande diskuterat hur arbetet kan leva vidare.

Fler tips!



Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
De tre perspektiven var viktiga ledstjärnor i projektet. Det handlade om allt från att 
välja tillgänglighetsanpassade lokaler till att diskutera perspektiven med de föreläsare 
som anlitades. 

Workshoppar i jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genomfördes och 
en rapport och en handledning togs fram. 

I rapporten undersöktes hur personal från medverkande kommuner och verksam-
heter uppmärksammar ensamkommande barn och unga sett utifrån ett mångfaldsper-
spektiv. Rapporten visar att det vardagliga arbetet utgår från ett tydligt kompensato-
riskt perspektiv där deltagarna uppmärksammar olika grupper ensamkommande barn 
och unga, hur gruppernas villkor kan skilja sig åt samt hur personalen arbetar för att 
jämna ut dessa villkor. 

Det fi nns behov av att ge verksamheterna förutsättningar att i det vardagliga arbetet 
kontinuerligt och rutinmässigt problematisera och komplettera dessa perspektiv. 

Mer information om Nya GRannar fi nns på
www.goteborgsregionen.se/nyagrannar


