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Sammanfattning  

I denna rapport undersöks samverkansrelationerna mellan ideella och offentliga aktörer i 40 

projekt som drivs eller har drivits med medel från Allmänna Arvsfonden. Studien belyser hur 

man ser på samverkan, hur den organiseras på kort och på lång sikt och vilka möjligheterna 

och problemen kan vara. Ytterligare en fråga gäller vilka strategier som har utvecklats för 

projektverksamhetens fortlevnad. Utvärderingen är baserad på en dokumentstudie av 

tillgängliga projekthandlingar, en enkätundersökning ställd till kontaktpersonerna för 

projekten och fördjupande fallstudier av tre projekt. 

Majoriteten av projekten kom till på initiativ från ideella organisationer och de flesta byggde 

på någon form av samverkansrelationer med offentlig sektor. Förhoppningarna var ofta att 

offentliga aktörer skulle inspireras och ta lärdom av projektets kunskaper och erfarenheter. De 

fanns ibland också förhoppningar om att projektet skulle integreras i offentlig verksamhet 

eller att offentliga aktörer skulle köpa organisationernas tjänster efter projektets slut.  

Samverkan med offentliga aktörer skedde huvudsakligen på tjänstemannanivå. Det var vanligt 

att samverkan organiserades genom att inrätta en styrgrupp med representanter för 

projektpartners och en referensgrupp med representanter för målgruppen.   

Enkätstudien visar ett i huvudsak gott samverkansklimat mellan de deltagande aktörerna, i 

form av exempelvis gemensamma värderingar, tillit och demokratiska beslutsprocesser där 

man gemensamt väger för- och nackdelar mot varandra. Men en del svarspersoner menade att 

man hade för olika förutsättningar för att kunna samarbeta och att det fanns projektpartner 

som var mer dominerande än andra. Fallstudierna visar dessutom att projekten kunde 

innehålla konflikter och olika uppfattningar om projektens mål och syfte. Målgruppens roll i 

projekten visade sig också variera och ibland hade de begränsade möjligheter att medverka.  

Studien visar att de flesta projekten har lämnat avtryck efter sig och lever kvar i någon form. 

Men ofta krävdes anpassningar som kunde innebära att projekten ändrade karaktär. 

Fortlevnaden kan vara av olika omfattning och olika art. Vi har identifierat fem olika 

strategier för att projekt ska leva vidare:  
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1. Skala ner verksamheten genom att reducera kostnaderna och/eller personalen för att 

kunna fortsätta med verksamheten när projekttiden har löpt ut  

2. Överlämna projektet till en annan part med säkrare resurser  

3. Införliva projektet i den egna verksamheten  

4. Ombilda projektets organisationsform 

5. Starta om genom att söka medel för ett (delvis) nytt projekt  

Att hitta väl fungerande former för att ta tillvara de idéer och lösningar som projekten 

frambringar framstår som den största utmaningen för både projektdeltagarna och för 

Allmänna Arvsfonden.  
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1. Inledning  

Sedan den moderna välfärdsstatens uppbyggnad har ideella aktörer av tradition spelat en 

blygsam roll i att producera välfärdsservice för olika grupper av befolkningen. Dessförinnan 

bedrevs social service och sociala tjänster ofta i ideell regi men verksamheten kom efterhand 

att i stor utsträckning inlemmas i eller föras över till offentlig regi. Forskare har pekat på hur 

ideella organisationer historiskt sett både haft tillit till och varit beroende av det offentliga för 

att få såväl resurser som legitimitet, samtidigt som de haft en viss autonomi. Detta har tagit 

sig uttryck i allianser mellan staten och de ideella organisationerna, vilket gett staten 

möjlighet att utöva viss kontroll över organisationerna samtidigt som organisationerna fick 

möjlighet att påverka politiken. Men relationen mellan offentligt och ideellt har också rymt 

inslag av motstridiga mål där viljan till oberoende och autonomi har varit drivkraften för det 

ideella engagemanget och den ideella organiseringen. Dynamiken mellan det offentliga och 

det ideella rymmer med andra ord inslag av samarbete mot gemensamma mål och med 

gemensamma medel, men även motstridiga intressen där inkluderingen av den ideella 

verksamheten i det offentligas sfär närmast setts som en form av kooptering.  

I dag är dessa frågor åter uppe till debatt och föremål för forskning (Svedberg och Olsson 

2010; Wijkström och Einarsson 2006; Wijkström och Lundström 2002). Under det senaste 

decenniet har de politiska förväntningarna ökat på att ideella aktörer mer aktivt ska bidra till 

att producera välfärdsservice och fungera som serviceproducenter på uppdrag av det 

offentliga (proposition 2009/10:55, Johansson 2005; Hartmann 2011). I vissa mån reflekteras 

detta i ändrade styrsystem i takt med att offentligt stöd och ersättningar till ideella 

organisationer i ökande grad ges till projekt och uppdrag, och i mindre grad i form av 

verksamhets- eller organisationsbidrag (Danielsson, et al 2009). Flera lagändringar har gjorts 

för att underlätta för ideella organisationer som producenter av service och tjänster. Den mest 

tydliga är lagen om valfrihetssystem (proposition 2008/09:29) som inrättades för att 

underlätta för olika idéburna organisationer att konkurrera med privata aktörer. Idéburna-

offentliga partnerskap (IOP) diskuteras av både sektorn och politiska aktörer som ett möjligt 

alternativ för att sektorns organisationer lättare ska kunna konkurrera och hantera 

konsekvenserna av förordningar om upphandling. I utredningen Palett för ett stärkt 

civilsamhälle (SOU 2016:13) lämnas bland annat förslag om kompetenshöjande insatser för 

att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandlingar och idéburna offentliga 
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partnerskap samt förslag om förbättrat administrativt stöd till organisationerna. Delar av den 

ideella sektorn har drivit på utvecklingen och agerat för en mer framträdande roll som 

serviceutförare (Johansson et al 2011).  

Nyligen publicerad forskning visar att kommuner köper allt fler tjänster av ideella 

organisationer, men att detta inte kan jämföras med ökningen av köp av tjänster från privata 

vinstdrivande företag (Johansson, Nordfeldt och Johansson 2015; Johansson, Arvidson & 

Johansson 2015). Forskning visar att de senaste årens avregleringar och privatiseringar av 

olika utbildnings-, omsorgs- och välfärdstjänster har lett till att ett fåtal ideella organisationer 

har utvecklats till utförare medan den privata vinstdrivande sektorns roll inom dessa områden 

har ökat avsevärt mer (Hartman 2011). I en nyligen publicerad rapport konstaterar 

Riksrevisionen att civilsamhällets organisationer inte fungerar som utförare mot ersättning i 

någon större omfattning inom den statliga välfärdspolitiken (RiR 2014). Forskningen på 

området har i mångt och mycket fokuserat på omfattningen av det offentligas stöd till ideella 

aktörer, systemen för offentlig styrning och konsekvenserna för ideella aktörer i termer av 

handlingsutrymme och autonomi samt möjligheterna att bevara den ideella verksamhetens 

särart. Svensk forskning har i mindre utsträckning fokuserat på det organisatoriska stödet till 

ideella aktörer vid sidan om medel från stat, kommun och landsting.  

Här framstår Allmänna Arvsfonden som en central aktör då man delar ut omfattande medel 

till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Allmänna Arvsfonden 

bildades 1928 när riksdagen beslutade att avskaffa arvsrätten för kusiner och avlägsnare 

släktingar. De medel som Arvsfonden förvaltar har tillkommit genom regeln att Arvsfonden 

blir arvinge om en person avlider utan att efterlämna en make eller maka eller närmare 

släktingar än kusiner. Förutsättningen är att den avlidne inte har testamenterat till någon 

annan. Allmänna Arvsfonden kan även få egendom genom gåva, testamente eller 

förmånstagarförordnande i försäkringsavtal (information bygger på Kammarkollegiet 2016). I 

slutet av 2014 uppgick fondens värde till lite mer än 4 700 miljoner kronor. Under samma år 

fick Allmänna arvsfonden in 469 miljoner kronor netto från de placeringar som fonden 

bygger på. En tiondel av de medel som betalas in under ett år läggs till fonden medan resten 

får delas ut till olika projekt tillsammans med årets direktavkastning.  
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Historiskt har Arvsfonden finansierat föregångarna till barnbidraget, den allmänna förskolan, 

studiestödet, barnavårdscentralerna och mödravårdscentralerna. Arvsfonden har alltså varit 

starkt bidragande till att initiera verksamheter som i dag framstår som självklara delar av den 

offentliga sektorn. Barnstugorna fick exempelvis pengar ur fonden under flera decennier, 

ända fram till 1975 då allmänna förskolan infördes. Sedan slutet av 1960-talet har fonden lagt 

speciell tonvikt vid att även ge stöd till personer med funktionsnedsättning, som en av 

Arvsfondens tre målgrupper. Därutöver har Arvsfonden varit med och initierat och gett stöd 

till verksamheter såsom BRIS, Elevombudsmannen, färdtjänsten och personlig assistans.  

År 2015 delade Arvsfonden ut 642 miljoner kronor till 428 projekt, och enligt Arvsfondens 

egna uppgifter delar man varje år ut medel till fler än 400 projekt runt om i landet. Sedan 

1970 har över 9 000 projekt fått stöd ur fonden och under det senaste decenniet har fonden 

delat ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Som jämförelse 

kan nämnas år 2011 då Sveriges kommuner betalade ut 511 miljoner kronor i 

organisationsbidrag till ideella organisationer som är verksamma inom den sociala sektorn 

och köpte tjänster för motsvarande 3,3 miljarder kronor (Arvidson et al 2016, statistik från 

SCB Kommunstatistik). Även om jämförelsen haltar något illustrerar detta omfattningen av 

Arvsfondens verksamhet och betydelsen för den ideella sektorn jämfört med finansiering från 

det offentliga. Det är enkelt att instämma med Allmänna Arvsfondens egen beskrivning av sig 

själv som ”en stark aktör som verkar för att stärka ställningen i samhället för barn, ungdomar 

och personer med funktionsnedsättning. Det gör Arvsfonden genom att finansiera 

utvecklingsprojekt över hela landet.” (Arvsfonden 2016).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka samverkansrelationerna mellan ideella och offentliga 

aktörer i projekt som drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Utgångspunkten för 

utvärderingen är att varje projekt som stöds av Allmänna Arvsfonden ska ha en plan för hur 

verksamheten kan leva vidare, vilket ofta innebär någon form av samarbete eller samverkan 

med den offentliga sektorn, under projektet eller när det har avslutats. Men i vilken 

utsträckning finns sådana och vad kännetecknar samverkan mellan ideella och offentliga 

aktörer i de projekt som får stöd av Allmänna Arvsfonden? I vilken omfattning bygger 
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samverkansrelationerna till exempel på konsensus när det gäller projektens mål, inriktning 

och genomförande?  

Rapporten kommer att belysa bland annat följande frågor:  

a) Vilka är förutsättningarna för projektsamverkan mellan ideella och offentliga aktörer?  

b) Hur har samverkan organiserats mellan ideella och offentliga aktörer? 

c) Vilka spår och erfarenheter har projektsamverkan mellan ideella och offentliga aktörer 

lämnat efter projektens avslut?  

I rapporten undersöks inställningen till samverkan, hur samverkansrelationen mellan parterna 

är organiserad och strukturerad och vilka strategier som har utvecklats för 

projektverksamhetens fortlevnad. Av betydelse för analysen är även vilka framkomliga vägar 

och hinder som projektdeltagarna ger uttryck för när det gäller samverkan mellan ideell och 

offentlig sektor.  

Studien byggas på en utvärdering av 40 Arvsfondsprojekt varav hälften var pågående när 

studien påbörjades och hälften hade avslutats men kategoriserats som ”överlevare”. En 

närmare beskrivning av de projekt som ingår i studien finns i bilaga A. Frågeställningarna har 

besvarats genom en studie av olika handlingar om projekten, en enkätundersökning ställd till 

kontaktpersonerna för projekten och fördjupande fallstudier av tre projekt. 
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2. Forskning om samverkan och partnerskap  

Termen governance har under en tid varit i fokus för den samhällsvetenskapliga forskningen 

(Stoker 1998). På svenska används lite olika termer men ofta betraktas ”governance” som en 

form av interaktiv samhällsstyrning (Montin och Hedlund 2009). Även om termen kan tolks 

på lite olika sätt bygger den på en iakttagen förskjutning i statens och de politiskt folkvaldas 

möjligheter att styra samhällsutvecklingen (från ”government” till ”governance”). På ett plan 

tolkas dessa nya styrformer som att staten får mindre makt och kapacitet att fatta och 

genomdriva beslut. Ett allt mer komplext samhälle och individers minskade intresse av 

storskaliga lösningar har minskat legitimiteten för politiska beslutsfattare att på egen hand 

formulera problem, identifiera lösningar och genomföra dem ”efter eget huvud”. Sådana 

processer sker i stället allt mer i samverkan med andra samhällsaktörer (företag och ideella 

organisationer av skiftande slag) och med nya metoder. Orsakerna till denna 

samhällsutveckling är komplex, och givetvis finns det en resursproblematik inblandad, det vill 

säga att staten behöver andra samhällsaktörer i planering, beslutsfattande och finansiering av 

olika insatser. En annan orsak till denna utveckling är att medborgare, företag och ideella 

organisationer ställer allt högre krav på att få vara med och påverka samhällsutvecklingen. 

Det är inte längre självklart att beslut ska fattas av valda politiker, tjänstemän eller experter.  

Den grundläggande problematiken kan sammanfattats som att statens och den politiska 

maktens institutionella kapacitet i allt mindre utsträckning härleds ur statens konstitutionella 

makt, utan mer ur en förmåga att hålla samman och koordinera resurser från offentliga och 

privata aktörer och intressen (Geddes och Bennington 2001; Pierre och Peters ). Det är 

här ”governance” och den interaktiva samhällsstyrningen kommer in i bilden. Detta sätt att se 

på staten och på styrning innebär att staten inte är ensam reglerare; dess roll är mer att skapa 

förutsättningar för samhällelig utveckling, inte att på egen hand bestämma den. Statens 

reglering sker därmed väsentligt mer utifrån en nätverksmodell än en hierarkisk styrning 

(Johansson och Koch 2016).  

Fördelarna med en sådan styrmodell anses vara flera. Först och främst framhålls att politiken 

kan bli mer effektiv på grund av att företrädare för intresseorganisationer, lokala grupper och 

företag deltar i det politiska arbetet tillsammans med representanter för politiska institutioner. 

Därmed framhävs flexibiliteten, konsensusbyggandet och problemlösningskapaciteten i 
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nätverksstyrningen. Sådant kan stimuleras genom att de deltagande samhällsaktörerna har 

information, kunskap, resurser och erfarenheter som politiska beslutsfattare saknar och genom 

att en sådan kunskap och information leder till bättre lösningar på samhällsproblemen. 

Forskningsdiskussionerna handlar även om att governance-inriktade styrmodeller har en 

demokratisk potential och inte minst värdet av att fler får tillgång till de offentliga besluten:  

”Det ökar inte bara kompetensen och kunskapen, utan också representativiteten. Fler berörda 

medborgargrupper involveras och görs delaktiga. De tränar sig i att delta i politiskt 

beslutsfattande. De uppövar tolerans och sina färdigheter i att lösa konflikter fredligt. De 

utvecklar också den mellanmänskliga tillit som sammanfattas i termer av socialt kapital … 

Mångas medverkan motverkar hemlighetsmakeri och ljusskygga uppgörelser.” (Amnå 

2007:207)  

Dessa analytiska resonemang ska givetvis läsas med kritisk blick. Staten agerar alltjämt med 

rättsliga medel och är inte bara en aktör bland andra, utan snarare en aktör med omfattande 

makt och inflytande över andra samhällsaktörers agerande. Det finns med andra ord en 

bedräglig underton i denna debatt som antyder att stater vore jämlika med andra 

samhällsaktörer. Kanske är det snarare så att staterna alltjämt styr, men numera mer genom 

andra aktörer. 

För samhällsvetenskapliga forskare finns det en rad olika konkreta och dagsaktuella exempel 

på en mer interaktiv samhällsstyrning. Ett tydligt exempel är de partnerskap som vuxit fram 

mellan stat och andra samhällsaktörer; de är en slags mellanväg mellan att låta staten eller 

marknaden lösa samhällets problem (Geddes 2008; Rossenan Vaillancourt 2002; Skelcher 

2005; Skelcher och Sullivan 2008). I stället framstår partnerskap som en styrform som bygger 

på dels samverkan mellan olika aktörer, dels inslag av ömsesidighet och beroende av 

varandras resurser och förmågor för att hantera det aktuella problemet eller uppgiften. Den 

vanligaste formen är privat-offentliga partnerskap (ofta förkortade som POP) som i grund och 

botten är partnerskap mellan företag och offentliga aktörer (Mörth & Sahlin-Andersson 2006; 

Osborne 2000). Under senare tid har också förutsättningarna för idéburna-offentliga 

partnerskap (så kallade IOP) diskuterats som ett alternativ till offentlig upphandling (Forum 

2016).  
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Oavsett modell finns det en grundläggande tanke att partnerskap inte ska baseras på 

konkurrens och upphandling som princip, utan att det snarare är den gemensamma 

problembilden som ligger till grund för arbetet mot en gemensam lösning. Partnerskap är 

samtidigt begränsade i tid och kan på så sätt likna ett projekt med flera olika parter inblandade. 

Men där projekt kan ha tydliga beställare eller utförare utgår partnerskapsmodellen mer från 

det ömsesidiga beroendet och tanken att aktörerna är partners i tanken om att man på så sätt 

att de delar mål, uppdrag och genomförande. Denna tonvikt vid partnerskap som ett 

gemensamt åtagande reflekteras i hur forskare har pekat på så kallade framgångsfaktorer för 

att man ska få ett partnerskap attska fungera och leda fram tillge önskat resultat. Med risk för 

att idealisera partnerskap som ett ömsesidigt projekt framhåller forskare vikten av att de 

engagerade aktörerna har samma mål och en vilja till att anpassa sig till andras förväntningar 

(Xie and NG 2013). Det kan innebära en positiv attityd blandatt de medverkande aktörerna 

har en positiv attityd till partnerskapet, och att man de inledningsvis har kommit överens om 

vad som är syftet förmed partnerskapet samtoch vilka problem som det ska hantera. Dessutom 

framhålls ofta vikten av det finns åtminstone ett visst inslag av ömsesidigt beroende mellan de 

deltagande aktörerna (Skelcher och Sullivan 2008). Dessa närmast normativa propåer om hur 

samverkan bör organiseras kan omsättas till en rad mer analytiska frågeställningar, som till 

exempel: Hur är partnerskapet organiserat? I vilken mån bygger det på tillit och förtroende 

bland de deltagande aktörerna? I vilken utsträckning finns det gemensamma eller skilda 

förväntningar på vad partnerskapet ska leda till?  

Dessa frågor pekar på betydelsen av att analysera förutsättningarna för ett partnerskap som en 

specifik form av samverkan, men forskningen har även lagt vikt vid att analysera partnerskap 

som en process, det vill säga vad som sker inom partnerskapet och i interaktionen mellan 

aktörerna. Här är formerna för beslutsfattande av central betydelse och det görs ofta en 

koppling mellan partnerskapsmodeller och deltagarorienterade eller kanske till och med 

deliberativa beslutsmodeller (Grote och Gbikpi 2002; Heinelt 2002; Schimtter 2002). Den 

bärande tanken inom denna syn på beslutsfattande är vikten av argumentet och av att alla 

berörda och engagerade aktörer ska få möjlighet att göra sin röst hörd. Ansell och Gash 

(2002) trycker exempelvis på att samverkansorienterade modeller bör utgå från en 

tvåvägskommunikation där alla deltagare har goda möjligheter att diskutera med varandra. De 

lägger vidare tonvikt vid att politiska aktörer och berörda grupper får en så jämlik status som 

möjligt i beslutsprocesser. Andra forskare har fört liknande diskussioner och argumenterat för 
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en horisontell kommunikation mellan de engagerade aktörerna (det vill säga att 

beslutsfattandet ska undvika hierarkier) som innebär att diskussionen ska bygga på en princip 

om konsensus (beslut ska fattas genom att man kommer överens och inte genom att förhandla 

eller rösta). I en nyligen publicerad svensk studie av samverkan mellan idéburna och 

offentliga organisationer betonas vikten av långsiktighet och faktorer såsom relevans, 

transparens, förankring, tillit, förtroende och konsolidering (Portin 2016)  

När det gäller analyser av samverkan mellan offentligt och ideellt behövs också kritisk analys. 

En aspekt av en sådan mer kritisk hållning är att offentliga och ideella organisationer knappast 

kan betecknas som jämbördiga partner (Najam 2001). Här finns en lång forskningstradition 

som snarare pekar på att nära samröre och samverkan med offentliga aktörer kan göra att 

ideella aktörer blir tvungna att anpassa sig. Ideella aktörers växtmån och möjligheter att uppnå 

sina mål avgörs av om det finns ett gynnsamt politiskt klimat som stödjer organisering och av 

tillgången på nödvändiga resurser (DiMaggio & Powell 1991; Oliver 1991). Men i sin yttersta 

form kan samverkan med det offentliga tvinga fram anpassning och resultera i att 

organisationerna blir underordnade, ändrar sina mål eller koopteras av offentliga aktörer 

(Meeuwisse & Sunesson 1998; Selznick 1948). Detta har framför allt analyserats i relation till 

ideella organisationers resursberoende av offentliga aktörer, men kan även knytas till den 

vidare termen av ett partnerskap. Centrala frågor runt analys av samverkan mellan offentligt 

och ideellt handlar därmed även om ifall de ideella organisationernas mål och medel anpassas 

efter omgivningen, och i så fall hur. En nyligen publicerad studie av samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och civilsamhälles organisationer inom integrationsområdet visar 

exempelvis att olika organisatoriska logiker och perspektiv krockar i det praktiska arbetet med 

nyanlända. Organisationernas skiftande logiker och målbilder skapar spänningar mellan 

ekonomisk och social integration, i synen på frivilligt och villkorat deltagande och i synen på 

varandras uppdrag och resursfördelning (Scaramuzzino & Jönsson 2016).  
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3. Metod – studiens genomförande 

Utvärderingens fokus är samverkan mellan ideella organisationer och offentliga aktörer i 

projekt som beviljats medel från Allmänna Arvsfonden. Utvärderingen omfattar 40 projekt 

och urvalet av projekten har gjorts av Allmänna Arvsfonden. Arvsfonden vill bidra till att 

förnya och utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning 

och en utgångspunkt för urvalet var att samtliga målgrupper skulle finnas representerade. En 

annan utgångspunkt var att hälften av projekten skulle vara ”pågående” i betydelsen att de 

fick projektmedel av Allmänna Arvsfonden när utvärderingen påbörjades. Den andra hälften 

är projekt som Arvsfonden kategoriserar som ”överlevare”, det vill säga projekt som formellt 

har avslutats men som bedömts leva vidare genom någon form av samverkan med offentlig 

sektor.  

Studien bygger på en trianguleringsstrategi där olika metoder och material används för att 

undersöka samverkan mellan ideella och offentliga organisationer. I enlighet med 

Arvsfondsdelegationens utvärderingsstrategi består studien av följande tre steg: 

1. dokumentanalys 

2. enkätstudie 

3. fallstudier.  

3.1 Dokumentstudie  

Med utgångspunkt i utvärderingens frågeställningar har vi inventerat de handlingar om de 

utvalda projekten som finns tillgängliga på Allmänna Arvsfonden (till exempel 

projektansökan, beslut, avrapporteringar, ekonomiska redovisningar, informationsmaterial, 

utvärderingar av avslutade projekt). Inventeringen gjordes vid två tillfällen så att vi kunde 

följa upp pågående projekt. Förutom en allmän översikt gav inventeringen uppslag till frågor 

för enkäten och en bild av vilka projekt som skulle kunna vara intressanta för fördjupade 

fallstudier. Projekten var emellertid dokumenterade i olika hög grad och den information som 

fanns tillgänglig varierade från fall till fall. En del projekt var mycket väl dokumenterade, i 

andra fall fanns bara några få dokument. Utvärderingens trianguleringsstrategi gjorde det 

möjligt att jämföra resultaten från de olika datainsamlingsmetoderna med varandra.   
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Som ett första steg i textanalysen studerades den årliga ansökan (Ansökningsblankett) som 

innehöll information om vad som var projektets mål och målgrupp, vilka som medverkade i 

projektet och hur länge det pågick. Själva projektansökan gav en närmare bild av projektets 

uppläggning och resonemangen kring samverkan och målgruppens medverkan i projektet. 

Ansökan skulle enligt instruktionerna också innehålla överväganden kring projektets framtid 

och planerade åtgärder för att säkra projektets överlevnad. Vi har sedan jämfört beskrivningen 

i projektansökan med uppföljningsrapporter och slutrapporten (i de fall projekten var 

avslutade) för att få en uppfattning om ifall målen har uppfyllts, hur samverkan har utvecklats 

över tid och om och hur projektet fortlever. Innehållet i de olika dokumenten analyserades 

med hjälp av olika nyckelord som är kopplade till rapportens frågeställningar (till exempel 

målgrupp och samverkan) och genom att jämföra viss basinformation om projekten 

(projekttid, syfte och metod). En av de frågor som vägledde dokumentstudien var om 

projekten lämnat något synliga spår efter sig och om projektverksamheten levde vidare, och i 

så fall hur. Här sorterades materialet efter Allmänna Arvsfondens fyra kategorier som 

används för slutredovisade projekt:  
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Kategori 1: – Projekt som inte lämnar några spår  Projekt där det inte finns några spår av de intentioner som 

organisationen hade med sin projektplan. Man lyckades helt 

enkelt inte genomföra det man beviljats medel för  

Kategori 2: – Projekt som genomfört den 

verksamhet som planerats  

Projektet har gjort precis det som stod i projektplanen. Till 

exempel en film, en teaterföreställning eller en handbok. 

Dessa projekt har inte runnit ut i sanden, men inte heller 

lämnat några synliga spår i det fortsatta arbetet. Det är svårt 

att avgöra om och i sådana fall på vilket sätt erfarenheterna 

från projektet lever vidare. Även om de aktiviteter som 

genomförts inom projektet inte längre finns kvar kan de 

verksamheter som bedrivits under projektets gång varit av 

stor vikt för dem som varit delaktiga.  

Kategori 3: – Erfarenheterna från projektet lever 

vidare  

 

Detta är den bredaste kategorin. Projektet har exempelvis 

tagit fram en metod eller en handlingsplan som nu används i 

organisationen eller i kommunen. Erfarenheterna tas tillvara 

men det kan vara svårt att få en uppfattning om i vilken 

utsträckning det sker.  

Kategori 4: – Verksamheten lever vidare   Här finns projekt där verksamheten lever vidare och nu 

finansieras av organisationen själv eller som helt eller delvis 

har tagits över av exempelvis en kommun eller finansieras 

med statliga medel.  

 

3.2 Enkätstudie 

Enkätstudien syftade till att undersöka erfarenheterna av och betingelserna för samverkan 

mellan ideella och offentliga aktörer i projekt som stöds av Allmänna Arvsfonden. Vi ville 

kartlägga och analysera olika samverkansmönster och kunna identifiera eventuella svårigheter, 

och därför konstruerade vi ett frågeformulär med 37 frågor om olika aspekter av samverkan 

(se bilaga B). Frågorna var inspirerade av dels forskning kring samverkan, dels en del resultat 

från dokumentanalysen. Enkätens första del innehöll frågor om projektets bakgrund, 
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målsättningar och finansieringsbas. Den andra delen fokuserade på hur samverkan i projektet 

hade lagts upp och fungerade samt hur beslut fattades. Enkätens sista del innehöll frågor som 

rörde projektets fortlevnad och resultat.  

Enkäten skickades till kontaktpersonerna för de 40 projekt som Allmänna Arvsfonden hade 

valt ut och som även utgjorde basen för dokumentstudien. Den hade formen av 

en ”webbenkät” och skickades till de aktuella projekten via e-post. Efter två dagar blev 

kontaktpersonerna för de projekt som kategoriserats som ”överlevare” uppringda per telefon 

för att säkerställa att den person som varit ansvarig för projektet hade fått enkäten. Det visade 

sig att många kontaktpersoner inte längre var aktuella, för de avslutade projekten kunde ligga 

tio år tillbaka i tiden. I några fall visade det sig att projektet inte längre pågick och att 

personen som jobbade med projektet inte längre var kvar i organisationen. I dessa fall krävdes 

ett visst detektivarbete för att reda ut vem som hade varit engagerad i projektet och möjligtvis 

kunde ge information om en person som skulle kunna besvara enkäten. I andra fall gick det 

inte att nå den ansvarige projektpersonen för att hon eller han hade gått i pension, var 

föräldraledig eller hade bytt jobb. I dessa fall ombads en annan person än den formellt 

projektansvarige att fylla i enkäten. Efter fem dagar fick alla projekt en påminnelse via e-post. 

Samtidigt inleddes kontakt med alla pågående projekt per telefon för att säkerställa att 

enkäten hade kommit fram och att det finns en person som kunde besvara den. Efter tio dagar 

skickades ännu en påminnelse.  

I vissa fall krävdes upprepade telefonsamtal för att nå fram till rätt person och få enkäten 

ifylld, och det var besvärligare att nå fram till de avslutade projekten än till de pågående. Flera 

kontaktpersoner för de projekt som kategoriserades som “överlevare” tyckte att det var svårt 

att besvara frågor om ett projekt som ligger så långt tillbaks i tiden. Många sa också att de 

hade svårt att hinna med att fylla i enkäten. En del andra tyckte att enkäten var krånglig att 

besvara eftersom de hade svårt att förstå vad som menades med ”samarbetspartner”. Det fanns 

också en rädsla för att fylla i ”fel”. I två fall avböjde de personer som kontaktades att 

medverka i enkäten; de uppgav att de inte ville vara med i undersökningen. Efter tre veckor 

hade företrädare för 36 av de 40 projekten besvarat enkäten, vilket får bedömas som en hög 

svarsfrekvens. Av dessa 36 projekt var 17 avslutade och 19 var pågående. Alla enkätsvar 

fördes i en Exceltabell som sedan matades in i datorprogrammet SPSS för en statistisk analys. 

Det interna bortfallet var lågt: som regel besvarades alla eller de allra flesta enkätfrågorna. 
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Några besvarade dock inte frågorna om projektets övergripande mål och ambitioner och om 

vilka projektpartner man hade närmast samarbete med. I rapporten redovisas resultaten i form 

av enkla frekvenstabeller. 

3.3 Fallstudier  

Tre projekt valdes ut för lite djupare fallstudier, bland annat utifrån vad som framkommit i 

dokumentstudien och enkätstudien. Kriterierna för urvalet var huvudsakligen att projekten 

hade offentliga samarbetspartner och att projekten föreföll uppvisa ganska olikartade 

samverkansmönster och överlevnadsstrategier. Projekten riktade sig också till olika 

målgrupper. De framstod därför som intressanta att jämföra. Urvalet gjordes av oss i samrådet 

med Allmänna Arvsfonden.  

Detta är de tre utvalda projekten:  

• DIVA i Linköping erbjuder fritidsaktiviteter för unga tjejer i åldern 12–19 år. Projekt 

DIVA pågick i tre år, från 2009 till 2012, och finns i dag kvar som en del av 

Linköpings kommuns verksamhet. 

• Teater Respekt i Växjö var ett arbetsmarknadsprojekt som riktade sig till arbetslösa 

ungdomar. Projektet pågick i tre år, från 2011 till 2014. Verksamhetens finns kvar som 

ideell förening men är inte längre ett arbetsmarknadsprojekt.  

• Projekt Jarro i Norrköping initierades av den ideella föreningen Bryggan (numera 

Buff) och riktade sig till barn med frihetsberövade föräldrar. Projektet pågick mellan 

2012 och 2015 och målet var att stärka stödet och hjälpen till barn i riskzonen genom 

att utveckla samverkansformer mellan socialtjänsten, skolan och Kriminalvården. 

Buffs arbete fortgår.  

För alla tre projekt gjordes platsbesök och intervjuer med åtminstone en person som hade en 

ledande roll i projektet. Den ursprungliga ambitionen var att också intervjua någon 

samarbetspartner och om möjligt även någon från målgruppen som hade medverkat. Projekt 

DIVA hade tagits över av Linköpings kommun och den verksamhetsutvecklare som 

intervjuades hade anställts 2014 men arbetat i verksamheten i sex år. När det gäller Teater 

Respekt gjordes intervjuer med projektledaren, med två offentliga samarbetspartner (Växjö 
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kommun och Arbetsförmedlingen Växjö) och med en ung person som hade deltagit i projektet. 

Även när det gäller Jarro intervjuades projektledaren och representanter för två offentliga 

samarbetspartner (Kriminalvården i Norrköping och Norrköping kommun). Det visade sig 

etiskt oförsvarbart att intervjua målgruppen för DIVA och Jarro (barn). Totalt genomfördes 

åtta intervjuer, se tabellen nedan:  

Projekt Intervjuperson Intervjuform 

DIVA Nuvarande verksamhetsutvecklare Personligt möte 

Teater Respekt Projektledare Personligt möte 

Teater Respekt En deltagare Personligt möte 

Teater Respekt Partner från Växjö kommun Telefon 

Teater Respekt Partner från Arbetsförmedlingen Telefon 

Jarro Projektledare Personligt möte 

Jarro Partner från Kriminalvården Personligt möte 

Jarro  Partner från Norrköpings kommun E-post 

 

Alla intervjupersoner kontaktades först via e-post följt av telefonsamtal för att stämma av 

detaljer. De flesta intervjuerna genomfördes genom ett personligt möte. De avtalade 

intervjuerna med representanter för Växjö kommun och Arbetsförmedlingen fick dock ställas 
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in på grund av sjukdom och gjordes därför i stället via telefon. Intervjun med en representant 

för Norrköping kommun gjordes via e-post. Intervjuerna pågick i 40–90 minuter.  

Intervjuerna var löst strukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Det 

huvudsakliga syftet var att få en fördjupad bild av hur samverkan läggs upp och fungerar i 

praktiken samt de olika parternas perspektiv på möjligheter och begränsningar när det gäller 

projektens mål och överlevnad. Alla intervjuer transkriberades och analyserades tematiskt. De 

olika fallen jämfördes också med varandra.  
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4. Projekten – en översikt och frågan om lämnade spår 

Allmänna Arvsfonden stödjer projekt för utveckling av verksamhet som riktar sig till barn, 

unga eller personer med funktionsnedsättning, och det finns tolv prioriterade områden som 

regeringen har valt ut (http://www.arvsfonden.se/prioriterade-omraden). Ideella 

organisationer som funnit i minst ett år kan få projektstöd, men även offentliga aktörer kan 

beviljas medel om de har ett nära samarbete med ideella organisationer. Stödet ska gå till 

nyskapande projekt med avgränsade tidsramar och ett tydligt syfte. Andra krav som ställs från 

Arvsfonden är att målgruppen ska vara delaktig i projekten och att det ska finnas en plan för 

hur verksamheten ska fortsätta efter projekttidens slut. 

För att få en översikt av de projekt som ingår i studien gjorde vi en systematisk genomgång av 

de dokument som fanns tillgängliga på Allmänna Arvsfonden. Denna återfinns i bilaga A 

Projekten listas här efter namn, den organisation som var huvudman, orten där projektet 

genomfördes, projekttiden och bidragsbeloppet som beviljades av Allmänna Arvsfonden. Här 

finns också en kortfattad beskrivning av projektets syfte och målgrupp. Utifrån den 

information som fanns i slutrapporterna, kompletterat med information på projektens 

hemsidor, gjorde vi också en bedömning av huruvida projekten lämnat några synliga spår 

efter sig och om och hur projektverksamheten lever vidare (jämför Allmänna Arvsfondens 

fyra kategorier på sid 18). 

4.1 Huvudmän och initiativtagare 

De flesta av de 40 projekten riktade sig till ungdomar och människor med 

funktionsnedsättningar. Av översikten i bilaga A framgår att nästan samtliga som mottagit 

projektmedel är ideella organisationer (bortsett från Sundsvall kommun som var huvudman 

för projektet Rätten till eget språk, vilket genomfördes i samarbete med handikappföreningar). 

Bland de ideella organisationerna finns till exempel väletablerade välgörenhetsorganisationer 

såsom Individuell Människohjälp (IM) Röda Korset och Rädda Barnen, en hel del 

handikappföreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan [HSO], Reumatikerförbundet, 

Unga synskadade, Riksförbundet Attention etc.), men också kvinnojourer och 

intresseorganisationer såsom Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) och Riksförbundet för 

frivilliga samhällsarbetare (RFS). Med projektet Förbättrad rättsäkerhet för barn, unga och 

http://www.arvsfonden.se/prioriterade-omraden


 
24 

funktionshindrade i lagreglerade frivilliguppdrag ville RFS utveckla metoder och strategier 

för ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och frivilliga samhällsarbetare som har 

lagreglerade uppdrag.     

Oftast är det ideella organisationer som står som huvudmän för de projekt som beviljas av 

Allmänna Arvsfonden, men det är inte självklart vem som har tagit initiativet till dem. En 

fråga i enkäten (fråga 6) gällde därför vem som tog initiativ till projektet. Resultatet var 

ganska tydligt: närmare tre fjärdedelar (72 procent) svarade att initiativet kom från den ”egna 

organisationen”, vilket i det här sammanhanget som regel innebär en ideell organisation. 

Endast i enstaka fall uppgavs det att initiativet hade kommit från en annan ideell organisation, 

från en offentlig aktör eller från en privat aktör.  

Figur 1: Initiativet till projektet 

 

4.2 Projekttid, bidragsbelopp och medfinansiering 

Av sammanställningen i bilaga A framgår det också att det flesta projekten (29 stycken) löper 

över tre år, men att projekttiden kan vara upp till 5 år, oftast genom en förlängning. 

Skillnaderna i projekttid bidrar också till att det är ganska stora skillnader i beloppet som 

beviljats av Allmänna Arvsfonden. Det lägsta beloppet på 290 000 kronor gick till det ettåriga 

projektet Retroläger som är ett avslutat projekt. Bland treåriga projekt var det lägsta beloppet 
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710 000 kronor för det avslutade projektet I hederns namn följt av projektet Forca Ungdom 

som fick totalt 809 000 kronor av Allmänna Arvsfonden. De flesta treåriga projekten har 

emellertid beviljats 2 000 000 – 4 000 000 kronor. Det allra högsta beloppet är 8 764 000 

kronor och det gick till det treåriga och avslutade projektet Hund i vården som gick ut på att 

med utbildningsinsatser introducera vårdhundar som en behandlingsmetod i vården. Ur detta 

projekt skapades så småningom Svenska Vårdhundskolan AB.  

Några frågor i enkäten (fråga 10–13) gällde medfinansiering av projektet från andra aktörer 

än Allmänna Arvsfonden. Det visade sig inte vara ovanligt (42 procent svarade ja), och på 

frågan om vem som bidrog med ekonomiskt stöd nämndes oftast kommunen, landstinget och 

länsstyrelsen. Av enkätsvaren att döma var det också mycket ovanligt att avtal om 

medfinansiering bröts under projekttidens gång, för endast ett sådant fall nämndes.   

4.3 Projektens avtryck 

Inventeringen baserad på dokument och hemsidor gav bilden av att de flesta projekten hade 

lämnat avtryck efter sig och levde kvar i någon form. Projektet Livsstilscoachar hade ännu 

inte avslutats men för övriga projekt kunde vi göra en bedömning, jämför rubriken ”Lämnade 

Spår” i Bilaga A. Projektet Hälsoinspirationsprojektet avbröts i förtid på grund av att 

föreningen inte uppfyllde villkoren för beviljande av projektmedel (medel ur Allmänna 

Arvsfonden hade använts för annat än det som budgeterats i avtalet), men för övrigt tycks det 

inte finnas några projekt som inte alls lämnade några spår. Hälften av projekten hade också 

valts ut för att de kategoriserats som överlevare.  

Projekten överlevde dock på olika sätt och i olika grad. Convictus Hälsocafé är ett exempel på 

hur verksamheten på ett mycket påtagligt sätt kunde leva vidare. Verksamheten startade för 

att bryta före detta missbrukares ensamhet och för att inspirera dem att hitta en livsstil som 

ger bättre hälsa genom förändrade kostvanor och motion. Projektet lever vidare som 

verksamhet med hjälp av pengar till hyran från Stockholm stad och Stockholm läns landsting 

samt genom volontärinsatser och visst bidrag till personal (läkare, massör och 

yogainstruktörer). Det finns också exempel på projektverksamhet som fortlever genom att i 

mer eller mindre utsträckning införlivas i den offentliga servicen eller ideella organisationers 

verksamhet. I andra fall handlade det snarare om att kunskaperna eller erfarenheterna från 

projektet tillvaratas. Den kunskap som Hallands kvinnojourer samlade på sig genom projektet 
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I hederns namn har till exempel spridits till länsstyrelsen, och Medborgarprojektet som drevs 

av Sveriges Ungdomsråd har resulterat i en bok om metoder för ökat ungdomsengagemang 

som riktar sig till kommunerna.    
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5. Projektens övergripande mål och ambitioner 

I enkäten ombads respondenterna att beskriva projektets övergripande mål och ambitioner 

genom att ta ställning till ett antal förslag (instämmer helt eller delvis, tar helt eller delvis 

avstånd, vet ej). Det var möjligt att ange flera mål. Svaren presenteras i tabell 1. De 

målsättningar som flest respondenter höll med om handlade om att på olika sätt tjäna 

målgruppen, vilket också ligger helt i linje med Allmänna Arvsfondens ambitioner med 

projektverksamheten. Det kan handla om att utveckla nya arbetsmetoder, stödja eller stärka 

målgruppen på olika sätt och sprida kunskap om målgruppens levnadsvillkor. Det kan både 

handla om ”service”-funktioner och ”röst”-funktioner. Säger svaren också något om hur 

projekten ser på sin roll i förhållande till samhällets ansvar? Det var mycket vanligt att 

respondenterna höll med om att målsättningen var att ”kompensera för brister i samhällets 

stödinsatser” (mer än 85 procent), vilket kan tolkas som att insatserna från samhället är 

otillräckliga och att det därför krävs insatser från civilsamhället. Tre fjärdedelar av 

respondenterna instämde också i att målet var att ”bygga upp ett samarbete med kommunen 

kring en viktig fråga”. Mer än hälften (64 procent) höll vidare med om att det handlade om 

att ”utveckla välfärdslösningar som kommunen sedan kan ta över”, vilket anknyter till många 

frivilligorganisationers klassiska avant-garde-roll i samhället (de utvecklade metoder för att 

lösa sociala problem som så småningom övertogs av samhället, se Lundström 1995). Det 

påståendet tog en del emellertid avstånd från. Lite drygt hälften av respondenterna angav 

(också) målsättningar som handlade om att profilera den egna organisationen som varumärke, 

men ganska många tog avstånd från det påståendet.      
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Tabell 1. Projektets övergripande mål och ambitioner 

 Instämmer 

(helt el. delvis)     

Tar avstånd 

(helt el. delvis)     

Vet ej N 

Utveckla nya 
arbetsmetoder till gagn 
för målgruppen 97 % 3 % - 35 

Stärka målgruppens 
inflytande över sin egen 
livssituation 93 % 6 % - 35 

Ge målgruppen socialt 
stöd 89 % 8 % 3 % 36 

Kompensera för brister i 
samhällets stödinsatser 86 % 11 % 3 % 36 

Stärka målgruppens 
status i samhället 86 % 14 % - 36 

Sprida kunskap om 
målgruppens 
levnadsvillkor 86 % 11 % 3 % 36 

Stärka målgruppens 
möjlighet att göra sin röst 
hörd i 
samhällsutvecklingen 78 % 22 % - 36 

Bygga upp samarbete med 
kommunen kring en 
viktig fråga 75 % 20 % 6 % 36 

Utveckla 
välfärdslösningar som 
kommunen sedan kan ta 
över 64 % 31 % 6 % 36 

Främja möjligheterna att 
profilera vår organisation 51 % 36 % 6 % 36 
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5.1 Uttalat mål att samverka 

En del av dokumentstudien handlade om att analysera om samverkan fanns som ett uttalat mål 

i projektplanerna. I vissa fall var detta mål tydligt uttalat, i synnerhet när hela projektet gick ut 

på att förbättra situationen för målgruppen genom ökad samverkan mellan olika 

samhällsinstanser. Men inte alla projekt hade mål som handlade om samverkan. När det fanns 

målsättningar om samverkan kunde de också ta sig olika uttryck och man kan här urskilja två 

olika övergripande mål för samverkan:  

 

1) Sprida kunskap och erfarenhet samt väcka intresse hos allmänheten och offentliga 

aktörer om målgruppen och dess problem och utmaningar 

2) Samverkan med offentliga aktörer för att väcka offentliga aktörers intresse för att köpa 

tjänster av projektorganisationen eller integrera projektorganisationen i ordinarie 

offentlig verksamhet 

 

I många fall beskriver projekten att målet är att initiera samverkan under projekttiden för att 

sprida kunskap och erfarenhet av projektet, med förhoppningen att offentliga organisationer 

ska inspireras och ta lärdom. Projektet Nå Vidare fokuserade till exempel på att förbättra 

stödet till unga med intellektuell funktionsnedsättning som riskerade att utsättas för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet gick bland annat ut på att ta fram en handbok för 

hur framför allt gymnasiesärskolorna kan arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck. Tanken var att de medverkande kommunerna skulle arbeta vidare med frågan efter 

projektets slut. Organisationen som har tagit initiativ till projektet är i sådana fall beroende av 

att kommunen visar intresse av att arbeta vidare med projektets frågor.  

Ofta är spridningen av information om projektet (till exempel i form av informationsträffar 

som offentliga organisationer bjuds in till) inte bara kopplad till försök att hitta offentliga 

samarbetspartner, utan också till förhoppningar om att kommuner ska köpa organisationens 

uppdrag efter projektens slut. I flera fall uttrycktes det ett tydligt intresse av att kommunen 

skulle köpa in tjänsten som projektet erbjuder, eller implementera projektet i kommunen.  
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Strategin ”sprida information för att väcka intresse” hos potentiella samarbetspartner betyder 

som regel inte att man under projekttiden ingår kontrakt med varandra, utan det kan i stället 

vara fråga om mer informella överenskommelser. Det gällde till exempel för 

Medborgarprojektet – ett projekt som hade målet att göra det enklare för ungdomar att 

påverka och delta politiskt i den kommun de bor. I projektet utvecklades ett samarbete med 

kommuner, politiker och tjänstemän för att testa och utveckla metoder som ska göra det 

lättare för ungdomar att göra sina röster hörda. Projektet gjorde en utbildningsturné för att 

sprida sina kunskaper och erbjöd senare ett så kallat Kommunpaket bestående av 

föreläsningar, workshop och annat relevant material.  

Andra projekt byggde i viss utsträckning på redan etablerad samverkan. Det kan kallas för 

samverkan genom att man använde befintliga strukturer som organisationen har tillgång till. 

Det gäller oftast väletablerade organisationer som har tidigare erfarenhet av att genomföra 

olika projekt. I de flesta fall beskrivs det vilken roll de angivna samarbetspartnerna ska spela, 

eller vilken funktion de ska ha, men det framgår inte tydligt vad samverkan mer konkret ska 

innebära. Däremot framgår det ofta hur samarbetet ska organiseras när det till exempel gäller 

referensgrupper, styrgrupper och arbetsgrupper.  

Ännu ett sätt att samarbeta är när offentliga aktörer har intresse av att placera klienter i den 

verksamhet som projektet erbjuder, till exempel i arbetsmarknadsprojektet Teater Respekt där 

Växjö kommun och Arbetsförmedlingen placerade ungdomar i behov av sysselsättning. 

Slutligen hade en del rent praktiska skäl för samarbete med vissa partner, till exemplet för att 

få tillgång till lokaler för att kunna hålla studiecirklar eller ha möten. 

5.2 Målgruppens roll i projekten 

För Allmänna Arvsfonden är samverkan mellan ideella och offentliga organisationer ett starkt 

prioriterat mål. Ett annat krav för finansiering är att målgruppen ska engageras i projekten 

(brukarmedverkan). Dokumentstudien visade att målgruppernas roll i projekten kunde vara 

högst varierande och mer eller mindre omfattande. Ibland var projekten upplagda på ett sätt 

som innebar mycket hög delaktighet i projektets alla delar, ibland rörde sig om viss form av 

medverkan och ibland föreföll det endast vara fråga om begränsad eller symbolisk 

brukarmedverkan.  
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En hög grad av delaktighet fanns till exempel i projektet Tjuvgods som leddes av den 

intressepolitiska organisationen RFHL (Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och likabehandling). 

Detta projekt gick ut på att bryta destruktiva livsmönster genom bland annat hantverk, och 

byggde på aktivt engagemang från personer som själva hade erfarenhet av missbruk, 

kriminalitet och funktionsnedsättningar. I projektet Ungdomsgård för synskadade ungdomar, 

som drevs av föreningen Unga synskadade, medverkade ungdomar själva i att planera och 

genomföra projektet. Hög grad av brukarmedverkan gäller också för Convictus Hälsocafé där 

alla personer som driver projektet själva är före detta missbrukare eller hemlösa.  

En mer begränsad eller indirekt målgruppsmedverkan kunde innebära möjligheter att framföra 

önskemål och behov såsom i metodutvecklingsprojektet Ett eget liv som drevs av HSO. Ett 

annat exempel är projektet Jarro som gick ut på att förbättra villkoren för barn och unga med 

en frihetsberövad förälder, och där barnen och föräldrarna hade möjligheter att ge feedback 

och uttrycka sina önskemål. Men målgruppen kunde också få plats i styrgruppen såsom i 

projektet Prata med oss, inte om oss. Det sistnämnda projektet leddes av Föreningen 

Skyddsvärnet och gick ut på att dokumentera ensamkommande flyktingbarns situation. Det 

har senare bidragit till att ensamkommande ungdomar bildat Sveriges Ensamkommandes 

Förening som också har ett riksförbund.   

För ungefär hälften av projekten fanns ingen tydlig beskrivning av målgruppens roll i 

projekten. En del av dem hade främst ambitioner att sprida information i form av till exempel 

en broschyr eller en webbsida. Ett sådant exempel är Narkoswebben som utvecklade en 

webbsida så att vuxna och barn kan lära sig mer om hur narkoser och operationer går till.  

En fråga i enkäten (27) rörde målgruppens roll i projektet. En stor majoritet av 

organisationerna (89 procent) uppgav att målgruppen deltar i projektets aktiviteter, medan 

ungefär en tiondel tog avstånd från påståendet. Riksförbundet Sällsynta Diagnoser ville till 

exempel med projektet Regionala Strukturer för brukamedverkan skapa en regional 

infrastruktur för att samla och sprida erfarenheter och kunskaper från och till Riksförbundets 

medlemsbas, så att beslut som tas om sällsynta diagnoser på nationell nivå anpassas till de 

regionala förhållandena. Projektens mål handlade med andra ord inte om att engagera 

målgruppen utan om att skapa strukturer som på lång sikt kan gynna målgruppen. De allra 

flesta uppgav att målgruppen också hade inflytande i beslutsprocessen (83 procent), till 

exemplet genom att ha en referensgrupp där målgruppen ingår. Det var betydligt ovanligare 
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att målgruppen engagerades genom anställning i projektet. I tabell 2 redovisas alla 

svarsalternativ.  

 

Tabell 2. Målgruppens roll i projektet 

 
Instämmer 

(helt el. delvis) 

Tar avstånd 

(helt el. delvis) 

Vet ej N 

De deltar/deltog i 
projektets aktiviteter 89 % 11 % - 36 

De var med och 
formulerade målen för 
projektet 75 % 20 % 6 % 36 

De har/hade inflytande 
i beslutsprocesserna 83 % 17 % - 36 

De har 
anställts/anställdes i 
projektet 

31 % 61 % 8 % 36 
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6. Projektens sammansättning 

6.1 Samverkanspartner 

De allra flesta hade uppgivit en eller flera samarbetspartner i ansökan om projektmedel från 

Allmänna Arvsfonden. I 34 av 40 fall uppgavs ideella organisationer, men nästan lika ofta (29 

stycken) uppgavs samarbete med en offentlig aktör. När det gäller samarbetet med offentliga 

aktörer nämndes bland annat sjukvårdande myndigheter, skolan, socialtjänsten, 

Kriminalvården, länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Av dokumenten framgick att antalet projektpartner ofta förändrades under projektens gång, 

vilket också bekräftades av enkätsvaren. Det var inte ovanligt att projekten efter hand 

lyckades etablera nya samarbetskontakter. Ett exempel är projektet Kraftkällan (ett boende i 

KRIS regi för kvinnor som vill förändra sin livsstil) som under projekttiden utökade sina 

kontakter med såväl offentliga som ideella partner (till exempel socialförvaltningen och den 

ideella organisationen Bryggan).  

I enkäten ställdes frågor om antal projektpartner och huruvida detta förändrades under 

projektets gång (fråga14–18). På basis av svaren kategoriserades projekten i småskaliga (upp 

till två samarbetspartner), mellanstora (tre till sex samarbetspartner) och stora 

samverkansprojekt (sju eller fler samarbetspartner).   

Vid projektets start räknades de flesta som småskaliga eller mellanstora samverkansprojekt, se 

figur 2. Nästan hälften av respondenterna uppgav att de i början hade högst två projektpartner 

och endast omkring en tiondel uppgav sig ha sju eller fler samarbetspartner. Dock uppgav 

39 procent att nya partner hade tillkommit under projektets gång. Det var betydligt ovanligare 

att någon projektpartner hade fallit ifrån (17 procent svarade ja på frågan). 
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Figur 2: Antal projektpartner vid projektstart 

 

6.2 Samverkan mellan ideella och offentliga aktörer 

I enkäten ombads respondenterna att uppge hur många offentliga projektpartner de hade. 

Svaren varierade från 0 upp till 20, och utifrån det kategoriserades antalet offentliga 

projektpartner som Inga, Några (1–3 offentliga partners) och Många (4–20 offentliga partner), 

se figur 3. Drygt hälften av respondenterna (52 procent) uppgav att de hade 1–3 offentliga 

partner, medan det var relativt ovanligt att ha många offentliga projektpartner (15 procent). 

En tredjedel svarade att de inte hade några offentliga aktörer som projektpartner.   
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Figur 3: Antal offentliga projektpartner  

 

Alla projekt bygger med andra ord inte på samarbete med offentliga aktörer, men en 

jämförelse av pågående och avslutade projekt visar att det finns skillnader i samarbetsmönster 

över tid. Figur 4 visar att representanter för pågående projekt i betydligt högre utsträckning 

uppgav att det förekommer samarbete med offentliga aktörer, jämfört med de som 

representerar avslutade projekt. Det beror sannolikt delvis på att Allmänna Arvsfonden har 

skärpt kraven på att projekten ska ha en tydlig och välförankrad plan för 

projektverksamhetens fortlevnad.  
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Figur 4: Antal offentliga partner för avslutade respektive pågående projekt 

 

6.3 Närmast samverkanspartner 

En fråga i enkäten (21) gällde vilka projektpartner man hade haft närmast samarbete med, och 

respondenterna ombads att rangordna svaren utifrån de tre närmaste. Det var vanligast att 

nämna en offentlig aktör som allra närmast projektpartner (42 procent). Som näst närmast 

projektpartner nämndes offentliga och ideella partner i ungefär lika stor utsträckning (jfr figur 

5 och 6). Men många svarade ”vet ej” så det är uppenbart att den här frågan inte var så lätt att 

besvara. En tolkning skulle kunna vara att man inte tänker i termer av ”närmast samverkan”, 

även om olika partner kan ha olika uppgifter i projektet.  

Figur 5: Närmast samarbetspartner                  Figur 6: Näst närmast samarbetspartner 
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7. Organiseringen och erfarenheterna av projektsamverkan 

7.1 Projektens organisering och beslutsfattandet 

I enkäten ställdes frågor om hur arbetet i projektet organiserades (fråga 22 och 23) och om hur 

viktiga beslut fattades (fråga 24). Drygt 60 procent svarade att projektarbetet hade 

formaliserats genom en styrgrupp med representanter för projektpartner eller genom både en 

sådan styrgrupp och en referensgrupp bestående av representanter för målgruppen. 

Styrgruppsmöten hölls vanligen några gånger i kvartalet eller någon gång i månaden, medan 

det var få som ordnade referensgruppsmöten varje månad.  

Hur besluten fattas kan ge en fingervisning om demokratin och om vem som har makten att 

bestämma i projekten. I enkäten ställdes därför en fråga (24) om hur viktiga beslut i projektet 

vanligen fattades. Följande svarsalternativ gavs (endast ett skulle kryssas i): ”Vi 

röstar”, ”Genom att gemensamt väga för- och nackdelar”, ”Vi förhandlar med varandra” 

och ”Projektledaren fattar alla viktiga beslut”. De allra flesta (67 procent) uppgav att viktiga 

beslut fattades genom att gemensamt väga för- och nackdelar mot varandra. Detta tyder på att 

det som regel inte är förhandlingsstrategier eller majoritetsomröstningar som avgör utfallet, 

utan argumentens förmåga att övertyga och att olika partner får göra sin röst hörd. Som 

tidigare nämnts uppgav många att målgruppen hade inflytande i beslutsprocesserna. Men i sex 

fall (17 procent) uppgavs att viktiga beslut i projektet fattades av projektledaren. Det antyder 

att mycket makt och ansvar i vissa fall ligger i projektledarens händer.  

7.2 Nivå för samverkan med offentlig sektor 

En fråga som sannolikt har stor betydelse för projektens utfall är på vilken beslutsnivå man 

samverkar med offentlig sektor. I enkäten ställdes en fråga (25) om samverkan med offentliga 

aktörer sker på politikernivå, chefsnivå eller tjänstemannanivå (det var möjligt att kryssa för 

mer än ett alternativ). Resultatet tyder på att samverkan med offentliga aktörer huvudsakligen 

sker med tjänstemän (72 procent) och chefer (55 procent) och lite mer sällan med politiker 

(36 procent). Figur 7 visar resultatet för samverkan på tjänstemannanivån. Den kan ge tillgång 

till den operativa nivån men räcker sällan till för att få tillstånd mer genomgripande 

förändringar.  
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Figur 7: Samverkan med offentliga sektorn på tjänstemannanivå 

 

Det är värt att notera att det inte alltid förekom samverkan med offentlig sektor och det gällde 

oftare för avslutade projekt än för pågående. Figur 8 visar också att samverkan med offentliga 

tjänstemän var betydligt vanligare bland pågående projekt än bland avslutade. Skillnaden är 

mindre när man jämför samverkan på chefsnivå.  

Figur 8: Samverkan med offentlig sektor på tjänstemannanivå för avslutade och 
pågående projekt 

  



 
39 

7.3 Erfarenheter och upplevelser av samverkan  

För att få en uppfattning om erfarenheter och upplevelser av samverkan i projekten innehöll 

enkäten 24 påståenden som respondenterna ombads ta ställning till (fråga 26) genom att svara 

om de instämmer (helt eller delvis) eller tar avstånd (helt eller delvis). En del resultat i 

enkäten nyanserades på detta sätt och vi fick en något mer komplex bild.  

Några påståenden var avsedda att fånga in vad projektpartnerna bidrog med i projektet, när 

det gäller expertis, resurser och legitimitet. Svaren tyder på att allt detta värderades av de 

flesta. Hela 86 procent höll med om att deras projektpartner hade ”resurser som kunde komma 

till godo för projektet”. Det vore samtidigt anmärkningsvärt om fler tog avstånd från 

påståendet, med tanke på att man faktiskt hade etablerat ett samarbete och resurser är ett brett 

begrepp (som inte behöver gälla pengar utan likaväl kan avse till exempel lokaler och 

kontakter). Tre fjärdedelar höll med om att projektpartnerna bidrog med ”expertis som vi inte 

har” och nästan lika många (72 procent) höll med om att samarbetet med ”offentliga aktörer 

ökade legitimiteten för projektet”.  

Det har i forskning (se till exempel Geddes 2008) framförts att förtroende och gemensamma 

värderingar är en av nycklarna till ett lyckat samarbete. De flesta respondenterna (83 procent) 

höll med om påståendet att de delade värderingar med sina projektpartners. De flesta (81 

procent) sade sig också lita på sina samarbetspartners. Vidare tog mer än hälften (64 procent) 

avstånd från påståendet att det är eller har varit svårt att kommunicera med projektpartnerna. 

Ungefär en femtedel höll med om påståendet och resten svarade ”vet ej”.  

Den bild som framtonar tyder på goda samarbetsförutsättningar. Men samtidigt höll nästan en 

tredjedel med om påståendet att man hade för olika förutsättningar för att kunna samarbeta, se 

figur 9. 
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Figur 9: Vi och våra projektpartner hade för olika förutsättningar för att kunna 
samarbeta 

 

Vad kan dessa olika förutsättningar betyda mer konkret? Enkätfrågan innehöll en rad förslag, 

till exempel ”den offentliga byråkratin försvårade genomförandet av projektet”. Knappt en 

tredjedel höll med om det (28 procent), och bara ungefär en fjärdedel höll med om 

att ”bristande ekonomiska resurser var det största hindret för projektets genomförande”. Ännu 

färre (endast ett fåtal) höll med om påståendena om att det ”fanns mycket konflikter i 

projektet” eller att ”en del projektpartner smet från sitt ansvar”. 

Däremot instämde drygt hälften av respondenterna i påståendet ”det fanns projektpartner som 

var mer dominerande än andra” (se figur 10) och det var i detta avseende inga större 

skillnader mellan pågående och avslutade projekt. Drygt hälften tog också avstånd från 

påståendet ”alla projektpartner var involverade i beslutsfattandet”. Det stämmer inte så bra 

med föreställningen om partnerskap som ett gemensamt åtagande. Här fanns dock ganska 

tydliga skillnader mellan pågående och avslutade projekt; i pågående projekt tycks det vara 

vanligare att alla projektpartner är involverade i beslutsfattandet, se figur 11.  
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Figur 10: Vissa projektpartner är mer dominerande än andra 

  

Figur 11: Alla projektpartner är involverande i beslutsfattandet för pågående och 
avslutade projekt 
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Nästan en tredjedel (31 procent) av respondenterna höll med om att offentliga aktörer inte 

var ”särskilt engagerade i projektet”. Men även i detta avseende föreföll förutsättningarna 

skilja sig åt mellan avslutade och pågående projekt. Figur 12 visar att företrädare för 

pågående projekt i betydligt lägre grad än de som representerade avslutade projekt var 

benägna att hålla med om påståendet om oengagerade offentliga aktörer. De projekt som 

fortfarande pågick när studien genomfördes tycks alltså ha väckt ett större engagemang från 

offentliga aktörer.  

 
Figur 12: Offentliga aktörer var inte särskilt engagerade i projektet för pågående och 
avslutade projekt 
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8. Projektens resultat och fortlevnad 

Enkätens sista del rörde projektens resultat och fortlevnad. När det gäller projektets utfall 

listades ett antal tänkbara resultat (fyra positiva och ett mindre lyckosamt) som 

respondenterna fick ta ställning till (se fråga 33). Svaren framgår av tabell 3. Bedömningarna 

är i huvudsak mycket positiva, vilket ger anledning till optimism. Samtidigt är det ett 

förväntat resultat med tanke på att utfallsmåtten är så allmänt formulerade och det dessutom 

rör sig om självskattningar. Det som oftast nämns är att projekteten har inneburit förbättrade 

villkor för målgruppen. Projekten anses också ofta ha bidragit till metodutveckling och nya 

idéer som man arbetar vidare med. Vidare höll nio av tio med om påståendet att projektet gett 

nya kontakter. Inte desto mindre fanns det personer som höll med om att projektet hade 

kantats av svårigheter som gjort det svårt att uppfylla målen.  

 

Tabell 3: Projektets utfall 

 Instämmer 
(helt el. delvis) 

Tar avstånd 
(helt el. delvis) 

Vet ej 
N 

Projektet innebär/har 
inneburit förbättrade villkor 
för målgruppen 

97 % - 3 % 36 

Projektet väcker/väckte nya 
idéer som vi arbetar vidare 
med 

94 % 3 % 3 % 36 

Projektet innebär/har 
inneburit metodutveckling 94 % 3 % 3 % 36 

Projektet ger/gav oss nya 
kontakter som vi arbetade 
vidare med 

92 % 3 % 6 % 36 

Projektet kantas/kantades av 
svårigheter som gör/gjorde 
det svårt att uppfylla målen 

14 % 81 % 6 % 36 
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På frågan om hur erfarenheterna av projektet spridits och tillvaratagits (34) svarade de flesta 

att detta skedde genom projektets hemsida och genom att presentera projektet på konferenser. 

Det kunde också ske genom informationsbroschyrer, medan pressmeddelanden och spridning 

via sociala medier nämndes mer sällan.  

En annan fråga gällde om projektets aktiviteter drivs vidare trots att finansieringen från 

Allmänna Arvsfonden upphört (fråga 29), och även de svaren tyder på ett mycket positivt 

utfall, se figur 13. Ungefär 80 procent av de projekt som avslutats uppgavs leva vidare i stor 

utsträckning (N = 16), och drygt 10 procent i viss utsträckning – ofta med hjälp finansiering 

av offentliga aktörer. Men även dessa uppgifter bör tolkas med viss försiktighet och bilden 

kan kompletteras genom dokumenten och fallstudierna. Man måste också komma ihåg att 

dessa projekt hade kategoriserats som ”överlevare”. 

Figur 13: Drivs aktiviteterna vidare trots att finansiering från Arvsfonden upphört? 
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En enkätfråga (32) gällde förklaringar till att projektrelaterade aktiviteter eventuellt inte hade 

drivits vidare. Den besvarades av åtta respondenter, se tabell 4. Här får man intrycket att 

problemen oftast handlade om bristande ekonomiska resurser. Brist på tid och på intresse från 

offentliga aktörer nämns också av en del.       

Tabell 4 Svar på frågan: Om projektrelaterade aktiviteterna inte har drivits visare, vad 

beror det på? 

 
Instämmer 

(helt el. delvis) 
antal Fall 

Tar avstånd 
(helt el. delvis) 

antal Fall 

Vet ej N 

Bristande ekonomiska 
resurser 5 3 - 8 

Ingen har tid att driva 
aktiviteterna vidare 3 4 1 8 

För lite intresse från 
offentliga aktörer 3 4 1 8 

Vi lyckades inte att 
förlänga projektet 2 6 - 8 

Projektets uppdrag 
var tidsbegränsat 2 5 1 8 

Samarbetsproblem 
med projektpartner 1 6 1 8 

Bristande intresse 
från målgruppen 1 6 1 8 

 

8.1 Strategier för projektets fortlevnad 

Ansökningar om projektmedel från Allmänna Arvsfonden ska innehålla planer för hur 

projekterfarenheterna ska tas tillvara och verksamheten eventuellt permanentas. De flesta 

projekten hade också en mer eller mindre utförlig och konkret plan för hur projektet skulle 

leva vidare. Ibland hade planerna karaktären av förhoppningar. Rådgivning Stella skrev till 

exempel så här i sin ansökan: ”Efter projektets slut kommer kommunen i Värmlands län att 

inbjudas att bidra till verksamhetens fortlevnad”. Det framgår dock i slutrapporten att detta 

inte inträffade. I projektets slutrapport står det så här: ”Under dessa två år som projektet 
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funnits har Rådgivningen jobbat hårt för att bygga upp en trovärdighet hos stödsökande, 

kommuner, socialtjänster … Vi har inte haft möjlighet att för vår nystartade förening att ta 

över projektet … föreningen För Ungas Rätt med största sannolikhet kommer att ta över 

projektet”. Projektet togs också över av föreningen För Ungas Rätt och drivs numera av 

Brottsofferjouren Värmland. Trots planen att ”bjuda in” offentliga aktörer för att bidra till 

projektets överlevnad lyckades projektägaren med andra ord inte förankra projektet och fick 

därför lämna över det till en annan ideell organisation. Det visar att det krävs en tydlig strategi 

för hur offentliga partner ska bidra innan projektet avslutas. 

Ett annat exempel är projektet Forca som i sin ansökan skrev så här: ”Idén är att projektet 

successivt ska växa fram. Vi börjar i Helsingborg för att sedan utveckla det.” I 

organisationens avslutningsrapport skrev organisationen detta: ”Efter projekttidens slut 

kommer de kommuner som vi samarbetar med vara intresserade av att betala för arbetet vi 

erbjuder dem … Vi har fått betalt från Helsingborg stad för våra tjänster vi erbjuder dem … 

Vi kommer även att söka bidrag från andra stiftelser. På detta sätt tror vi att vi kommer att 

kunna driva projektet efter projekttiden.” Båda exemplen visar att man haft stora 

förhoppningar på att kommunen kommer att föra projektverksamheten vidare. 

Genomgången av ansökningar och slutrapporter för de 40 projekt som undersökts i denna 

studie visar att det finns fem överlevnadsstrategier:  

- Skala ner verksamheten 

- Överlämna projektet 

- Införliva projektet i den egna verksamheten  

- Ombilda projektet 

- Starta om projektet 

 

Att skala ner verksamheten innebär att man reducerar kostnaderna och/eller personalen för att 

kunna fortsätta med verksamheten när projekttiden (pengarna från Arvsfonden) har tagit slut. 

Unga synskadade i Stockholm lyckades till exempel fortsätta med sin 

ungdomsgårdsverksamhet genom att inte längre ha någon fast anställd projektledare. I flera 

fall kunde projektorganisationen få stöd från en kommunal förvaltning som tog över en viss 

finansiering. Projektet DIVA fick till exempel finansiering av Linköpings kommun för att 
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fortsätta med sin tjejverksamhet, men med begränsad tjänstgöring för projektledaren. 

Landstinget i Jönköpings län bidrog ekonomiskt till att konst- och filmprojektet Animera, som 

riktade sig till äldre, åtminstone i viss omfattning kunde leva vidare.  

Att överlämna projektet till en annan part innebär att en annan aktör med säkrare resurser tar 

över, till exempel kommunen. Det kunde också förekomma att en annan ideell förening tog 

över projektet. Rådgivning Stella drevs till exempel från början av Mångfaldscentrum i 

Värmland men togs över av Brottsofferjouren Värmland. Vidare kan projekt ibland införlivas 

i den egna verksamheten. Intressegruppen för assistansberättigande var till exempel 

huvudman för projektet Lyssna! och införlivade det i sin löpande verksamhet efter att 

projektet hade avslutats. Ibland säkrades resurser genom fortsatt samarbete med andra ideella 

föreningar. Reumatikerförbundet har till exempel fortsatt att driva projektet Brukarmedverkan 

och inflytande inom forskning tillsammans med två av sina ideella projektpartner som bidrar 

ekonomiskt.  

Strategin att ombilda projektet innebär en omorganisering. I projektet Teater Respekt skulle 

projektets fortlevnad säkras genom ”Geparden Produktion” som skulle fungera som ett socialt 

företag. Detta företag skulle tillhandhålla sysselsättningsplaster enligt ett avtal med 

Arbetsförmedlingen med möjligheten att också teckna avtal med Växjö kommun. Strategin 

var alltså att ombilda projektet för att kunna fortsätta. Omstartsstrategin var vanligare, och 

den innebär helt enkelt att man söker medel för ett (åtminstone delvis) nytt projekt.  

Den sista frågan (35) i enkäten löd ”Om ni kunde starta projektet igen, skulle ni göra 

någonting annorlunda?” På den svarade en hel del ja (44 procent, N = 36). På följdfrågan om 

vad svarade flera att de skulle vara noggrannare med valet av partner eller sortera bort partner 

som visade sig vara olämpliga för projektet. I samband med detta nämndes också att man 

skulle vara tydligare med partnernas förväntningar på projektet. Vidare uppgav några att de 

redan från början skulle försöka förankra projektet på politisk nivå och/eller på chefsnivå för 

att skapa gynnsammare förutsättningar för projektets fortlevnad. Andra synpunkter som 

framfördes var att förändringsarbete tar tid och att det sällan går att uppnå tydliga resultat 

under en projekttid på tre år.  
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9. Tre fallstudier 

I detta kapitel presenteras tre fallstudier som har genomförts efter dokumentstudien och 

enkätundersökningen. I fallstudierna har vi undersökt projekten lite närmare, framför allt 

genom intervjuer med projektansvariga, samarbetspartner och projektdeltagare (jämför 

metodkapitlet, sid 16). De tre projekten är DIVA i Linköping, Teater Respekt i Växjö och 

Jarro i Norrköping.  

 

9.1 Projekt DIVA 

Projekt: DIVA, 3 år, 2009–2012. 

Projektägare: Först föreningen KFUM, sedan Linköpings kommun. 

Syfte: Att vara en trygg och neutral mötesplats för unga tjejer i Linköping där de ska 

motiveras att stå upp för vad de tycker om sig själva och samhället. 

Metod: Ett tjejcafé där olika aktiviteter och utbildningsinsatser erbjuds, bland annat 

utbildning av så kallade tjejcoacher och utbildning kring begrepp såsom jämställdhet och 

självkänsla.   

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen kunde själv påverka vilka aktiviteter 

skulle genomföras och tjejer har utbildats för att kunna ta ansvar och fungera som förebilder 

och stödpersoner. 

Överlevnad: Projektet finns kvar som en del av Linköping kommuns ordinarie verksamhet. 

Det finns för närvarande sex DIVA-filialer på olika platser i Linköping. 

Projekt DIVA är en tjejverksamhet och ett tjejcafé i Linköping. Här kan flickor i åldern 12–19 

år träffas och umgås med varandra på sin fritid. DIVA ska vara en trygg plats för samvaro och 

kreativa aktiviteter. Exempel på aktiviteter är tjejkvällar, öppna föreläsningar, 

kulturarrangemang, tjejmässa och studieresor. En viktig del av verksamheten är att utbilda så 

kallade tjejcoacher: tjejerna får en slags ledarutbildning och ges chans att praktisera rollen 

som stödjare och förebild. Det treåriga projektet startade 2009 och avslutades officiellt 2012. 

Projektet initierades av tre fritidsledare inom Linköpings kommun som sökte medel hos 

Allmänna Arvsfonden tillsammans med föreningen KFUM och studieförbundet Bilda. KFUM 

var huvudman för projektet och Linköpings kommun och studieförbundet Bilda var 

samarbetspartner. Det har kategoriserats som “överlevare” eftersom åtminstone delar av 
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verksamheten fortsätter i Linköping kommuns regi efter projektets slut. För denna fallstudie 

intervjuades endast DIVAs verksamhetsutvecklare. Hon hade arbetat i verksamheten i sex år 

och började som verksamhetsutvecklare 2014.  

Beslutsfattande på två olika nivåer 

Som enkäten visade organiserades många projekt genom att ha en styrgrupp och en 

referensgrupp. Projekt DIVA följde också denna modell. I styrgruppen ingick representanter 

från studieförbundet Bilda, föreningen KFUM och Linköpings kommun samt projektledaren. 

Det sista året övertog Linköpings Stadsmission KFUM:s plats i styrgruppen. Alla beslut som 

fattades i styrgruppen var ”organisationsmässiga” enligt DIVAs verksamhetsutvecklare, 

medan mer ”projektnära” frågor beslutades av personalen tillsammans med ungdomarna. 

Tjejcoacherna hade särskilda möten där personalen i projektet ”lyssnade på dem”. Dessa 

beslut var dock på verksamhetsnivå, inte på organisationsnivå. Man kan konstatera att det 

fanns två nivåer för beslutfattande; på ”organisationsnivå” fattade partner och anställda beslut 

om organisatoriska frågor, och på ”projektnivå” kunde målgruppen framföra sina idéer på mer 

inofficiella möten.  

Byte av samarbetspartner under projekttiden  

Under projekttiden skedde några förändringar mellan de olika samarbetspartnerna. 

Föreningen KFUM var från början huvudman för projektet med studieförbundet Bilda och 

Linköpings kommun som samarbetspartner, men kommunen tog över projektet och 

föreningen KFUM drog sig ur projektet helt och hållet. I stället för KFUM blev Linköpings 

Stadsmission ny samarbetspartner. Trots att KFUM från början var huvudman för projektet 

har personalen i DIVA ”hela tiden varit anställd genom kommunen, även under projekttiden 

förutom projektledare som var anställd i projektet med projektmedel”, enligt DIVAs 

verksamhetsutvecklare. Kommunen hade alltså en tydlig roll redan från början. 

Verksamhetsutvecklaren berättade vidare att representanten från KFUM hade haft en 

nyckelroll i projektet men att denne i stället började arbeta inom studieförbundet Bilda och att 

det samtidigt uppstod en “spricka” i relationen mellan DIVA och KFUM: ”det var nånting 

som skars sig lite i samarbetet, de ville väl ha lite mer vinst … här fanns det kanske pengar, 

de har inte så mycket pengar … I dag är de inte alls med.” Exemplet visar hur enskilda 

personer kan vara avgörande för samarbetet och ett projekts utveckling och kanske också att 
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olika projektintressen kan uppenbaras efter hand. En nyckelperson kan fungera som länken 

mellan två organisationer som gör att samarbetet fungerar, och om den individen försvinner 

kan hela samarbetet förändras. Verksamhetsutvecklaren menade att för ett lyckat projekt är 

det viktigt ”att man har ett tydligt syfte om vad projektet ska ge”. 

Offentliga aktörer ses som stabila partner 

Projekt DIVA har byggt på samarbete mellan ideella och offentliga organisationer. DIVA har 

tidigare samarbetat med Stadsmissionen genom en gemensam schackverksamhet och 

samarbetar fortfarande med studieförbundet Bilda som bland annat bidrar med utbildning. 

Enligt verksamhetsutvecklarens erfarenhet var samarbetet med ideella föreningar bitvis 

problematiskt: ”De har brist på tid, man vet inte nästa dag hur det ser ut. Att samarbeta med 

ideella är bra för kortare projekt men om man har ett långsiktigt projekt så tror jag är det 

svårare”. På frågan vilken roll Linköpings kommun spelade i samarbetet svarade hon att det 

är ”en trygg roll för DIVA att ha Linköpings kommun bakom, en trygghet de ger personalen 

till verksamhet och kunskap”. Här framställs alltså ideella aktörer som mer instabila och 

mindre pålitliga samarbetspartner än offentliga aktörer som kan bidra med den kontinuitet 

som krävs för mer långsiktiga satsningar. Det stämmer inte särskilt väl med 

partnerskapstankens ideal om tilltro till varandra och jämbördighet mellan parterna. Att ha 

både ideella och offentliga samarbetspartner verkar å andra sidan har varit en bra lösning för 

att kunna garantera trygghet för verksamheten. 

Olika verksamhetsfilialer för att nå målgruppen 

Enligt verksamhetsutvecklaren har DIVA en bred målgrupp med olika flickgrupper som kan 

vara svåra att nå. Det har därför ansetts angeläget att inte bara vara verksam i centrum, utan 

att också ha olika filialer runt om i staden. En filial finns i Skäggetorp som tillhör en av 

Linköpings mest segregerade stadsdelar. Genom den kan man enligt verksamhetsutvecklaren 

nå tjejer där och ge dem möjlighet att delta i aktiviteter som de annars inte skulle ha åkt in i 

stan för: ”nyckeln är att vara på plats”.  

Överlevnad genom att bli en del av det kommunala och genom nedskärning  

Redan under DIVAs tredje projektår fungerade Linköping kommun som huvudman för 

projektet och efter projektets slut blev det en permanent kommunal verksamhet. 
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Verksamheten hade redan från början förankring i kommunen eftersom idén till projektet 

väcktes av kommunalt anställda fritidsledare. Det ingår också i kommunens uppdrag att 

erbjuda verksamhet som riktar sig till unga kvinnor. Dock har tjejverksamheten inte kunnat 

fortsätta i samma omfattning och med samma resurser som under projekttiden, utan 

verksamheten har skalats ner och det har fått konsekvenser.    

Verksamhetsutvecklaren som har det övergripande ansvaret har minskat sin tjänst från 100 

procent till 50 procent. Det finns med andra ord ingen verksamhet att utveckla längre. Man 

kan enligt verksamhetsutvecklaren inte ”nätverka på samma sätt längre, verksamheten hålls 

bara igång”. Viktiga utbildningsfrågor om till exemplet jämställdhet får stå tillbaka och 

verksamhetens viktigaste del – att utbilda tjejcoacher – kan inte heller ske i samma 

utsträckning längre. Tjejcoacherna har en nyckelroll som stödjare i projektet men antalet har 

minskat på grund av nedskärningen. Tidigare kunde tjejcoacher till och med bli timanställda 

eller få ett sommarjobb inom projektet, men detta är numera svårt enligt 

verksamhetsutvecklaren. Vidare kan DIVA inte längre erbjuda subventioner för vissa 

aktiviteter eller utflykter till deltagare som inte hade den ekonomiska möjligheten att 

delta: ”det kan vi inte längre och då drabbas ju de som inte har pengar och kan inte vara med 

då”. Även om ett projekt är kategoriserat som överlevare behöver det alltså inte betyda att det 

fortsätter i samma utsträckning och med samma effekter för målgruppen när kommunen tar 

över.  
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9.2 Projekt Teater Respekt 

Projekt: Teater Respekt, 3 år, 2011–2014. 

Projektägare: FC Växjö 

Syfte: Teater Respekt var ett arbetsmarknadsprojekt med entreprenöriell inriktning för 

ungdomar som varken arbetar eller studerar.  

Metod: Projektdeltagarna fick vara med och producera scenkonst och musik på olika sätt. 

Samtidigt fick de lära sig hur ett företag fungerar och jobba med sin egen utveckling. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målet var att deltagarna skulle komma i egen 

försörjning och växa som människor. 

Överlevnad: Projektet finns kvar som en teaterförening men inte som ett 

arbetsmarknadsprojekt. 

Teater Respekt var ett arbetsmarknadsprojekt i Växjö. Projektet hade en entreprenöriell 

inriktning och vände sig till ungdomar 16–25 år som varken arbetade eller studerade. Teater 

Respekt startade 2011 och avslutades 2014 efter tre års projekttid. Projektidén kom från en 

person som var anställd hos Arbetsförmedlingen och hade koppling till teatervärlden. Sedan 

var det fotbollsklubben FC Växjö som tog initiativ och sökte pengar för projektet hos 

Arvsfonden eftersom de hade erfarenhet av att söka projektpengar genom tidigare 

Arvsfondsprojekt, till exemplet projektet Ditt fria val. FC Växjö ägde projektet och var 

huvudman samt var ansvarig för ekonomin men personen som hade idén för projektet var 

huvudansvarig för genomförandet.  

Under första året anställdes två olika projektledare och personen som hade idén till projektet 

jobbade ideellt med Teater Respekt. Hon var under denna tid anställd hos Arbetsförmedlingen 

men på grund av många problem med att leda projektet bestämde hon sig att ta tjänstledigt 

och tar över projektledningen själv. Hon berättade att ”första året var kaotiskt”. Personen som 

hade projektidén från början blev alltså projektledare från och med andra projektåret. Deras 

samarbetspartner var Växjö kommun och Arbetsförmedlingen Växjö som bidrog med 

medfinansiering i form av aktivitetsstöd och ekonomiskt bistånd till deltagare som placerades 

i projektet av Växjö kommun eller Arbetsförmedlingen.  

Teaterverksamheten var hjärtat i projektet. Målet med projektet var att använda teatern som 

verktyg för att lära sig om entreprenörskap men också för att skapa sysselsättning och struktur 
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och på sikt bli självförsörjande. Flera handledare med professionell bakgrund (till exempel 

konstmakare och scenografer) blev timanställda i projektet så att deltagarna kunde få inblick i 

vad arbetet går ut på och hur scenkonst fungerar i verkligheten. Utöver handledare fanns det 

också så kallade mentorer från näringslivet som helt utan ersättning träffade en ”adept” 

(deltagare) så att deltagarna fick en direkt koppling till näringslivet och stöd och inspiration 

för en möjlig arbetskarriär i framtiden. Vidare ingick det i projektet att göra studiebesök och 

gå på föreläsningar och teateruppsättningar med deltagarna; bland annat gjorde de resor till 

Malmö och Kalmar.  

Projektdeltagare fick vara med och producera scenkonst och musik på olika sätt. Samtidigt 

fick de lära sig hur ett företag fungerar. På detta sätt skulle ungdomarna få vara en del av ett 

strukturerat sammanhang som är kopplat till arbete och egen försörjning. Uppsättningar 

såsom ”Bloody Mary” 2012 och ”Musikalen Mästerkatten” 2014 är exempel på produktioner 

och aktiviteter som Teater Respekt genomförde under projekttiden. Det unika med Teater 

Respekt är att arbetslösa ungdomar fick en väg in i arbetslivet genom teaterkonst, och inte 

genom en placering på en ”vanlig praktikplats”, säger projektledaren. Projektet erbjöd därmed 

ett alternativ till de ordinarie arbetsmarknadspolitiska aktiveringsåtgärderna. För denna 

fallstudie intervjuades fyra personer: projektledaren, en representant för projektets 

samarbetspartner Framtid Kronoberg (en verksamhet som drevs av Växjö Kommun), en 

medarbetare från Arbetsförmedlingen Växjö och en ungdom som var projektdeltagare.  

Beslutsfattande på två nivåer och löpande kontakt med samarbetspartner 

Precis som projekt DIVA hade Teater Respekt en referensgrupp där deras samarbetspartner 

ingick. Dokumentstudien visade att referensgruppen bestod av de partner som fanns med 

formellt i själva projektansökan: Växjö kommun och Arbetsförmedlingen Växjö. Utöver dem 

deltog enskilda individer ideellt, bland annat en forskare och lärare i entreprenörskap på 

Linnéuniversitetet och en representant från Riksteatern. I dokumenten (redovisning av Teater 

Respekt) står det så här: ”[Styrgruppen har bestått av] projektdeltagare, hela projektledningen 

samt representanter för FC Växjö. Styrgruppens roll har varit att styra upp verksamheten och 

samtidigt vara bollplank för personalen och deltagarna som ingår i de olika grupperna.”  

Under intervjun berättade projektledaren hur beslutsfattandet gick till i den dagliga 

verksamheten. En gång i månaden var det personalmöten för den personal som var inblandad 
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i den vardagliga projektverksamheten, men dessa möten var även öppna för deras partner från 

kommunen och Arbetsförmedlingen Växjö. Ingen sådan representant deltog dock på dessa 

personalmöten. ”Ingen från Arbetsförmedlingen eller Växjö kommun var med på de mötena, 

inte i det operativa, de var inte intresserade att vara inblandade.” När det gäller målgruppen 

uppgav projektledaren att beslutfattandet inom projektet var väldigt demokratiskt. De hade så 

kallade veckomöten där ”alla skulle vara med”, vilket betyder personal och deltagare. Dessa 

möten hade en fast agenda (enligt projektledaren var struktur en viktig del av verksamheten), 

då man gick igenom vad som har gjorts, vad som behöver göras och var Teater Respekt skulle 

göra studiebesök. Under dessa möten hade deltagarna direkt inflytande.  

Liksom i projekt DIVA finns det alltså även hos Teater Respekt två beslutsnivåer: Beslut 

fattades dels på ”organisationsnivå” genom möten en gång per månad som var öppna för 

personal och samarbetspartner, dels på ”verksamhetsnivå” genom veckomöten där personalen 

och alla deltagarna var med. Å ena sidan betyder detta att målgruppen inte var med när det 

gäller själva beslutsfattandet och påverkan av verksamheten, men å andra sidan kunde 

målgruppen påverka det som berörde dem direkt i de vardagliga aktiviteterna.  

Trots att Växjö kommun och Arbetsförmedlingen inte deltog på de månatliga personalmötena 

förekom det ett ständigt utbyte mellan partnerna och projektledaren när det gäller uppföljning 

av deltagarna. Enligt medarbetaren från Framtid Kronoberg fanns det välfungerande 

samverkansrutiner med Teater Respekt, till exempel genom att de varje vecka medverkade i 

ett öppet hus där verksamheten presenterades för intresserade deltagare. Medarbetaren från 

Framtid Kronoberg sa så här:  

”Vi kunde deras verksamhet och vi visste vilka vi kunde skicka till Teater Respekt, mycket 

samarbete när de var varje vecka hos oss. De var lättillgängliga, man kunde ringa och får bra 

feedback och info om hur det funkade för personen. Jag kunde märka hur personen kunde 

utvecklas till det positiva och fick ett sammanhang”.  

Samarbetet mellan Framtid Kronoberg och Teater Respekt förefaller ha varit tätt och baserat 

på ömsesidig respekt och förtroende. Medarbetaren från Framtid Kronoberg beskrev det som 

ett ”väldigt öppet klimat och väldigt engagerade handledare … vi har haft väldigt nära 

relation till Teater Respekt, de kändes som en del av oss”.   
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De ideella aktörernas bidrag och begränsningar 

Både representanten för Växjö kommun och Arbetsförmedlingen såg klara fördelar med att 

samverka med ideella organisationer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En av fördelarna i 

samband med arbetsplatsplacering var möjligheten att kunna anpassa arbetsuppgifter och 

arbetstid efter deltagarnas förutsättningar, vilket sällan är möjligt inom till exemplet industrin. 

Representanten för Arbetsförmedlingen sa så här:  

”Det är oftast bra verksamheter att komma tillbaka till, man kan anpassa arbetsuppgifter och 

arbetstid till skillnad om man skulle sätta dem inom industrin på en produktionslinje, då är det 

direkt då högt tempo. I en ideell verksamhet är det ju oftast en annan atmosfär, den är 

tillåtande och det är bra kanske att börja på.”  

Arbetsförmedlingen hade samarbete med flera ideella organisationer, till exemplet Röda 

Korset och Erikshjälpen, genom konkreta avtal för så kallade arbetsprövningsplatser. Framtid 

Kronoberg hade på liknande sätt avtal med olika ideella aktörer och köpte in platser för 

arbetslösa ungdomar hos till exempel Erikshjälpen och Tempus. Att samverka med ideella 

aktörer är en del av deras verksamhet för att kunna erbjuda arbetsprövningsplatser där man 

kan anpassa arbetsuppgifter och tider till deltagarens behov i stället för tvärtom, att deltagaren 

måste anpassa sig till industrins behov och därmed riskera att direkt överanstränga sig.  

De offentliga aktörerna menade dock att det var svårt att etablera långvariga 

samverkansrelationer med ideella aktörer och att detta skapade problem. Projekt med ideella 

aktörer var sällan långsiktiga och de kunde försvinna väldigt snabbt. Framtid Kronoberg 

uppgav att det är ”tråkigt att de är beroende av ekonomi och att de lätt kan försvinna när man 

har etablerat ett bra samarbete”. Representanten för Arbetsförmedlingen förmedlade likadana 

synpunkter, och ansåg att insatserna helt enkelt var för kortvariga. Liknande synpunkter 

framfördes av samarbetspartner till DIVA: Ideella aktörer uppfattades inte som partner med 

samma stabilitet och långsiktiga förutsättningar som offentliga sådana beroende på instabila 

ekonomiska resurser. Teater Respekts projektledare reflekterade också över skillnaderna i 

samarbetet med olika aktörer:  

”Det är stora skillnader, med offentliga aktörer måste du ha kompetens, du måste kunna deras 

system, regelverket, språket … När det gäller ideella kan du inte kräva lika mycket av en 

ideell som du kan av en professionell.”  
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Citatet visar att det också från projektens sida fanns tydliga tankar kring hur samarbetet med 

olika aktörer går till och hur de kan påverka projektet. En viss professionalism i samarbetet 

med offentliga aktörer ansågs krävas, eftersom samarbetet inbegriper vissa villkor och det 

ställer vissa krav på förkunskaper som man måste förhålla sig till om man samarbetar med 

offentliga aktörer. 

Projektets betydelse för enskilda deltagare  

Vad betyder ett projekt som Teater Respekt för den enskilda deltagaren? ”Teater Respekt 

betydde väldigt mycket för mig, det var början till resan uppåt”, berättar en av dem. 

Deltagaren kom till Teater Respekt när han var arbetslös och fick förslaget av 

Arbetsförmedlingen: ”Jag minns att jag ville dit med en gång”. Han var redan tidigare 

intresserad av teater och såg sin chans att vara delaktig i något som verkligen passade honom 

och som han brann för. Styrkan i Teater Respekt låg enligt honom i tydliga mål genom själva 

teaterproduktionen som innebar vissa hållpunkter och datum när saker måste vara klara. Han 

jämförde med sina erfarenheter av ett annat projekt som han hade deltagit i och beskrev det 

mer som ”förvaring”, till skillnad från Teater Respekt där man hade tydliga uppgifter som 

ledde till ett slutresultat och att man fick ta ansvar. Teater Respekt såg han som en plats där 

alla fick chans att prova utan att uppfylla alla krav på förhand; det krävdes inte ett fint CV 

eller en lyckad intervju för att pröva sin förmåga och börja tro på sig själv och samhället igen. 

Teater Respekt var på så sätt en plats för ungdomar som kanske inte helt passade in i det 

vanliga samhället med dess normer. Deltagaren beskrev verksamheten som ”en plats utanför 

normen” som gav ”syfte och hopp för framtiden”. Vissa deltagare fick under projekttiden 

även en anställning i projektet. Den intervjuade deltagaren hade genom projektet fått ett 

arbete som gick ut på att erbjuda historiska spökvandringar, en idé som han själv hade 

utvecklat. Vandringarna erbjuds fortfarande.  

Situationen efter projektets slut – från arbetsmarknadsprojekt till en ideell förening  

Efter projektets slut lever Teater Respekt kvar men inte som arbetsmarknadsprojekt som tar 

emot arbetslösa ungdomar, utan ”bara” som en förening som är öppen för alla som är 

intresserade av teaterkonst. Vad har hänt? I projektansökan står det att man skulle säkra 

projektets fortlevnad genom att starta den ekonomiska föreningen ”Geparden Produktion” 

som skulle fungera som ett socialt företag. Detta företag skulle tillhandhålla 

sysselsättningsplaster enligt avtal med Arbetsförmedlingen med möjligheten att också teckna 
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avtal med Växjö Kommun. Strategin var alltså att ombilda projektet för att kunna fortsätta. 

Projektledaren berättade under intervjun att detta inte blev av på grund av en intressekonflikt. 

En part ville att Teater Respekt skulle fortsätta med scenkonst men den andra parten ville 

utveckla andra aktiviteter, som till exempel second hand-verksamhet, för att kunna fortsätta 

med arbetsmarknadsintegrerande insatser genom den ekonomiska föreningen. ”Geparden 

Produktion” finns kvar och har avtal med bland annat Arbetsförmedlingen; man tar emot 

personer på till exempel arbetsprövning men sysslar inte med teater. Samtidigt finns den 

ideella föreningen Teater Respekt som inte längre arbetar med att slussa ut människor på 

arbetsmarknaden. Teater Respekt och Geparden Produktion har helt enkelt gått skilda vägar.  

I nuläget har ”föreningen samma mål kvar men har inte råd att ha verksamheten kvar men är 

fortfarande en plats där alla människor är välkomna”, berättar projektledaren. Teater Respekt 

har alltså använt sig av strategin att ”skala ner” projektet för att kunna fortsätta, men inte utan 

konsekvenser. Samtidigt visar exemplet hur sårbar verksamheten blir om man inte är överens 

om projektets mer långsiktiga inriktning och mål, i synnerhet när den formella projektramen 

inte längre finns och man ska gå vidare. Enligt den person som medverkat i Teater Respekt 

som deltagare hade verksamhetens huvudpoäng gått förlorad:  

“I dag, när projektet tog slut, är Teater Respekt en ideell förening och tar inte längre emot 

arbetslösa. Nu är det en grupp av människor som är intresserade av att medverka. Poängen 

med projektet att hjälpa människor som är arbetslösa finns inte längre.”  

Man kan alltså se projektet som överlevare eftersom strukturen finns kvar och verksamheten 

fortsätter i form av en ideell förening, men den riktar sig inte längre till arbetslösa ungdomar 

och deras integration på arbetsmarknaden och i samhället eftersom det inte finns resurser för 

detta. Projektledaren menar att verksamheten kanske skulle ha funnits kvar om Växjö 

kommun och Arbetsförmedlingen hade fortsatt att ge ekonomiskt stöd. Det hade också 

underlättat om Allmänna Arvsfonden hade beviljat projekt för längre tid för mer hållbara 

lösningar. Föreningen överlever i dagsläget med kommunens kulturbidrag och stöd i form av 

bland annat lokaler. 

Konsekvenser för målgruppen 

Trots tydliga kopplingar till offentliga aktörer gick det inte att uppfylla de ursprungliga 

målsättningarna om fortsatt verksamhet och säkrade resurser efter projektets slut. Den mest 
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uppenbara konsekvensen är att Teater Respekt inte längre kan hjälpa unga arbetslösa 

människor att komma in i arbetslivet och samhället genom en betydelsefull sysselsättning. 

Teater Respekts partner underströk också att det var problematiskt att denna typ av alternativ 

sysselsättning inte finns längre eftersom den fyller en viktig funktion för vissa ungdomar. 

Representanten för Arbetsförmedlingen menade att det ofta krävs något mer än kortvariga 

placeringar eftersom många kan ha varit borta längre från arbetsmarknaden och skulle behöva 

något mer varaktigt för att kunna komma tillbaka: ”Ibland skulle man önska att det skulle 

vara längre … för att kunna komma tillbaka. Det är mycket som ska hända … och det är en 

nackdel för det behövs tid för den gruppen som har varit bort så länge”. Representanten från 

Framtid Kronoberg uttryckte sig i liknande termer och menade dessutom att Teater Respekt 

hade fyllt ett tomrum:  

”Vi saknar en sådan verksamhet nu och personer som brinner för målgruppen. Nu kan vi inte 

längre erbjuda samma form som Teater Respekt kunde erbjuda så det finns vissa målgrupper 

som vi inte kan nå lika bra som innan och det finns ingen annan verksamhet nu som är 

liknande, men det skulle behövas.”  

DIVA kunde trots nedskärningar ändå behålla verksamhetens syfte, att ha en trygg mötesplats 

för tjejer. Teater Respekt däremot har inga ekonomiska förutsättningar att fortsätta som 

arbetsmarknadsprojekt. Det betyder att en nedskärning kan få väldigt olika konsekvenser. 

 Planer på att söka nytt projekt 

Projektledaren berättade att det fanns planer på att tillsammans med en annan ideell förening 

söka medel för ett nytt Arvsfondsprojekt. Tanken var att det skulle ha ungefär samma 

utgångspunkt som Teater Respekt, det vill säga att använda teater för att integrera människor i 

samhället, men med tydligare inriktning på nyanlända tjejer. Man såg det som en angelägen 

målgrupp som dock var svår att nå. Att söka ett nytt projekt med samma grundtankar men en 

ny målgrupp verkar vara ytterligare en strategi för att kunna fortsätta med det man tror på. – 

strategin att starta om med ett nytt projekt. Nackdelen är förstås att mycket potential, tid och 

resurser förloras när man måste börja om från början i stället för att vidareutveckla 

existerande projekt till något som är mer hållbart på sikt. Den här problematiken är ett välkänt 

dilemma i vår tids projektkultur (jfr till exempel Sahlin 1996). 
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9.3 Projekt Jarro i Norrköping  

Projekt: Jarro, tre år, 2012–2015. 

Projektägare: Buff Östergötland (f.d. Bryggan Norrköping) 

Syfte: Det övergripande målet med projektet var att barn och unga med en frihetsberövad 

förälder ska uppmärksammas och få det adekvata stöd som samhället är skyldigt att ge. 

Metod: Exempel på metoder var att informera barnomsorgs- och skolpersonal om Buffs 

verksamhet och att tillsammans med kommunen erbjuda stödgrupper. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Buff var målgruppens företrädare (företrädare för 

barnen till frihetsberövade föräldrarna) och hade under projekttiden en nära dialog med 

deltagarna, det vill säga barnen och deras föräldrar, för att föra fram deras åsikter och behov. 

Barn och föräldrar konsulterades på de sätt som projektet kom fram till är lämpligt. 

Överlevnad: Målsättning var att man under projekttiden skulle hitta former för hur projektet 

skulle kunna leva vidare efter projektets slut genom finansiering från kommunen, landstinget 

och statliga bidrag. 

Buff Östergötland (som innan kallades Bryggan Norrköping) är en ideell organisation i 

Norrköping som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn som har en 

familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Buff står för ”Barn och ungdom med 

förälder/familjemedlem i fängelse” och organisationen har funnits sedan 2001. Buff 

Östergötland är en av Buffs åtta lokalkontor runtom i landet, och man erbjuder till exempel en 

mötesplats för barnen och familjerna, besöker föräldrarna i fängelset och ordnar aktiviteter för 

att barnen ska få träffa andra barn och ungdomar som befinner sig i en liknande situation.  

Projektet Jarro var Buff Östergötlands tredje Arvsfondsprojekt och var inriktat på att fånga 

upp barn i riskzonen och ge dem ett brett utbud av stöd och hjälp. I tidigare projekt hade Buff 

Östergötland konstaterat att det behövdes ett större nätverk där olika aktörer samverkar kring 

olika insatser för barn med frihetsberövade föräldrar. Buff Östergötland hade redan genom 

tidigare projekt ett väl etablerat samarbete med Kriminalvården i regionen men ville 

intensifiera samarbetet med andra myndigheter såsom socialtjänsten och skolan. De olika 

aktörerna spelar olika roller i barnens liv och man ville förbättra insatserna genom ett aktivt 

samarbete och målinriktad information från Buff Östergötland om barnens och föräldrarnas 

situation. Buff Östergötland sökte projektmedel hos Arvsfonden och var huvudman för 

projektet under hela projekttiden. Angivna samarbetspartner i projektansökan var 
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Norrköpings kommun (socialförvaltningen och skolan), det regionala barnombudet och 

Kriminalvården. Projektet startade 2012 och avslutades 2015. Målsättningen var att projektet 

skulle leva vidare efter projektets slut genom finansiering från kommunen, landstinget och 

statliga bidrag. Samarbetet med Kriminalvården fortsätter och Buff får fortfarande statsbidrag 

från Kriminalvården (Kriminalvården kan ge statsbidrag till organisationer som kompletterar 

och bidrar till verksamheten) samt inköpta samtal (tjänster) från Häktet Norrköping på en 

kontinuerligt basis. När det gäller Norrköpings kommun vet Buff inte än hur bidragen ska se 

ut. Vidare får Buff ett föreningsbidrag ifrån kommunen. 

För denna fallstudie intervjuades projektledaren för Jarro och en medarbetare med en 

ledningsroll inom Kriminalvården som var organisationens viktigaste samarbetspartner. 

Vidare gjordes en intervju med en tjänsteman från Norrköpings kommun.  

Kriminalvårdens inflytande starkt 

Projekt Jarro hade en styrgrupp och en projektgrupp. Styrgruppen bestod av skolchefen, 

socialchefen och kriminalvårdschefen som träffades en gång per termin. Projektgruppen 

bestod av Buffs1 medarbetare och olika nyckelpersoner inom respektive berörd myndighet. 

Projektgruppen hade mer kontinuerliga kontakt enligt projektledaren: ”sen var det också 

projektgruppen möten med mer kontinuerligt kontakt med nyckelperson på kommun. Vi hade 

inte många möten men ringde och mejlade.”  

Enligt projektledaren fungerade Buff som en ”spindel in nätet” när det gällde Jarro eftersom 

offentliga myndigheter inte alltid tar kontakt med varandra eller kan lösa frågorna själva när 

det uppstår problem. Ett konkret exempel gavs av projektledaren:  

”Kriminalvården gjorde en anmälan till socialtjänsten för att det var en pappa som vill träffa 

sina barn men mamman bromsade och Kriminalvården var orolig att barnen inte fick träffa sin 

pappa. Socialtjänsten ringer till oss och ber oss att jobba med familjen. Vi fick till ett möte här 

hos oss – det här är ett typiskt exempel”.  

                                                 

1 Framöver kallas verksamheten Buff i stället för Buff Östergötland  



 
61 

Via projektsamverkan med Norrköpings kommun fick Buff bland annat kontakt med 

skolkuratorsverksamheten inom utbildningskontoret. Enligt representanten för kommunen var 

det ett fruktbart samarbete:  

”Det är mycket värdefullt att ha upprättat ett långsiktigt samarbete med Buff för att de barn vi 

identifierar som deras målgrupp ska kunna få rätt information om var stöd finns att få. Det 

finns inget annat naturligt ställe att hänvisa dessa barn och familjer till i vår kommun i just 

denna specifika fråga”. 

Vid sidan av projektmötena upprätthöll projektledaren kontakten med dem som medverkade i 

projektet när det behövdes och genom telefonsamtal där man stämde av saker och ting. Enligt 

projektledaren var kontakten med Kriminalvården dock mer stabil än kontakten med 

socialtjänsten: ”vi har inte riktigt nått fram känns det som”. 

Kriminalvården är Buffs viktigaste samarbetspartner och har också haft ett starkt inflytande i 

projektet Jarro. På frågan om hur beslutsfattandet gick till svarade representanten från 

Kriminalvården så här:  

”Vi har haft jättestort inflytande, det är egentligen vi som har sagt vad som är ok eller inte ok, 

det har aldrig varit så att Bryggan har fattat beslut på eget initiativ men däremot har de haft 

mängder av idéer. ’Kan vi göra så här?’ ’Jag är ledsen det funkar inte men kanske kan vi göra 

så här i stället’.”  

I det här fallet rör det sig om ett mycket nära samarbete med Kriminalvården och ett 

samarbete som tycks ske på Kriminalvårdens premisser. Samtidigt utryckte representanten 

från Norrköpings kommun, en av de andra samarbetspartnerna, att hon inte kände någon brist 

på påverkansmöjligheter: ”Vi har haft gemensamma möten och haft möjlighet att lämna våra 

åsikter”. Dessutom uttryckte hon att kommunen inte behövde mer inflytande i projektet. Den 

bild som gavs var att det fanns stort utrymme för samverkanspartner att påverka besluten 

inom projektet. 

Positiva erfarenheter av samverkan och förankring på högsta nivån  

Buffs samarbete med Kriminalvården började redan med det första Arvsfondsprojektet som 

hade fokus på frihetsberövade pappor och deras kontakt med sina barn (”vi hade också 

fotbollskurser där pappor kunde utbildas så att de kunde komma närmare sina barn”, berättade 
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representanten från Kriminalvården). Eftersom samarbetet och projektet ansågs som mycket 

lyckat ville man hitta möjligheter för fortsatt samverkan. Enligt representanten för 

Kriminalvården var ”det utfallet ju jättelyckat och sen så skissade vi tillsammans, var är nästa 

steg nu för att vi hade en verksamhet som fungerade jättebra”. Samarbetet mellan Buff och 

Kriminalvården har sedan successivt stärkts genom tre projekt och Buffs projektledare och 

representanten från Kriminalvården verkar vara överens om och förstå varandras roller. 

Jarro framstår som ett mycket välförankrat projekt. Enligt projektledaren krävdes det också 

förankring på högsta nivån för att få till stånd samverkansrelationer med olika myndigheter. 

Buff tog därför först kontakt med kriminalvårdschefen, socialchefen och skolchefen så att de i 

sin tur kunde ”delegera ner” arbetet till exempelvis kuratorsamordnare som sedan kom att 

utgöra Buffs länkar inom projektet. ”Det är viktigt att börja där uppe, så att det bli rätt”, 

hävdade projektledaren som vidare menade att risken för sårbarhet och beroende av enskilda 

individer minskar om projektet redan från början förankras på ledningsnivå och att det ger 

större chans att samverkan upprätthålls över en längre tid. Strategin förefaller mycket 

genomtänkt och verkar bygga på erfarenhet. Man måste komma ihåg att det är Buffs tredje 

Arvsfondsprojekt och det har sannolikt också med projektledarens personliga kompetens att 

göra. Einarsson et al. (2016) visar i sin utvärdering för Allmänna Arvsfondens räkning att det 

finns en grupp projektledare som på olika sätt har specialiserat sig på att utveckla och driva 

projekt med finansiering av Arvsfonden.  

Samverkan med ideella aktörer genom tydliga avtal  

Buffs täta koppling till Kriminalvården beror delvis på den ersättning Buff får för sitt arbete 

som främjar dömdas anpassning i samhället, eftersom Buffs arbete anses gagna både barnen 

och de frihetsberövade föräldrarna. Detta samarbete är formellt reglerat.  

Representanten från Kriminalvården uppgav att de också har sådana samarbeten med andra 

ideella aktörer såsom KRIS och Röda Korset men att det inte alltid är problemfritt eftersom 

kriminalvård är ”en speciell verksamhet som är riskkänslig och det alltid finns en risk att man 

inte förstår varandras uppdrag fullt ut”. Om Kriminalvårdens villkor för aktiviteterna inte 

respekteras riskeras säkerheten. Detta ansågs aldrig ha varit en risk när det gällde Buff, men 

man har kontrakt för att undvika alla sådana situationer. Därmed formaliseras 

samarbetsrelationerna med tydliga mål och en tydlig rollfördelning i samarbetet. Med andra 
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ord är Buffs samarbete med Kriminalvården mer uppstyrt I jämförelse med DIVA och Teater 

Respekt.   

För Kriminalvården är samarbetet med ideella krafter viktigt för att kunna ge möjlighet till 

förtroendefulla relationer. Även om Kriminalvården har behandlingspersonal kan 

journalföringen upplevas som integritetskränkande och därför är det en fördel att kunna prata 

med någon från till exempel Buff ”där det finns ett ömsesidigt förtroende om hur det 

verkligen är”, menade representanten från Kriminalvården. Vidare menade han att 

organisationer som Buff är viktiga på många sätt:  

”[De är] viktiga för vårt varumärke och när det gäller stigmatiseringen av intagna. När vi kan 

lyfta fram barnperspektiv och inte bara en kriminell men också en pappa som har ett barn som 

behöver kärlek från sina föräldrar, då kan man hjälpa allmänheten att få en annan bild också 

av våra intagna.”  

Dessutom fungerar ideella krafter som utmanare och utvecklare för Kriminalvården: ”Jag tror 

att vår verksamhetsutveckling hade nog stannat av annars och vi hade nöjt oss med ’det har 

alltid funkat’”.  

Projektets framtid oviss 

Projekt Jarro avslutades 2015 och inom Buff är det just nu bara projektledaren som har en 

anställning. Därutöver finns det bara några ideella personer som hjälper till några timmar. På 

frågan om framtiden svarade projektledaren att ”i framtiden vill jag ju att kommunen går in 

och betalar”. Enligt projektledaren måste kommunen börja ”ta ansvar” och inte längre få 

Buffs service gratis. Hela projekt Jarro baserades enligt projektledaren på tanken att ”det är 

dags att samhället tar ansvar”, inte bara Kriminalvården utan också skolan och socialtjänsten 

måste ta sitt ansvar för barnets situation. Men detta har ännu inte lyckats och kommunen 

skjuter inte till några medel för verksamheten.  

Precis som i projekt DIVA och projekt Teater Respekt menade projektledaren för Buff att de 

hade haft svårt att nå invandrarbarn och att de i ett framtida projekt kanske skulle kunna 

samarbeta med olika invandrarorganisationer.  
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10. Slutdiskussion 

Allmänna Arvsfonden utgör en central aktör när det gäller finansiering av ideella 

organisationer, och inte minst när det gäller ideella organisationer som är verksamma inom 

fondens tre fokusområden: barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. För 

Arvsfonden är det angeläget att projekterfarenheterna sprids och tas tillvara, och i denna 

rapport har vi analyserat samverkansrelationer mellan de ideella aktörer som driver eller har 

drivit projekt med medel från Allmänna Arvsfondens och offentliga aktörer. Den följande 

diskussionen sammanfattar i korta ordalag de centrala resultaten när det gäller 

målsättningarna med samverkan i de aktuella projekten, formerna för samverkan och 

projektens avtryck eller fortlevnad. Diskussionen kommer även att lyfta fram hinder och 

möjligheter som projektdeltagarna ger uttryck för avseende samverkan mellan ideell och 

offentlig sektor.  

Positiv inställning till samverkan med offentliga aktörer   

Ideella organisationer har i grund och botten ett mandat från sina medlemmar eller från de 

grupper som de representerar. Även om många ideella organisationer dagligen kämpar med 

frågor runt vem eller vad man representerar och hur man kan engagera medlemmar och 

målgruppen tydligare i sin verksamhet, utmärks de av att de formulerar sitt eget uppdrag och 

sin egen verksamhet. Att samverka med offentliga aktörer kan i vissa fall anses gynna 

medlemmarna och det egna uppdraget, men en sådan hållning är inte självklar. De 

organisationer som får medel från Allmänna Arvsfonden verkar dock i denna studie vara 

inriktade på att samverka med offentliga aktörer, och det finns ofta förhoppningar om att 

samverkan ska leda till fortsatt samarbete eller kanske till och med att det offentliga tar över 

verksamheten som bedrivs inom ramen för projektet. I rapporten har detta framkommit på 

olika sätt och inte minst i de målformuleringar som angetts för projekten.  

För merparten av projekten uppges målen vara att man ska stärka målgruppens status och 

position i samhället, utveckla arbetsmetoder till gagn för olika målgrupper och stärka deras 

röst i samhället. Men det är nästan lika vanligt att beskriva målen i termer av att man ska 

sträva mot att komplettera och täppa till luckor och brister i den offentliga sektorn eller att 

man ska utveckla verksamheter som sedan kan ”tas över” av den offentliga sektorn. Detta 

tyder på en närhet till offentlig sektor och kanske också på en anpassning till vad som 
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uppfattats vara Allmänna Arvsfondens förväntningar. Ideella organisationer står som 

projektägare för merparten av projekten och är också vanligen initiativtagare till projekten, 

men fokus ligger på att fungera som ett komplement till eller en pådrivare av offentliga 

välfärdstjänster. Två övergripande strategier för samverkan i projekten framkommer: å ena 

sidan att sprida kunskap om målgruppen hos allmänheten och hos offentliga aktörer, och å 

andra sidan att offentliga aktörer ska bli intresserade av att köpa tjänster av organisationerna 

eller integrera verksamheten i den offentliga sektorn. Detta tyder på att de ideella 

organisationer som driver verksamhet med stöd av Allmänna Arvsfonden ser samverkan och 

integrering som något eftersträvansvärt, snarare än som något som riskerar att hota 

verksamhetens inriktning eller organisationernas autonomi. Vidare är det få ideella 

organisationer som anger att projekten används för att profilera den egna verksamheten och 

den egna organisationen, även om gränsdragningen kan vara hårfin mellan detta och att driva 

projekten för organisationens överlevnad.  

Samverkan är inte alltid friktionsfri  

De flesta projekt som ingick i studien hade någon form av samverkansrelationer med offentlig 

sektor. Det framgick också av enkäten att samverkan med offentliga aktörer huvudsakligen 

skedde på tjänstemannivå.  

Samverkan mellan offentligt och ideellt är mångfacetterad för de inblandade parterna och inte 

minst för ideella organisationer. Offentliga aktörer arbetar under andra förutsättningar och 

med andra resurser än ideella organisationer. Även om det anger en asymmetri i samverkan 

mellan ideellt och offentligt är detta förhållande till syvende och sist en empirisk fråga som 

måste undersökas.  

Majoriteten av projekten anger att beslutsfattandet i projekten har byggt på gemensamma 

beslut där man vägt för- och nackdelar mot varandra. Även om projektledaren har haft en 

central roll framstår det som att de deltagande parterna har arbetat tillsammans. Det är också 

en påfallande stor majoritet som uppger att de har förtroende för de deltagande parterna och 

att man har samma värderingar och förväntningar på vad verksamheten ska leda till. Inom 

forskningen om partnerskap ses sådana faktorer som framgångsfaktorer för ett lyckat 

partnerskap, exempelvis en tydlig och gemensamt formulerad målsättning, ömsesidighet och 

tilltro i relationen. Dessutom verkar de flesta vara nöjda med kommunikation inom ramen för 
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projekten. Projekten i studien framställs som demokratiskt utformade men samtidigt tog 

ungefär hälften avstånd från påståendet att alla partner var involverade i beslutsfattandet, och 

drygt hälften ansåg att det fanns parter som var mer dominerande än andra. Denna dubbelhet 

märks även rörande målgruppens inblandning i projekten. I vissa fall var deltagandet stort och 

målgruppen engagerades i alla väsentliga delar av projekten (fatta beslut, utveckla och driva 

verksamhet m.m.); deltagarna kunde även anställas inom ramen för projekten. I andra fall 

medgavs mycket litet utrymme för direkt deltagande av målgruppen. I hälften av projekten 

saknades också en plan och beskrivning för målgruppens roll, trots att detta är en av de mest 

centrala delarna i den förväntade verksamheten.  

Enkätstudien ger en bild av ett i huvudsak gott samverkansklimat mellan de deltagande 

aktörerna i projekten. Men fallstudierna och intervjuerna med deltagare visar att detta är en 

slutsats som måste nyanseras eftersom projekten också har innehållit konflikter och skiftande 

uppfattningar om projektens mål och syfte. Detta framkom i projekten DIVA och Teater 

Respekt. Den viktiga aspekten förtroende och tillit mellan de deltagande aktörerna var inte 

alltid uppfylld, och ibland rörde det sig snarare om sviktande förtroende och påtagliga 

olikheter. En stor del av de deltagande projekten angav att man kunde samarbeta och hade 

gemensamma mål och värderingar, men enkätundersökningen visade också att 

förutsättningarna ibland var för olika för att parterna skulle kunna samarbeta. Här kan man 

tänka sig att det handlar om olikheter rörande mål, resurser eller formerna för samverkan, men 

också att man har olika organisationslogiker som inte kan överbryggas oavsett hur projekten 

organiseras.  

Det är svårt att skapa hållbarhet 

En vanlig målsättning är att verksamheterna ska fortgå efter det att projektet avslutats, och det 

har man också uppnått i många av projekten som ingår i denna studie. Majoriteten av de 

avslutade projekten uppgav att aktiviteterna drevs vidare trots att finansieringen från 

Allmänna Arvsfonden hade upphört. Men långt ifrån alla hade finansiering från offentlig 

sektor för dessa aktiviteter, och för en del är finansieringen otillräcklig. Detta indikerar att 

verksamheterna till stor del fortsätter att vara ett komplement till offentligt sektor och att driva 

på utvecklingen, men att det är svårt för dem att integreras med den offentliga sektorns 

ordinarie verksamheter och att sådana processer tar lång tid. Studien visar dock att projekten 

ofta gett avtryck även i andra avseenden. De deltagande projektaktörerna menar att projekten 
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faktiskt lett till bättre villkor för målgruppen och nya idéer och metoder som man kan arbeta 

vidare med. Studien visar också att projekten satt avtryck genom att organisationerna fått nya 

kontaktytor. Man ska emellertid vara varsam i tolkningen av projektens resultat eftersom 

analysen baseras på aktörernas egna uppfattningar och skattningar.  

I undersökningen finner vi fem olika överlevnadsstrategier för att projekt ska leva vidare 

och/eller lämna spår i olika verksamheter: i) skala ner verksamheten, ii) överlämna projektet, 

iii) införliva projektet i den egna verksamheten, iv) ombilda projektet och v) starta om 

projektet. Analysen av fortlevnad och strategier visar att det finns olika hinder för de 

deltagande organisationerna när det gäller att skapa långsiktiga verksamheter. Vi har nämnt 

några ovan, exempelvis olikheter i resurser samt att offentligt och ideellt utgår från olika 

organisationslogiker, men i denna studie framstår andra inomorganisatoriska faktorer som lika 

väsentliga. Ideella organisationer kan ha en bräcklig struktur och vara beroende av enskilda 

personers engagemang och nätverk. Detta är också tydligt i de undersökta projekten i och med 

att relationerna närmast ”står och faller” med kontakterna mellan enskilda personer. Att skapa 

hållbarhet framstår därmed som en av utmaningarna både för de deltagande aktörerna och för 

Allmänna Arvsfonden som en finansiär av verksamheter.  

Avslutande kommentar – part eller partner? 

Inom partnerskapsforskningen används ibland termer såsom ”part” och ”partner” för att peka 

på komplexiteten i samverkansrelationer och för att uppmärksamma betydelsen av positioner, 

mål och interaktionsmönster. Partnerskapsforskningen betonar samverkan på lika villkor, där 

gemensamma mål och tilltro till varandra är avgörande för att få en väl fungerande 

samverkansrelation. Den kan i sin tur bidra till nyskapande verksamheter som är redo att 

hantera komplexa samhällsutmaningar. Men termen part pekar åtminstone delvis på vad som 

kan stå på spel i sådana samverkansrelationer. Partnerskap, samråd och konsensusmodeller 

förskjuter tanken från att uppfatta det civila samhället (och dess organisationer) som en part 

som representerar gruppers intressen, oberoende av staten och den politiska makten, mot att 

mer betraktas som en partner som söker överenskommelser med staten eller tar ansvar för 

politiskt fattade beslut. För ideella organisationer kan samverkansinriktade strategier vara 

effektiva, men de kan också urholka organisationernas legitimitet. För ideella organisationer 

kan den största utmaningen alltså vara att hantera båda aspekterna, det vill säga att både vara 
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en partner och en part i kontakterna med det offentliga. Oavsett vilket är detta termer som 

illustrerar den mångtydiga relationen mellan offentligt och ideellt.  
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”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var 
avsedda att utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta Sandström, 
Stockholms universitet.  

2008  
Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring. 
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet.  
 
Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade till barn och ungdomar med 
flykting- och invandrarbakgrund. Zofia Nestler.  
 
Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism, 
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till barn upp till 12 år.  
Jenny Malmsten, Malmö högskola.  
 
Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens 
kultursatsning. Ambjörn Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.  
 
Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 – 2006.  
Åsa Bringlöv. 
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Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter 
tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för utveckling av metoder i socialt arbete, 
IMS. 
 
Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en tjejverksamhet i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.  
 
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn. Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola. 
 
2007 
 
Brukarstödscentera – verktyg till empowerment och full delaktighet. Utvärdering av 
regeringens satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden. 
Jamie Bolling, Örebro universitet.  
 
Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på 
insatser mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi riktad till 
personer med funktionshinder. Jamie Bolling, Örebro universitet.  
 
Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld. Astrid Schlytter och Liv Kanakura, 
Stockholms universitet.  
 
Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att utveckla regionala unga KRIS-råd och få 
igång lokala föreningar över hela landet. Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms universitet.  
 
2006 
Bemötande med kultur. Utvärdering av regeringens satsning Bemötande med kultur, en 
försöksverksamhet där kulturen används för att minska fördomar om personer med 
funktionshinder. Etnolog Åsa Bringlöv.  

Pågående utvärderingar 2016 
 
Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola. Slutredovisning hösten 2016.  
 
Aktuella Arvsfondsprojekt i Göteborg. Marcus Herz, Högskolan Malmö. Slutredovisning 
hösten 2016.  
 
Utvärdering av Arvsfondens satsning Egen Kraft. Johanna Gustavsson. Örebro universitet. 
Slutredovisning 18 januari 2017.  
 
Utvärdering av projektet Kärleken är fri. Ett projekt om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Sara Högdin. Högskolan Halmstad. Slutredovisning våren 2017.  
 
Metastudie – Mellan förvaltning och förnyelse. En studie av ett fyrtiotal utvärderingar 
av Arvsfondsprojekt. Filip Wijkström. Handelshögskolan i Stockholm. Katarina Friberg, 
Ann Lundstedt och Susanne Wallman-Lundåsen. Slutredovisning hösten 2017.  
 
Utvärdering av Arvsfondens satsningen Nyanlända barn och ungdomar. Anna Lundberg, 
Malmö högskola. Slutredovisning våren 2019. 
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Projekt i glesbygd. Johan von Essen. Ersta Sköndal Högskola. Slutredovisning hösten 2019. 
 
Vägar till delaktighet – en studie av Arvsfondsprojekt som handlar om segregation, 
utanförskap och rasism. Marcus Herz. Segerstedts institutet vid Göteborgs universitet. 
Slutredovisning hösten 2019.  
 
 
 
 



Projekt Organisation  Ort Projekttid Summa Syfte och målgrupp Lämnade Spår 
1.	Rätten	till	ett	eget	språk	 Sundsvalls	kommun	 Sundsvall	 2	år	–2006	 950	000	

	
Ge	vuxna	personer	med	förvärvad	
hjärnskada	möjlighet	att	utveckla	förmåga	
till	kommunikation,	via	bilder	och	eget	
bildskapande.	Uppnå	bättre	psykiska	hälsa	
genom	ökad	kommunikationsförmåga.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat	men	inga	
tydliga	spår	i	fortsatt	arbete	finns	dokumenterat	fast	
planen	var	att	försätta	måla	någon	gång	i	veckan	

2.	Barn	i	väntan	 Individuell	
människohjälp	

Lund	 3	år	–2012	 2	580	000	
	

Utveckla	en	gruppverksamhet	där	man	
arbeta	med	barn/ungdomar	som	har	en	
psykiskt	sjuk	förälder.	Metoden	som	
används	är	ett	pedagogiskt	program	som	
är	förebyggande.	Tanken	är	att	låta	
flyktingbarn	som	ännu	inte	fått	
uppehållstillstånd	att	träffa	andra	
barn/ungdomar	som	är	i	samma	situation	
som	de	själva.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	genom	pågående	
utbildningar	för	personer	som	jobbar	med	flyktingbarn	

3.	Salut	 Clownronden	 	 Malmö	 3	år	–2009	 4	960	000	 Upprätthålla	en	kontinuerlig	verksamhet	
på	sjukhusen	i	Skåne	med	regelbundna	
besök	av	clown	på	barnklinikerna	för	att	
hjälpa	barnen	att	hantera	sin	
sjukhusvistelse.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	genom	finansiering	av	
Region	Skåne,	stiftelse,	fonder	och	gåvor	

4.	Ett	eget	liv	 HSO	 Helsingborg	 3	år	–2010	 3	157	000	 Hjälpa	personer	med	nedsatt	autonomi	att	
få	större	inflytande	över	sina	liv.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat. Projekts	
resultat	var	en	metod	i	form	av	informationsmaterial.	

5.	I	hederns	namn	 Hallands	kvinnojourer	 Falkenberg	 3	år	–2009	 			710	000	
	

Undersöka	varför	så	många	ungdomar	
med	invandrarbakgrund	riskerar	att	fastna	
i	kriminalitet,	våld	och	droger	och	om	det	
finns	samband	mellan	migration,	
utanförskap,	kyskhetskultur,	patriarkala	
familjesystem	och	kriminalitet.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat. Spridning	av	
information	genom	länsstyrelsen		

6.	Brukarmedverkan	och	
inflytande	inom	forskning	

Reumatikerförbundet	 Stockholm	 3	år	–2011	 7	218	000	 Hitta	en	modell	för	hur	brukarna	kan	
medverka	och	få	inflytande	inom	
forskningen.		

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Utbildning	och	
tillhandahållande	av	forskningspartner	har	blivit	en	del	av	
den	ordinarie	verksamheten	

7.	Narkoswebben	 Astrid	Lindgrens	
Barnsjukhus	

Stockholm	 3	år	–2012	 8	031	000	 Skapa	narkoswebben	där	barn	och	vuxna	
kan	lära	sig	mer	om	hur	det	är	att	vara	på	
sjukhus	och	om	vad	som	händer	före,	
under	och	efter	narkos	och	operation.	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare.	
Engagemang	försätter	privat	utan	finansiering	och	
webbsidan	finns	kvar.	

8.	Conviktus	Hälsocafé	 Föreningen	Conviktus	 Stockholm	 3	år	–2011	 2	047	000	 Inspirera	före	detta	missbrukare	att	hitta	
en	livsstil	som	ger	bättre	hälsa.	
	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	och	får	hjälp	med	
lokalhyra	från	landsting	och	kommun	plus	cirka	200	000	kr	
till	personal/verksamhet	+	volontärer,	t.ex.	läkare,	
massörer.	

9.	Hund	i	vården	 Hälsans	Natur	 Vänge	 4	år	–2013	 8	764	000	 Introducera	ett	professionellt	arbete	med	
vårdhund.	Denna	effektiva	
behandlingsmetod	har	tidigare	saknas	i	
Sverige.	Genom	utbildning	av	både	
vårdpersonal	och	hundar	med	sina	förare	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	och	de	ansvariga	
bildade	ett	eget	företag,	en	vårdhundskola.	

Carolin Schütze
Bilaga A



ska	metoden	bli	en	naturlig	del	av	vård	och	
omsorg.	

10.	Ungdomsgård	 Unga	synskadade	 Stockholm	 3	år	–2011	 1	003	000	 Skapa	en	öppen	verksamhet	i	form	av	
ungdomsgårdskvällar	riktad	till	synskadade	
ungdomar.	Syftet	är	att	erbjuda	
synskadade	ungdomar	i	Stockholms	län	en	
återkommande	fritidsaktivitet	där	de	kan	
få	träffa	andra	synskadade	ungdomar.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Ungdomsgården	
fortsätter.	

11.	DIVA	 KFUM	 Linköping	 3	år	–2012	 2	262	000	 Skapa	en	neutral	mötesplats	för	Linköpings	
tjejer	i	åldrarna	12–20	år.	Syftet	är	att	
unga	tjejer	i	Linköping	kommun	ska	
motiveras	att	stå	upp	för	vad	de	tycker	om	
sig	själva	och	samhället.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Verksamheten	har	
blivit	en	del	av	Linköpings	kommuns	ungdoms-	och	
fritidsverksamhet	

12.	Retroläger	 Rekryteringsgruppen	
Aktiv	rehabilitering	

Stockholm	 1	år	–2010	 290	000	 Utveckla	och	genomföra	ett	läger	för	
människor	med	ryggmärgsskada.	Syftet	är	
att	ge	tips	och	råd	om	hur	sekundära	
problem	kan	förebyggas.	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare	genom	
dokumentation	och	efterföljande	läger	

13.	Tjuvgods	 RFHL	 Stockholm	 3	år	–2011	 1	471	000	 Få	personer	med	olika	former	av	
funktionshinder	och	diagnoser	att	bryta	
destruktiva	livsmönster	med	missbruk,	
kriminalitet	och	socialt	utanförskap	genom	
kreativitet,	hantverk	och	gemenskap.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	genom	second	hand	
butik	och	andra	ersättningar	för	utförda	tjänster	

14.	Animera	–	Göra	livlig	 Eksjö	Animation	 Eksjö	 3	år	–2012	 1	365	000	 Driva	ett	sociokulturellt	konst-	och	
filmprojekt	med	fokus	på	äldre	personer	
med	diverse	funktionsnedsättningar	som	
ska	aktiveras	och	uppmärksammas	genom	
att	skapa	animation.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	genom	Region	
Jönköpings	län.		

15.	Rådgivning	Stella	 Mångfaldscentrum	i	
Värmland	

Karlstad	 3	år	–2012	 1	820	000	
	

Arbeta	mot	hedersförtryck	och	-våld	som	
flickor	och	kvinnor	utsätts	för.	Synliggöra	
och	arbeta	mot	psykiskt	förtryck	pga.	
sexuell	läggning	och	mot	könsstympning.	
Vara	stöd	till	skolpersonal.	Målgrupp	tjejer	
och	kvinnor	(13–24	år)	som	lever	i	
hedersförtryck	och	våld	i	Värmlands	län.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	En	ideell	förening	tog	
över	projektet	från	dess	ursprungliga	projektägare.	Nu	
drivs	verksamheten	av	Brottsofferjouren	Värmland	

16.	Utbildning	för	gode	män	
till	ensamkommande	
asylsökande	barn	

Riksförbundet	
Frivilliga	
Samhällsarbetare	

Malmö	 3	år	–2012	 2	028	000	
	

Implementera	utbildningsmodellen	för	
gode	män	hos	RFS	godmansföreningar	och	
parallellt	genomföra	utbildning	för	gode	
män	för	ensamkommande	asylsökande	
barn	för	att	öka	rättssäkerheten	för	dessa	
barn.	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare	genom	det	
studiematerial	som	arbetades	fram	och	används	i	viss	
mån	av	kommuner	och	lokalföreningar.	Projektet	
inspirerade	till	en	nationell	satsning	på	myndighetsnivå	
där	modellen	används.		



17.	
Verksamheter/aktiviteter	
för	barn	i	riskzon	att	
utveckla	PTSD	

Röda	Korset	 Malmö	 3	år	–2013	 2	797	000	 Ge	barn	till	föräldrar	med	
migrationsrelaterad	stress 
verktyg	att	förstå	både	sina	egna	och	
föräldrarnas	symtom,	och	på	det	sätt	även	
minska	effekterna	av	traumareaktioner	
och	sekundär	traumatisering.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	med	stöd	från	Malmö	
stad	

18.	Coacher	till	kulturerna	 Plural	 Stockholm	 3	år	–2012	 7	592	000	 Projektet	”Unga	Coacher	till	kulturarenan”	
är	ett	samarbetsprojekt	som	tar	
utgångspunkt	i	den	coach-metod	som	
nätverket	Plural	i	samarbete	med	
Riksteatern	framgångsrikt	använt	på	
riksplanet.	Metoden	överförs	nu	till	länen	
för	att	stärka	länsteatrarna	i	arbetet	med	
kulturarrangörer.	

Kat.	4	Verksamhet	lever	vidare	–	fortsätter	genom	
Riksteatern;	med	finansiering	av	Riksteatern	och	MUCF.	

19.	Huddinge	modellen	–	ett	
mångkulturellt	ledarskap	

Huddinge	
Idrottsföreningen		

Huddinge	 3	år	–2013	 2	256	000	 Huddingemodellen	innebär	att	en	
etablerad	idrottsförening	tar	ett	socialt	
ansvar	och	inkluderar	närliggande	socialt	
utsatta	områden.	Modellen	tar	ett	
helhetsgrepp	med	utgångspunkt	i	
spontanidrott,	ledarrekrytering	och	
nytänkande	samarbeten.		

Kat	3.	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare.	Modellen	
ska	användas	framöver.	

20.	Lyssna!	Om	barns	rätt	till	
personlig	assistans	

Intressegruppen	för	
assistans	berättigande	

Bromölla	 4	år	–2013	 6	555	000	 Ge	assistanssamordnare	den	kompetens	
de	behöver	för	att	kunna	ta	fram	och	
genomföra	lokala	utbildnings-	och	
stödprogram	i	sina	verksamheter.	IfA	har	
genom	Projekt	Lyssna!	utvecklat	och	
genomfört	riktade	utbildningar	till	
assistansanordnare	om	barns	personliga	
assistans.		

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	och	drivs	av	IfA.	
	

21.	NSPH	–	utbildning	för	att	
öka	brukarinflytande	

Riksförbundet	
Attention	

Stockholm	 3	år	–2013	 4	330	000	 Stärka	patientens	inflytande	genom	
utbildning.	I	samarbete	med	flera	
studieförbund	har	en	mängd	studiecirklar	
genomförts	med	målet	att	ge	deltagarna	
stöd	och	kunskap	så	att	de	kan	påverka	sitt	
eget	liv	och	verksamheterna	de	berörs	av.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat.			

22.	Prata	med	oss,	inte	om	
oss	

Föreningen	
Skyddsvärnet	

Stockholm	 3	år	–2014	 4	641	000	 Dokumentera	de	ensamkommandes	
svårigheter	och	nuvarande	situation	
genom	en	intervjuundersökning,	för	att	
myndigheter	och	organisationer	bättre	ska	
kunna	hjälpa	och	stödja	denna	grupp.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Projektet	resulterade	i	
en	bok	som	används	av	organisationen	SEF	som	startades	
genom	projektet	och	de	deltagande	ungdomarna.	SEF	är	
självgående	som	organisation	och	verksamheten	har	
mynnat	ut	i	en	riksorganisation	för	ensamkommande.	

23.	Förbättrad	rättsäkerhet	
för	barn,	unga	och	

Riksförbundet	frivilliga	
samhällsarbetare	

Stockholm	 3	år	–2014	 3	744	000	
	

Utarbeta	metoder	och	strategier	för	ett	
förbättrat	samarbete	mellan	myndigheter	
och	frivilliga	samhällsarbetare	som	har	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	Projektet	ledde	till	en	
metodbok	som	visar	på	lösningar	genom	samverkan	över	
myndighetsgränser.	Den	skickades	till	berörda	



funktionshindrade	 lagreglerade	uppdrag.		 myndigheter	i	landet	och	användes	i	vissa	kommuner.	

24.	Personlig	koordinator	för	
familjer	som	har	barn	och	
ungdomar	med	
funktionshinder	

Stiftelsen	Bräcke	
Diakoni	

Göteborg	 3	år	–2004	 6	493	000	 Planera,	starta,	bedriva	och	utveckla	en	
verksamhet	med	koordinatorer	som	kan	
stödja	föräldrar	som	har	barn	och	
ungdomar	med	funktionsnedsättning.	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare.	
Projektresultat,	slutrapport	och	film	finns	publicerade	på	
SBD:s	webbplats.	Kunskapen	om	projektet	används	i	
andra	verksamheter.	Delar	av	projektet	lever	kvar	i	den	
ordinarie	verksamheten.	

25.	Projektet	Teater	Respekt	 FC	Växjö	 Växjö	 3	år	–2014	 3	639	000	 Engagera	ungdomar	som	varken	arbetar	
eller	studerar	i	en	teater	där	de	får	
producera	scenkonst	och	musik.	Samtidigt	
får	de	lära	sig	hur	ett	företag	fungerar	och	
jobba	med	sin	egen	utveckling.	Teater	
Respekt	är	ett	arbetsmarknadsprojekt	med	
entreprenöriell	inriktning	för	ungdomar.		

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Teaterverksamhet	
finns	kvar	men	som	ideell	förening	och	inte	som	
arbetsmarknadsprojekt.	

26.	ABC	för	unga	vuxna	med	
ADHD	

Riksförbundet	
Attention	

Stockholm	 3	år	–2014	 3	757	000	 Ta	fram	en	informations-	och	
utbildningsguide	för	att	ge	unga	vuxna	
ökad	empowerment	i	vardagen.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat	och	
resulterade	i	olika	material	(film,	bok	och	broschyrer).	

27.	
Hälsoinspiratörsprojektet	

SUH	 Bollnäs	 3	år	–2014	 6	421	000	 Utveckla,	starta	och	permanenta	ett	nytt	
högskoleprogram	där	personer	med	
utvecklingsstörning	erbjuds	och	stimuleras	
till	högre	utbildning	för	att	få	bättre	hälsa.	

Projektet	avbröts.	

28.	Medborgarprojektet	 Sveriges	Ungdomsråd	 Stockholm	 3	år	–2014	 5	695	000	 Göra	det	enklare	för	ungdomar	att	påverka	
och	delta	politiskt	i	den	kommun	där	de	
bor.	Arbeta	tillsammans	med	kommuner,	
politiker	och	tjänstemän	för	att	testa	och	
utveckla	metoder	som	ska	göra	det	lättare	
för	ungdomar	att	göra	sina	röster	hörda.	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare.	Projektet	
resulterade	i	en	metodbok	som	kommunerna	kan	
använda.	

29.	Regionala	strukturer	för	
brukarmedverkan	inom	
området	sällsynta	diagnoser	

Riksförbundet	
Sällsynta	Diagnoser	

Sundbyberg	 3	år	–2014	 3	667	000	
	

Skapa	en	regional	infrastruktur	för	att	
samla	och	sprida	erfarenheter	och	
kunskaper	från	och	till	Riksförbundets	
medlemsbas,	så	att	beslut	om	sällsynta	
diagnoser	på	nationell	nivå	anpassas	till	de	
regionala	förhållandena	och	i	möjligaste	
mån	tillämpas	i	regionerna.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat	med	
utbildningsinsatser	och	inledd	samverkan.		

30.	Utveckla	
kvalitetsmodeller	och	stärka	
kvalitetsutvecklingen	inom	
psykiatrisk	vård	och	stöd	
verksamheter	

Riksförbundet	
Attention	NSPH	

Stockholm	 3	år	–2015	 5	466	500	
	

Utarbeta,	pröva	och	dokumentera	
metoder	och	verktyg	för	
kvalitetsbedömningar	sett	ur	patient-,	
brukare-	och	anhörigperspektiv	inom	vissa	
områden	av	psykiatrisk	vård,	stöd	och	
rehabilitering.	Projektet	ska	utmynna	i	ett	
vägledande	dokument	och	i	en	modell	till	
stöd	för	enskilda	och	deras	närstående	så	
att	de	ska	kunna	delta	som	aktiva	och	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare.	Det	finns	
planer	på	att	ge	utbildningar	till	kommuner	för	att	de	ska	
lära	sig	använda	metoden.	
	



medskapande	aktörer	inom	vård	och	
omsorg.		

31.	Projekt	Jarro	 Föreningen	Bryggan	 Norrköping	 3	år	–2015	 1	641	000	 Uppmärksamma	alla	barn	och	unga	med	
en	frihetsberövad	förälder	så	att	de	får	det	
stöd	som	samhället	är	skyldig	att	ge,	från	
ideell	eller	offentlig	sektor	i	samarbete	
med	socialtjänst	och	kriminalvård.	
Utveckla	metoder	och	hållbara	strukturer	
för	att	informera	personal	inom	
barnomsorg,	skola	och	socialtjänst	om	
Bryggans	verksamhet.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Målet	var	att	skapa	
hållbara	strukturer	och	det	har	projektet	uppnått	i	en	viss	
utsträckning.	Själva	verksamheten	fortsätter	genom	
bidrag	och	erbjudande	av	tjänster	som	köps	av	
Kriminalvården	Norrköping	

32.	Nytt	föräldracirkel-	
material	

Föreningen	Bryggan	 Stockholm	 2	år	–2014	 2	064	000	
	

Utveckla	stödmaterial	för	föräldracirklar	
inom	Kriminalvårdens	anstalter,	häkten	
och	frivård.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Slutprodukten	är	en	
manual	som	används	i	föräldracirklar	inom	Kriminalvården	

33.	Solrosen	 Göteborgs	
Räddningsmission	

Göteborg	 2	år	–2014	 1	714	000	 Arbeta	fram	en	metod	och	modell	för	hur	
Kriminalvården	ska	hantera	kontakten	
mellan	barn	och	en	förälder	som	är	
frihetsberövad	och/eller	bor	på	anstalt.	
Fokus	är	att	kontakterna	utgår	från	
barnets	bästa	och	stödjer	en	fortsatt	
gynnsam	utveckling.	

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare.	Material	har	skapats	
(t.ex.	broschyrer)	och	sprids,	och	verksamheten	drivs	
vidare	i	föreningens	regi.	

34.	Axxess	Umeå		 Röda	Korset	 Umeå	 2	år	–2015	 1	426	000	 Stärka	förutsättningarna	och	öka	
möjligheterna	till	en	aktiv	fritid	för	
nyanlända	tjejer.	

Kat.	2	Projektet	genomfördes	som	planerat	genom	
spridning	av	material	(metodhandboken).	

35.	Nå	vidare	 TRIS	 Uppsala		 3	år	–2015	 2	542	000	 Få	medverkande	kommuner	att	fortsätta�
Nå	vidares	arbete	för	att	stödja	unga	med	
intellektuell	funktionsnedsättning	som	
utsätts/riskerar	att	utsättas	för	
hedersrelaterat	våld	och	förtryck.	TRIS	vill	
ta	fram	en	metodhandbok	för	hur	framför	
allt	gymnasiesärskolorna	kan	förebygga	
hedersrelaterat	våld	och	förtryck.	

Kat.	3	Erfarenhet	från	projektet	lever	vidare.	Vissa	
kommuner	arbetar	vidare	med	frågan.	

36.	Kraftkällan	 Kris	 Göteborg	 3	år	–2015	 2	427	000	 Hjälpa	kvinnor	med	en	önskan	om	att	leva	
ett	värdigt	liv	fritt	från	våldsutsatthet,	
destruktiva	relationer,	kriminalitet	och	
droger/alcohol	att	tillsammans	skapa	
verktyg	och	mål	utifrån	sina	individuella	
förutsättningar.	Erbjuda	målgruppen	en	
unik	miljö	inbyggd	i	en	påverkansprocess	
som	syftar	att	reintegrera	dem	i	samhället	
och	förebygga	eventuella	återfall.		

Kat.	4	Verksamheten	lever	vidare	och	boendet	finns	kvar	

37.	Kvinnojourer	goes	Crip	 Sveriges	Kvinno-	och	 Stockholm	 2	år	–2015	 1	362	000	 Ge	kvinno-/tjejjourer	och	föreningar	för	
personer	med	funktionsnedsättning	en	

Kat.	3	Erfarenheter	från	projektet	lever	vidare.	De	har	
initierat	samverkan	som	används	i	några	jourer	när	det	



	

	

(EJA	–	En	jour	för	alla)	 Tjejjourers	
Riksförbund	

plattform	för	ett	gemensamt	arbete	i	den	
egna	kommunen.	

gäller	samverkan	kring	funktionshinderfrågor.	

38.	Livsstilscoacher	 IFS-AP-Blekinge	 Nättraby	 3	år	–2016	 1	705	000	 Rekrytera	och	utbilda	livsstilscoacher	
bland	personer	med	egen	erfarenhet	av	
psykisk	ohälsa.	Projektet	riktar	sig	till	
personer	med	omfattande	psykiatrisk	
problematik.	

Inte	avslutat.	Det	finns	tankar	om	att	starta	ett	Fontänhus	
där	livsstilcoacher	ska	ingår	och	planen	är	att	kommunen	
ska	köpa	in	tjänster.	

39.	Forza	Ungdom	 Forza	Ungdom	 Helsingborg	 3	år	–2016	 			809	000	 Starta	grupper	genom	att	först	utbilda	
gymnasieelever	i	ledarskap	och	coachning.	
Ungdomscoacher	ska	sedan	coacha	
ensamkommande	ungdomar.	Bygga	upp	
en	modell	som	kommer	att	underlätta	för	
nyanlända	ungdomar	att	få	kontakt	med	
svenska	ungdomar.	

Kat.	4	Verksamhet	lever	vidare.	Involverade	kommuner	
ska	betala	för	tjänsterna,	vilket	Helsingborgs	kommun	
redan	gör.	Man	har	sökt	bidrag	för	att	fortsätta.	

40.	Kärleken	är	fri	 Rädda	Barnen	 Sundbyberg	 1	år	–2014	 3	705	000	 Synliggöra	barns	och	ungdomars	
rättigheter	till	ett	liv	som	är	fritt	från	våld,	
hot	och	övergrepp.	Arbetet	sker	ute	på	
skolorna	och	eleverna	får	genom	projektet	
information	om	sina	rättigheter,	diskutera	
en	utställning,	se	en	teaterpjäs	och	göra	
värderingsövningar.	

Pågår	
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Enkätundersökning om samverkan i projekt med stöd
från Allmänna Arvsfonden

Del 1: Projektets bakgrund, målsättningar och finansieringsbas

1. Namn på det projekt som stöds eller har
stötts av Allmänna Arvsfonden

2. Projektets längd
Ange endast ett svarsalternativ.

Markera endast en oval.

 1 år

 2 år

 3 år

 4 år 

3. Är projektet avslutat?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

4. Om Ja: När avslutades projektet?

5. Om Nej: Vilket år är ni inne på med projektet?

6. Vem tog initiativet till projektet?
Ange endast ett svarsalternativ.

Markera endast en oval.

 Initiativet kom från vår organisation

 Initiativet kom från en annan ideell organisation

 Initiativet kom från en offentlig aktör

 Övrigt: 

Carolin Schütze
Bilaga B
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7. Hur skulle du beskriva projektets övergripande mål och ambitioner?
Markera endast ett svarsalternativ per rad.

Markera endast en oval per rad.

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Att utveckla nya

arbetsmetoder till gagn för

målgruppen

Att ge målgruppen socialt

stöd

Att stärka målgruppens

status i samhället

Att stärka målgruppens

möjligheter att göra sin röst

hörd i

samhällsutvecklingen

Att sprida kunskap om

målgruppens levnadsvillkor

Att kompensera för brister i

samhällets stödinsatser

Att stärka målgruppens

inflytande över sin egen

livssituation

Att främja möjligheterna att

profilera vår organisation

Att utveckla

välfärdslösningar som

kommunen sedan 'kan ta

över' 

Att bygga upp ett

samarbete med

kommunen kring en viktig

fråga

8. Har projektet justerats under arbetets gång?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

9. Om projektet har justerats, vänligen beskriv hur.
 

 

 

 

 

10. Har ni för projektets räkning fått ekonomiskt stöd från andra aktörer än Allmänna
Arvsfonden?
Markera endast en oval.

 Ja 

 Nej

 Vet ej
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11. Om ja: Från vilka aktörer?
 

 

 

 

 

12. Har någon part under projektets gång dragit sig ur utlovad medfinansiering?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

13. Om ja: Vilka aktörer och varför?
 

 

 

 

 

Del 2: Deltagande och beslutsfattande i projektet

14. Hur många projektpartners ingick vid
projektets start?
Ange antal.

15. Har det tillkommit projektpartners under projektets gång?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

16. Om ja: Vilka?

17. Har någon eller några projektpartners fallit ifrån?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

 Vet ej

18. Om ja: Vilka?
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19. Hur många av era projektpartners var/är
offentliga aktörer (från kommunal
förvaltning, statliga myndigheter m.m.)?
Ange antal.

20. Hade ni arbetat tillsammans med era projektpartners innan projektet startade?
Markera endast en oval.

 Ja, med alla

 Ja, med några

 Nej

 Vet ej

21. Vilka av era projektpartners har ni haft närmast samarbete med?
Rangordna de tre närmaste. 1 =allra närmast 2 =näst närmast 3 =närmast därefter.

 

 

 

 

 

22. Hur har arbetet i projektet organiserats?
Du kan kryssa i flera svarsalternativ.

Markera alla som gäller.

 Vi har (haft) en styrgrupp med representanter från våra projektpartners

 Vi har (haft) en referensgrupp bestående av representanter från målgruppen

 Övrigt: 

23. Hur ofta träffas/träffades ni i de grupperna?
Var vänlig och kryssa i det svar som stämmer bäst med din erfarenhet.

Markera endast en oval per rad.

1-2 ggr i

veckan

1-2 ggr i

månaden

1-2 ggr i

kvartalet 

1-2 ggr i halvåret eller

mer sällan

Vet

ej

1-2 ggr i

veckan

1-2 ggr i

månaden

1-2 ggr i

kvartalet 

1-2 ggr i halvåret eller

mer sällan

Vet

ej

Styrgrupp

Referensgrupp

Övrigt (se

föregående fråga)

24. Hur fattas/fattades vanligen viktiga beslut i projektet?
Markera endast ett svarsalternativ.

Markera endast en oval.

 Vi röstar

 Genom att gemensamt väga för- och nackdelar

 Vi förhandlar med varandra

 Projektledaren fattar alla viktiga beslut

 Övrigt: 
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25. Samverkan med offentlig sektor
På vilken nivå samverkar/samverkade ni med offentlig sektor? Du kan kryssa i flera alternativ.

Markera alla som gäller.

 Chefsnivå

 Tjänstemannanivå

 Politikernivå

 Det förekommer ingen samverkan
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26. Var vänlig och ta ställning till följande påstående om samarbetet i projektet
Markera endast ett svar per rad.

Markera endast en oval per rad.

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Vi har/hade samma värderingar

som våra projektpartners 

Alla projektpartners

anpassar/anpassade sig till

varandras förväntningar

Vi och våra projektpartners

har/hade samma förväntningar på

projektets resultat

Våra projektpartners har/hade

expertis som vi inte har

Våra projektpartners har/hade

resurser som kan/kunde komma

till godo för vårt projekt 

Det är/var lättare att lösa problem

när man är flera projektpartners

Alla projektpartners är/var

involverade i beslutsfattandet

Informella möten är/var viktiga för

projektet

Offentliga aktörer är/var inte

särskilt engagerad i projektet 

Vi är/var nöjda med hur det

fattas/fattades beslut inom

projektet

Målgruppen deltar/deltog i hög

grad i projektverksamheten

Det finns/fanns projektpartners

som är/var mer dominerande än

andra

Det är/var svårt att kommunicera

med våra projektpartners

Vi litar/litade på våra

projektpartners

Projektet är/var väl förankrat på

politisk nivå

Det finns/fanns mycket konflikter i

projektet

Våra offentliga projektpartners

har/hade en framträdande roll

inom projektet

En del projektpartners

smiter/smet från sitt ansvar

Våra ideella projektpartners är/var

lätta att samarbeta med

Vi har/hade svårt att samarbeta

med offentliga aktörer

Samarbetet med offentliga aktörer

ökar/ökade legitimiteten för

projektet

Den offentliga byråkratin

försvårar/försvårade genomförand

et av projektet

Vi och våra projektpartners

har/hade för olika förutsättningar

för att kunna samarbeta

Bristande ekonomiska resurser

är/var det största hindret för

projektets genomförande
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27. Var vänlig ta ställning till följande påståenden om målgruppens roll i projektet
Markera endast ett svar per rad.

Markera endast en oval per rad.

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

De deltar/deltog i

projektets aktiviteter

De var med och

formulerade målen för

projektet

De har/hade inflytande i

beslutsprocesserna

De har

anställts/anställdes i

projektet

Del 3: Projektets fortlevnad och resultat

28. Är det ursprungliga projektet formellt avslutat?
Om Ja. Besvara nästa fråga och framåt. Om Nej: Fortsätt med frågan om Projektets utfall och

framåt.

Markera endast en oval.

 Ja Fortsätt till frågan 29.

 Nej Fortsätt till frågan 33.

29. Drivs projektets aktiviteter vidare trots att finansieringen från Allmänna Arvsfonden
upphört?
Markera endast en oval.

 Ja, i stor utsträckning

 Ja, i viss utsträckning

 Nej, inte alls

 Vet ej

30. Om ja: I vems regi bedrivs aktiviteterna vidare?
 

 

 

 

 

31. Om ja: Hur finansieras de?
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32. Om de projektrelaterade aktiviteterna inte har drivits vidare, vad beror det på?
Markera endast ett svarsalternativ per rad.

Markera endast en oval per rad.

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Bristande ekonomiska

resurser

Samarbetsproblem med

projektpartners

Bristande intresse från

målgruppen

Ingen har tid att driva

aktiviteterna vidare

För lite intresse från

offentliga aktörer

Projektets uppdrag var

tidsbegränsat

Vi lyckades inte att

förlänga projektet

33. Projektets utfall
Vänligen kryssa i det svar som stämmer bäst med din erfarenhet.

Markera endast en oval per rad.

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Instämmer

helt

Instämmer

delvis

Tar delvis

avstånd

Tar helt

avstånd

Vet

ej

Projektet ger/gav oss

nya kontakter som vi

arbetar vidare med

Projektet

väcker/väckte nya idéer

som vi arbetar vidare med

Projektet innebär/har

inneburit metodutveckling

Projektet innebär/har

inneburit förbättrade villkor

för målgruppen 

Projektet kantas/kantades

av svårigheter som

gör/gjorde det svårt att

uppfylla målen

34. Hur sprids och tillvaratas erfarenheter från projektet?
Markera alla som gäller.

 Vi har arrangerat en eller flera konferenser/workshops

 Vi har presenterat projektet på en eller flera konferenser/workshops

 Vi har tagit emot studiebesök

 Genom vår hemsida

 Vi har spridit vår erfarenheter genom sociala medier

 Vi har utvecklat skriftligt informationsmaterial

 Vi har skrivit pressmeddelanden

 Vi har gjort en film om projektet

 Övrigt: 
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Tillhandahålls av

35. Om ni kunde starta projektet igen, skulle ni göra någonting annorlunda?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

36. Om ja: Vad?
 

 

 

 

 

37. Någon annan erfarenhet eller synpunkt som du vill förmedla?
 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan!

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Bilaga	C	

Intervjuguide	projekt:	

	

Del	1:	Introduktion	

XX	är	som	AA-projekt	avslutat,	kan	du	beskriva	vad	som	har	hänt	efter	det?		

• Hur	kom	XX	ideella	förening	till	och	vilka	partner	är	inblandade	nu?		
• Vem	har	ansvaret	nu?	Hur	finansieras	ni	nu?		

	
Följande	är	snarast	checklista:	

• Vilken	position/roll	har	du	inom	projektet?	(Vilket	projekt	talar	du	om	här	och	
fortsättningsvis,	det	ursprungliga	eller	den	nuvarande	verksamheten?)	

• Hur	länge	har	du	varit	inblandad	i	projektet?	
• Hur	blev	du	engagerad	i	projektet?	
• Vem	väckte	idén	till	projektet?	

Del	2:	Samarbetspartner/finansiering	

• Vilken	roll	spelar	XX	för	det	här	projektet?	
• Vilka	projektpartner	var	med	från	början?	Varför	just	dessa	projektpartner?		
• Vad	betyder	det	för	er	att	ha	med	offentliga	samarbetspartner?	
• Vad	finns	det	för	svårigheter/utmaningar	med	att	hitta	samarbetspartner?	Vilka	faktorer	

är	viktiga?	
• Fanns	det	några	samarbetspartner	som	ni	inte	lyckades	att	få	med?	
• Försökte	ni	att	ha	med	andra	offentliga	partner?	
• Vilka	för-	och	nackdelar	finns	med	att	samarbeta	med	offentliga/ideella	partner?	
• Tror	ni	att	det	var	lättare	att	få	finansiering	av	AA	eftersom	XX	var	med	på	ansökan?

	 	
• Projektet	fortsätter,	samarbetet	och	finansiering	av	XX?	Hur	ser	detta	ut?	Vilka	är	

förutsättningarna?	
• Vilka	synergieffekter	får	ni	genom	att	samarbeta	med	offentliga	organisationer?		

	

Samarbetet	med	XX	

• Varför	var	det	viktigt	att	ha	kommunen	med	som	partner/medfinansiär?	(Hur	viktigt	var	
det	för	er	att	ha	medfinansiering?)	

• Hur	fungerar	samarbetet	med	kommunen?		
• Hur	skulle	du	vilja	beskriva	kommunens	roll	i	ert	samarbete?	

	

Följande	är	snarast	checklista:	

• Hur	fick	ni	kontakt	med	kommunen?	Hade	ni	kontakt	med	kommunen	innan	projektet?	



• Vilka	fördelar	har	ni	haft	genom	att	ha	med	kommunen	som	partner?	Har	det	funnits	
några	nackdelar?	

• Vem	har	ni	kontakt	med	hos	kommunen?	
• Hur	kommunicerar	ni	med	varandra?	
• Vilka	svårigheter	möter	ni	när	det	gäller	samarbetet	med	kommunen?	

	

Del	3:	Beslutsfattandet	och	inflytandet	

• Hur	fattas	beslut	inom	projektet?	Formellt?	Informellt?	Konkret	exempel?	
• Hur	kan	era	samarbetspartner	påverka	de	beslut	som	fattas?	
• Finns	det	någon	partner	som	är	mer	dominant	än	andra?	

Del	4:	Målgruppen	

• Vilken	roll	har	målgruppen	i	projektet?	
• Hur	har	ni	inkluderat	målgruppen	i	projektet?		

	

Följande	är	snarast	en	checklista:	

• Är	ungdomarna	inblandade	i	beslutsprocessen?	Hur?	Vad	kan	de	vara	med	och	
bestämma	om?		

• Hur	får	de	en	röst?	
• Har	några	ur	målgruppen	blivit	anställda	inom	projektet?	Hur	ser	anställningsformen	ut?	

Hur	ser	processen	ut	för	att	bli	anställd?	
• Hur	påverkar	samarbetet	med	offentliga	partner	målgruppen?	Har	det	för-	eller	

nackdelar	för	dem?		
• Hur	har	föreningen	nått	målgruppen?	Vilka	har	man	nått/inte	nått?	

Del	5:	Övrigt	

• Vad	är	det	viktigaste	för	att	kunna	genomföra	ett	projekt?	
• Hur	mycket	jobb	sker	ideellt	för	att	få	projektet	att	rulla	på?		
• Varför	kunde	de	insatserna	inte	finansieras	genom	lön	som	är	finansierad	av	AA?	
• Var	bristande	ekonomiska	resurser	ett	hinder	för	projektet?	
• Hur	har	ni	upplevt	er	relation	till	AA?	
• Vad	tycker	ni	om	Arvsfondens	krav	för	att	bevilja	projektmedel?	

	

	

	

	



Bilaga	D	
	
Intervjuguide	partner		
	
	

• Hur	blev	du	inblandad	i	projektet?		
	

• Hade	du	eller	någon	annan	på	XX	varit	i	kontakt	med	organisationen	tidigare?		
	

• Hur	ser	du	på	XX	roll	i	projektet?	Varför	är	det	viktigt	för	er	att	vara	med?	
	

• Vad	finns	det	för	fördelar	för	er?	Finns	det	också	några	risker	eller	nackdelar	som	
du	ser	det?		

	
	
	

• Vilken	roll	har	du	i	projektet?	
	

• Har	ni	varit	aktivt	involverade	i	projektet	(i	så	fall	hur)?	Eller	har	ni	haft	en	mer	
passiv	roll?			

	
• Har	det	varit	en	bra	ansvarsfördelning	mellan	de	olika	parterna	i	projektet	eller	

skulle	du	önska	att	den	fungerade	på	annat	sätt?	
	

• Vilka	svårigheter	finns	det	med	att	samarbeta	med	ideella	organisationer?		
	

• Hur	ser	ert	inflytande	i	beslutprocesserna	ut?		
	

• Skulle	ni	gärna	ha	mer	inflytande	i	projektet?		
	
	
	

• Samarbetar	Kriminalvården	med	andra	ideella	organisationer?	Medverkar	ni	i	
fler	samarbetsprojekt?	Medverkar	ni	i	fler	AA-projekt?	

	
• Har	samarbetet	med	ideella	organisationer	ökat	under	de	sista	åren?	Varför?	För-	

och	nackdelar?	
	
	

• Vilka	synergieffekter	får	ni	genom	att	samarbeta	med	ideella	organisationer?		
	

• Vilken	roll	spelar	AA	för	er?	Hade	ni	haft	kontakt	med	någon	från	AA?		
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