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Sammanfattning 

I den här rapporten presenteras en utvärderande studie av fjorton Arvsfondsfinansierade 

projekt som på olika sätt har syftat till att hjälpa unga eller personer med 

funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden till att närma sig en meningsfull 

sysselsättning. Projekten, som genomfördes i olika perioder 2012–2018, studeras utifrån 

upparbetade erfarenheter inom projektorganisationerna. Syftet med utvärderingen är att ta 

vara på dessa erfarenheter och att därigenom öka kunskapen om de verksamhetsområden som 

Allmänna arvsfonden ger bidrag till. Följande frågeställningar fokuseras: 

 

- Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 

- Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar? 

- Hur upplever målgrupperna insatserna och hur stor omfattning har projekten när det 

gäller deltagare och räckvidd? 

 

Bland de fjorton projekten finns många beröringspunkter men även stor variation. 

Gemensamt för samtliga utvärderade projekt är det grundläggande syftet att, med olika 

metoder och medel, stötta målgruppen i deras process att på kort eller, ofta lång, sikt komma 

in i sysselsättning. Medan vissa projekt enbart har syftat till att stärka målgruppen har en del 

andra projekt syftat till att samtidigt uppnå andra strategiska mål inom projektägarens 

organisation, såsom att skapa nya finansieringslösningar. Ett flertal projekt har till exempel 

haft som ändamål att stötta upp och finansiera befintliga verksamheter genom att utföra 

välfärdstjänster mot ersättning, eller genom att anställa personer med lönesubventioner. På ett 

eller annat sätt har samtliga projekt fokuserat verksamheten till att komplettera de insatser 

som redan görs av myndigheter och kommuner. Man har därför varit beroende av ett gott 

samarbete med beslutsfattare på kommunal nivå, såväl politiker och tjänstemän som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Utvärderingen visar på ett generellt plan hur Arvsfondens finansiering möjliggör för 

organisationer att testa nya idéer som kanske ligger i utkant eller till och med utanför 

projektorganisationernas ordinarie verksamhet. Arvsfondens pengar lämnar därigenom spår i 

form av nya framkomliga vägar att bygga fungerande verksamheter som når ut till nya och 

befintliga målgrupper. Förutsättningen är dock att organisationerna från början tänker 
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långsiktigt, framför allt vad gäller hur verksamheten ska kunna fortsätta även efter 

projekttidens slut. 

Av särskild vikt i detta arbete är förmågan att förstå och hantera normer och regelverk 

inom de offentliga samarbetsorganisationerna, respektive i de kommersiella processer man 

deltar i. Projekten fungerar så att säga som en arena för att hantera spänningar och 

motsättningar mellan socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. Att skapa 

förtroendefulla relationer och att bygga legitimitet för verksamheterna gentemot framför allt 

myndigheter är därför av yttersta vikt både på kort sikt under projektens uppstartsfas och på 

lång sikt för att skapa en livskraftig verksamhet. Utvärderingen lyfter särskilt fram följande 

fyra framgångsfaktorer som avgörande för att bygga framkomliga vägar för verksamheten: 

 

– förtroendefulla relationer med kommuner och myndigheter, gärna långt innan 

projektstart 

– långsiktighet i finansieringen bortom projekttidens slut – en “buffert” ifall 

finansiering från myndigheter upphör 

– engagerade eldsjälar inom projektorganisationen men också “på andra sidan”, hos 

kommun och myndigheter 

– flexibilitet – att snabbt kunna anpassa sig när förutsättningarna för verksamheten 

förändras. 

 

Utvärderingen visar också på den centrala betydelsen av en sund vaksamhet, och att 

inte sätta för stor tilltro till avsiktsförklaringar som lämnas innan projektstart från aktörer i 

omgivningen. Kommunernas och andra samarbetspartners intentioner att finansiera 

verksamheter realiseras tyvärr inte alltid vilket kan innebära långa startsträckor när 

verksamheten måste drivas på andra sätt. Betonas bör även att målgruppen för projekten, 

människor som i långa perioder stått långt från arbetsmarknaden, kan kräva särskild hänsyn i 

form av längre hanteringsprocesser och större resursåtgång från övrig verksamhet, ofta på 

grund av psykisk ohälsa. Detta rimmar inte alltid väl med resonemang om effektivitet och 

ofta korta tidsramar hos offentliga samarbetspartners och som därför måste hanteras i 

samarbetet. 

Avslutningsvis framhäver rapporten hur flerårig finansiering från Arvsfonden ofta 

framstår som avgörande för att man ska kunna pröva nya idéer, gå i nya riktningar med 

verksamheten och, därigenom, kunna nå sin målgrupp på nya sätt. Det grundläggande rådet 

för den organisation som vill starta nya verksamheter inom området arbete och sysselsättning 
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är därför: Underskatta inte den tid det tar att bygga upp tillit och förtroende, särskilt med 

myndigheter, och planera noga för ekonomisk uthållighet. Sök gärna andra bidrag från dag ett 

eller se till att organisationen avsätter medel för en övergångsperiod efter projekttidens slut. 
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Inledning 

Arvsfonden har genom åren finansierat ett stort antal arbetsmarknads- och 

sysselsättningsprojekt som har syftat till att ge människor som av olika anledningar står långt 

från arbetsmarknaden stöd att komma i arbete eller gå vidare till studier. Den här 

utvärderingsrapporten fokuserar på fjorton projekt som har fått stöd från Allmänna 

Arvsfonden under 2010-talet och som har slutredovisats år 2018. De 

civilsamhällesorganisationer som har ansökt om och fått stöd för sina projekt av Arvsfonden 

riktar sig till grupper som av olika skäl har upplevt svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden eller behöver motivation och stöd för att ta sig genom en utbildning. Det 

kan exempelvis vara ungdomar som saknar utbildning och inte fått chans till ett första arbete, 

personer med olika funktionsvariationer som inte har kommit i arbete eller studier, eller 

personer med rätt till stöd enligt LSS som är i behov av meningsfull sysselsättning. 

Fyra av projekten har riktat sig till ungdomar och unga vuxna. De övriga tio projekten 

har riktat sig till målgrupper med olika former av funktionsnedsättningar. Projekten har sett 

mycket olika ut och spänner över ett brett fält av åtgärder, verksamheter och arbetsmetoder – 

allt från uppbyggnaden av arbetsintegrerande sociala företag, alternativa arbetsförmedlingar 

och nya yrkesutbildningar, till ungdomsanställningar i ideella föreningar.  

Organisationerna bakom projekten lyfter fram att arbetet med att skapa meningsfull 

sysselsättning är ett verktyg för att uppnå delaktighet i samhället, egenmakt för deltagarna att 

förändra sina liv och bättre hälsa i målgruppen. Det är en uppgift som kräver stort 

engagemang – dels handlar det om att förändra deltagarnas hela livssituation, dels om att 

förändra synen på vad människor med olika förutsättningar kan bidra med i samhället i stort. 

Det har handlat om att sänka trösklar och stärka förutsättningarna för målgruppen att själva 

återfå kontroll över sin situation för att därigenom skapa en hållbar situation för individen 

bortom projektens korta tidsramar. Det har således handlat mycket om att öka 

självförtroendet och handlingskraften hos individer inom målgruppen. 

I flera fall har projekten därför syftat till att komplettera de stödinsatser som 

målgrupperna har rätt till genom offentliga aktörer som kommunen eller Arbetsförmedlingen, 

men där insatserna inte räcker till eller är för dåligt anpassade till målgruppens behov. I 

projekten uppstår därför i vissa fall spänningar mellan civilsamhällesorganisationerna och de 

offentliga aktörerna om hur arbetet för målgruppen bäst kan och bör organiseras, vad det bör 

innehålla och hur det ska finansieras. Dessa spänningar måste hanteras inom 
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projektorganisationerna som på olika sätt har utvecklat strategier för att erhålla de offentliga 

aktörernas förtroende. Det behöver göras för att skapa och upprätthålla legitimitet för 

projekten hos såväl offentliga som privata finansiärer, hos deltagarna i verksamheterna och 

hos arbetsgivare och utbildningsanordnare. 

Samtliga projekt kan därför ses som exempel på samspelet mellan 

civilsamhällesorganisationer och övriga samhällssfärer, och de spänningar som kan uppstå 

dem emellan. Hur projekten har organiserats har varit avgörande för deras framgång. 

Projekten illustrerar vad olika former av organisering kan åstadkomma för att skapa 

legitimitet för verksamheten och i förlängningen för att lyckas skapa nya vägar för fler att 

komma i arbete eller sysselsättning. 

Syfte och frågeställningar 

Studien i denna rapport är en del av Arvsfondens kontinuerliga utvärderingsarbete som 

genomförs i samarbete med forskare på lärosäten runtom i Sverige. Det övergripande syftet 

med rapporten är att ta vara på erfarenheter och kunskaper som har uppkommit i och omkring 

projektorganisationerna och att öka kunskapen om de verksamhetsområden som fonden ger 

bidrag till. Arvsfonden har därför utvecklat ett antal frågeställningar som är gemensamma för 

alla de utvärderingar som genomförs på fondens uppdrag, varvid rapporten fokuserar särskilt 

på följande: 

 

- Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 

- Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar? 

- Hur upplever målgrupperna insatserna och hur stor omfattning har projekten när det 

gäller deltagare och räckvidd? 

 

Som en del av syftet ingår även att undersöka hur projektens organisering har 

påverkat projektens möjligheter att lyckas uppnå sina mål. Därför tillkommer ytterligare ett 

antal frågeställningar, där särskilt fokus läggs på hur organisationerna har arbetat för att skapa 

och upprätthålla legitimitet för projekten: 

 

- På vilka sätt har projektorganisationerna försökt skapa legitimitet hos offentliga 

aktörer, andra samarbetspartners och hos målgruppen? 
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- Vad utmärker organiseringen av de projekt som överlevt respektive inte överlevt efter 

projekttidens slut? 

 

Mot denna bakgrund beskriver vi i rapporten hur projektorganisationerna har 

utvecklat strategier för att hantera de spänningar och motsättningar som uppstår i 

interaktionen mellan projektorganisationerna och aktörerna i deras omvärld. Här finns 

exempel på framgång, där projekten har lett till att unga och personer med 

funktionsnedsättning har kommit närmare arbetsmarknaden. Det finns även exempel på de 

svårigheter som kan uppkomma i samarbetet med andra aktörer.  

Arvsfondens bakgrund och syfte 

Arvsfondens destinatärskrets har skiftat genom åren, då man i perioder har delat ut bidrag till 

enskilda individer och ibland till organisationer. I dag kan endast icke-vinstdrivande 

organisationer söka bidrag från fonden för avgränsade projekt. Att visa hur Arvsfondens 

medel används och vad de kan bidra till, genom oberoende utvärderingar som denna, ska 

därför ses som en viktig del i att stärka förtroendet för fondens arbete. 

Arvsfondens kansli informerar om fondens verksamhet, tar emot och bereder 

ansökningar, samt följer upp och kontrollerar projektorganisationerna. Beslut om stöd fattas 

av Arvsfondsdelegationen som är utsedd av regeringen. De projekt som får stöd ska rikta sig 

till barn, ungdomar eller till personer med funktionsnedsättning. Projekten kan få stöd i 

maximalt tre år, med rapporter och avstämningar efter varje projektår. Dessutom måste tre 

kriterier uppfyllas:  

1) projekten ska vara nyskapande och utvecklande 

2) målgruppen ska vara delaktig i utformningen av projektet  

3) projekten ska ha en plan för hur projekten ska kunna överleva efter 

bidragsperiodens slut. 

Studiens metod och material 

Utvärderingen bygger på en analys av 14 projekt som har varit aktiva under olika perioder 

2012–2018. Urvalet av de projekt som ingår i rapporten har gjorts av Arvsfonden på basis av 

att de på ett eller annat sätt har syftat till att få ungdomar eller personer med 

funktionsnedsättning närmare arbete, studier eller sysselsättning. Studien bygger på en analys 
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av skriftlig projektdokumentation i Arvsfondens arkiv, kvalitativa djupintervjuer och en 

enkät. 

Projektdokumentationen i Arvsfondens arkiv består projektansökningar (inklusive 

korrespondens med Arvsfondens handläggare) års- respektive slutredovisningar och övrigt 

material som projektägarna själva producerat, såsom informationsmaterial och 

deltagarundersökningar. Arvsfondens arkiv är inte digitaliserat och projektmapparna kan 

innehålla upp till flera hundra sidor dokumentationsmaterial beroende på mängden material 

som har skickats in från projekten.. Vi har därför behövt sålla i materialet på plats på 

Arvsfondens kansli inför skanningen av materialet. Därefter har materialet sorterats och lästs 

igenom ett flertal gånger under analysens gång. Sekundärmaterial i form av 

organisationsbeskrivningar och årsrapporter har hämtats från organisationernas webbsidor.  

Även om Arvsfonden har utvecklat standardiserade mallar för projektredovisning 

skiljer dokumentationen sig mycket åt sinsemellan., Vissa projekt är mycket utförligt 

beskrivna medan andra är mer kortfattade. Redovisningsmallen har också uppdaterats under 

den tidsperiod som projekten har varit aktiva, vilket gör att frågorna skiljer sig åt något 

mellan projekten beroende på när organisationerna bakom projekten skickat in sina rapporter. 

Detta har dock inte nämnvärt påverkat analysen eftersom syftet har varit att finna 

beröringspunkter snarare än att jämföra projekten. 

Som komplement till projektdokumentationen har vi även genomfört fallstudier av 

fyra projekt med semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer med representanter för 

projekten. Intervjuerna genomfördes i syfte att skapa en djupare förståelse för analysen av 

projektdokumentationen. Totalt har fyra intervjuer genomförts med representanter från 

projekten. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats. Här är en sammanställning 

över de fyra organisationerna och vilka datum intervjuerna ägde rum: Studieförbundet 

Vuxenskolan Väst, 2020-05-05, Inkludera Invest, 2020-05-06, Samordningsförbundet Östra 

Södertörn, 2020-04-09, Funkibator Öst ideell förening, 2020-04-14. 

På grund av rådande omständigheter med coronapandemin genomfördes intervjuerna 

digitalt eller via telefon. Pandemin satte stor press på civilsamhället när flera organisationer 

på kort tid behövde ställa om sin utåtriktade verksamhet och strukturera om arbetet på 

kanslier och kontor. Flera representanter för projektorganisationerna meddelade att de med 

hänsyn till detta inte hade tid att ställa upp på intervjuer, särskilt då projekten låg relativt 

långt tillbaka i tiden och inte längre var aktiva. Sedan projekten har slutrapporterat har också 

projektledare och annan personal slutat arbeta för organisationerna, särskilt i de fall där 

projekten inte har levt vidare. 



 11 

Som en del av materialet för analysen genomfördes slutligen även en kompletterande 

enkätstudie per e-post i januari 2021 av de projekt som inte ingick i intervjustudien i syfte att 

skapa en för rapporten aktuell överblick av den verksamhet som initierades under 

projekttiden, vilket redovisas i tabell 1 och 2. 

I linje med Arvsfondens önskemål har vi även i möjligaste mån försökt fånga röster 

från deltagare i projekten. Den här utvärderingen av projekten påbörjades dock flera år efter 

det att projekten hade avslutats och deltagarna finns i flera fall inte längre kvar i 

organisationernas verksamheter. Flera av projekten har däremot genomfört egna enkäter, 

intervjuer eller andra sammanställningar av deltagarnas erfarenheter vilka, i den mån de 

förekommer, ingår i analysen av den skriftliga dokumentationen. 

I vår genomgång av projektorganisationernas dokumentation till Arvsfonden har vi 

beaktat att organisationerna också har haft ett behov av att framställa projekten som lyckade, 

dels för att få fortsatt stöd om det är ett flerårigt projekt, dels för att upprätthålla legitimiteten 

för sina projekt inför andra aktörer. Detta ska inte läsas som vi antar att projektrapporterna till 

största delen innehåller överdrifter – samtliga av projektens slutredovisningar ska vara 

granskade av en auktoriserad revisor –men det finns i rapporterna en tendens att fokusera på 

framgångar snarare än svårigheter. Särskilt vad gäller deltagarantal och räckvidd är de 

rapporterade siffrorna ibland svåra att tolka och framstår ibland höga eller som 

uppskattningar. Överlag är jämförbarheten mellan projektrapporterna låg – dels på grund av 

projektens sinsemellan olika karaktär och inriktning, dels på grund av att projektrapporternas 

frågor har besvarats på olika sätt. Härnäst redogör vi för vårt teoretiska ramverk vilket guidar 

oss i analysen och särskilt diskussionen i slutet av rapporten. 

Att hjälpa människor till arbete och sysselsättning: ett 

organisationsperspektiv 

Arbete och sysselsättning utgör en central beståndsdel av idén om den svenska välfärden, 

vilken förenklat kan beskrivas som bestående av olika former av organisationer och 

samarbeten mellan samhällssektorer, såsom offentliga-privata respektive idéburna-offentliga. 

Projekten i den här utvärderingsrapporten är samtliga exempel på varianter av den senare 

formen, det vill säga samarbeten mellan idéburna aktörer, civilsamhällesorganisationer och 

offentliga aktörer. Detta riktar uppmärksamheten åt hur olika former av organisering påverkar 
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vad som kan åstadkommas när det gäller att skapa välfärd och, exempelvis, arbete och 

sysselsättning åt personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Eftersom en central fråga för projektrapporten är hur organiseringen inom projekten 

har sett ut tar rapporten avstamp i organisationsteori med fokus på diskussioner om 

organisationsformers kapacitet, vilka belyser just organisationsformens betydelse för 

verksamheten (Wijkström och Lundström 2002, Alexius och Furusten 2019). Rapporten utgår 

också från diskussioner om organisationslegitimitet, vilka uppmärksammar att organisationer 

alltid måste arbeta med att bygga legitimitet för sin verksamhet i relation till ofta motstridiga 

krav och förväntningar från den institutionella omgivningen bestående av regelverk, normer 

och beteendemönster i samhället (Scott 2008, Bromley och Meyer 2015, Fyrberg Yngfalk 

och Yngfalk 2020). Detta illustreras särskilt, vilket vi återkommer till löpande i rapporten, i 

hur flera av de utvärderade projekten upplever och till och med kämpar med att hantera vad 

man menar är ett splittrat offentligt ansvar, då verksamheterna tangerar allt från socialpolitik 

till arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. 

Olika organisationsformers kapacitet 

Ett centralt och återkommande tema inom diskussionerna om organisationsformers kapacitet 

är frågan om huruvida företaget, föreningen och den offentliga organisationen är lämpliga i 

olika sammanhang beroende på vilka förutsättningar som gäller, vad syftet med en viss 

verksamhet är, samt vilka tidsperspektiv och förväntningar som finns. Har föreningar inom 

civilsamhället, exempelvis, mer kapacitet att bedriva vissa typer av verksamheter, och 

därmed bättre förutsättningar att ta en viss typ av ansvar jämfört med offentliga 

organisationer eller företag inom näringslivet? Här visar forskningen bland annat hur 

idéburna organisationer, vilket inkluderar allt från stora folkrörelser till mindre enskilda 

föreningar, byalag, kooperativ och stiftelser, ofta kompletterar stat och kommuner i 

välfärdsfrågor (se till exempel Wijkström 2012). Detta sker inte minst genom det ideella 

arbetet inom dessa organisationer, eftersom sådant arbete är mer flexibelt och ofta bättre 

anpassat efter att möta vissa målgruppers särskilda behov (Salamon och Toepler 2015). Mot 

denna bakgrund är partnerskap mellan offentliga och idéburna organisationer något att 

föredra framför ”rent” offentliga verksamheter när det gäller att bidra till, exempelvis, 

integration, demokrati och sysselsättning. Detta utgör också en del av förklaringen till att 

många länder inklusive Sverige historiskt har valt att stötta just civilsamhällets organisationer 

med offentliga bidrag (Wijkström 2010). För att skapa hållbara lösningar betonar dock 
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forskningen att de ideella organisationerna inte endast bör få möjlighet att utföra det 

offentliga uppdraget utan att de även aktivt tillåts vara involverade i uppdragets utveckling 

och design (Toepler, Zimmer m.fl. 2020). 

Organisationsforskningen uppmärksammar även hur vissa verksamhetsmodeller under 

senare decennium i samhällsdebatten har framhållits som bättre än andra när det gäller att 

skapa effektiva organisationer. Särskilt kommersiella verksamhetsidéer tenderar att i allt 

högre utsträckning lyftas fram som föredöme inom alla möjliga former av organisationer. 

Fokus ligger ofta vid effektivitet i ekonomisk bemärkelse (Gustafson 2012, Wijkström 2012). 

En konsekvens av detta, vilket uppmärksammas i forskningen, är att samhällsvinster ur ideell 

verksamhet, som inte nödvändigtvis går att betrakta i samma ekonomiska termer som de som 

framhävs inom näringslivet, riskerar att tryckas tillbaka i samhället. Detta får följder i form 

av att ideell verksamhet ofta försöker anamma näringslivets verksamhetsidéer i syfte att 

framstå som mer legitima på olika marknader (Fyrberg Yngfalk och Yngfalk 2019a). 

Utvecklingen beskrivs ofta som en pågående ”marknadisering” av samhället, vilken grundar 

sig i den globala etableringen av nyliberala idéer och politik sedan åtminstone slutet av 1970-

talet (Harvey 2007) och där privatiseringar, avregleringar och konkurrensutsättning av 

offentlig verksamhet och tillgångar utgör centrala beståndsdelar (se till exempel Trägårdh 

2010). 

Denna utveckling leder bland annat till att organisationer och människor i olika 

samhällssektorer i allt högre utsträckning betraktas och även betraktar sig själva som 

marknadsaktörer och därmed agerar mer ”företagslikt” gentemot omgivningen (Furusten 

2020). Detta kan skapa till synes märkliga motsättningar där till exempel medlemmar inom 

ideella organisationer framställs som ”kunder” samtidigt som många företag försöker 

tillskriva sina kunder ”medlemstatus” i sin kundklubbar (Fyrberg Yngfalk och Yngfalk 

2020). Företaget utgör alltså i generell bemärkelse idealtypen för organisationer i dagens 

samhälle, vilket innebär att företagsliknande organisationsstrukturer anses vara lämpliga för 

att ligga till grund för inte bara näringslivets organisationer utan även civilsamhällets och den 

offentliga sektorns (Brunsson och Jutterström 2018, Yngfalk och Junker 2019). En 

illustration av detta är framväxten av vad som inom organisationsforskningen beskrivs som 

”social entrepreneurship”, eller socialt företagande, vilket återkommande lyfts fram som en 

lovande modell när det gäller arbetet med hållbar utveckling och ansvarstagande för, 

exempelvis, klimatförändringar och migration (Alexius & Furusten 2019a; 2020). Socialt 

företagande är ett brett begrepp men handlar i botten om att kombinera ett socialt 

engagemang med ett entreprenöriellt agerande eller, kort och gott, ”företagande”, vilket även 
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har utgjort temat för tidigare utvärderingsrapporter av projekt som har finansierats med medel 

från Arvsfonden (Gawell 2013). Utvecklingen mot ett socialt företagande innebär förvisso 

nytänkande och innovation gällande hur samhället agerar för att motverka, exempelvis, 

utanförskap på arbetsmarknaden. Men det innebär också att ideella organisationer upplever, å 

ena sidan, att det ställs högre krav på dem från den institutionella omgivningen på att bli 

affärsmässiga och, å andra sidan, att behoven kvarstår av att ta fasta på det sociala uppdraget 

– oavsett om det finns resurser till detta eller inte (ibid.). Hur ideella organisationer hanterar 

de spänningar som uppstår i verksamheten för att bygga och upprätthålla legitimitet i relation 

till omgivningen är därmed en central fråga för att förklara den framgång respektive de hinder 

som existerar i olika former av verksamheter, vilket rapporten redogör för härnäst. 

Organisationslegitimitet 

Hur organisationer arbetar för att skapa och upprätthålla legitimitet för deras verksamheter är 

en central fråga inom den nyinstitutionella organisationsteorin. Här framhävs regler, ideal och 

normer i organisationers (institutionella) omgivning som i stort avgörande för organisationers 

sätt att strukturera sina verksamheter, och som organisationer lägger allt mer resurser på att 

hantera (Meyer och Rowan 1977, DiMaggio och Powell 1991, Bromley och Meyer 2015). 

Alla organisationer, oavsett organisationsform, måste, så att säga, inneha någon form av 

legitimitet för att kunna existera i samhället.  

Inom denna forskningstradition är den institutionella omgivningen i hög grad styrande 

för vad organisationer gör, och kan göra, via de förväntningar som ställs på dem via till 

exempel formella regelverk och normer. Situationen blir också komplex genom att dagens 

organisationer utsätts för en mångfald av förväntningar på anpassningar till dessa regelverk 

och normer som ofta är motstridiga för organisationen att hantera (Alexius och Furusten 

2019). I sammanhanget för den här rapporten kan det exempelvis finnas motsättningar mellan 

normer för bemötande av målgruppen (människor långt från arbetsmarknaden) i det sociala 

uppdraget hos den ideella organisationen och reglerna inom arbetsmarknadspolitiken hos de 

berörda myndigheterna. Om organisationerna inte lyckas hantera denna motsättning är det 

svårt att lyckas med projekten. 

För den enskilda organisationen kan situationen med motstridiga krav upplevas som 

mycket svår att hantera, vilket gör att organisationen ofta utvecklar strategier för att anpassa 

sig och därmed hantera den komplexitet som uppstår. Exempel på sådana 

anpassningsstrategier är att vissa regler eller arbetssätt prioriteras på bekostnad av andra, eller 
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att förhandlingar genomförs med relevanta intressenter i omgivningen om att hitta 

kompromisslösningar (Oliver 1991). Forskningen har även visat hur anpassningsarbetet kan 

handla om att införa nya organisations- och styrningsmodeller för ”god affärssed” utefter 

normer för etiskt företagande (Bromley och Meyer 2015). Det kan även handla om att införa 

verksamhetsmodeller för att minska klimatpåverkan utefter nya regelverk respektive normer i 

samhällsdebatten. I sammanhanget av den här utredningsrapporten kan det också handla om 

att projektägarna bygger relationer med andra välrenommerade aktörer eller utvecklar mer 

formaliserade arbetsmetoder för att framstå som mer legitima ur myndigheternas perspektiv. 

Forskningen betonar att organisationer ofta är villiga att gå långt för att framstå som 

legitima i ovanstående bemärkelse. Andra strategier för att hantera komplexitet och 

motsättningar relaterar därför till vad som inom teoribildningen kallas för särkoppling. Det 

kan till exempel ta sig uttryck i att en organisation formellt presenterar och kommunicerar 

verksamheten i linje med etablerade normer om det miljöinriktade och goda företagandet. Det 

kan de till exempel göra på sin hemsida, i årsredovisningar och andra offentliga 

sammanhang. I själva verket kan dock den praktiska verksamheten fungera annorlunda eller 

till och med tvärtemot det beskrivna sättet (Brunsson 1989). 

Projekten i den aktuella utvärderingen kan alltså ses i ljuset av 

organisationsforskningen och därmed som exempel på försök att bygga legitimitet för nya 

vägar framåt. Hur verksamheten organiseras inom projekten förklarar därmed inte bara de 

enskilda projektens framgång eller misslyckande, det säger även något om organisationerna 

bakom projekten och deras förmåga att hantera och positionera sig i relation till regler och 

normer i den sociala omgivningen. 
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Projekten i utvärderingen 

De fjorton projekten visar tillsammans upp exempel på den bredd av insatser som kan utföras 

inom civilsamhällessfären för att ge unga och personer med funktionsnedsättningar möjlighet 

att hitta vägar till en meningsfull sysselsättning. I det här avsnittet beskrivs översiktligt de 

utvärderade projektens inriktning och utformning1. Därefter följer fyra fallbeskrivningar där 

vi fokuserar på de specifika projektorganisationernas försök att skapa legitimitet för deras 

verksamheter. 

 

• De fjorton projekten beviljades finansiering från Arvsfonden under två till tre år i 

följd och drevs mellan åren 2012 och 2018. 

• Fyra av projekten har riktat sig till unga och tio har riktat sig till personer med 

funktionsnedsättningar. 

• Projekten har drivits av tre studieförbund, åtta övriga ideella föreningar, en 

ekonomisk förening, ett kommunalförbund och en stiftelse. 

Bakgrund och övergripande organisering 

Ett grundläggande syfte för alla projekt är att, med olika metoder och medel, hjälpa en 

specifik målgrupp att komma närmare en meningsfull sysselsättning. Merparten av projekten 

riktar sig till målgrupper som har möjlighet till stöd från samhället på grund av en permanent 

eller tillfällig funktionsnedsättning eller för att de tillhör gruppen unga som varken arbetar 

eller studerar. Detta stöd kan bestå av olika former av individuella bidrag, men också rätt att 

ta del av insatser som arbetsträning eller daglig verksamhet. Projektorganisationerna ansluter 

ofta till redan existerande sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder när de utför tjänster 

som finansieras av offentliga aktörer, till exempel handledning vid arbetsträning eller 

tillhandahållande av daglig verksamhet. Ett flertal projektägare har också haft målet att kunna 

finansiera den befintliga organisationen genom att utföra välfärdstjänster mot ersättning eller 

att stötta existerande verksamheter genom att kunna anställa personer med lönesubventioner. 

Projektens syften varierar alltså från att främst vilja stärka personer i behov av stöd utan 

 
1 Projekten har sinsemellan sett olika ut, där vissa projekt faller utanför ramen för den här översiktliga 

beskrivningen. 
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andra organisatoriska hänsyn, till projekt där organisationsstrategiska mål har haft stor vikt, 

till exempel att hitta nya finansieringslösningar för verksamheten. 

Målgruppernas delaktighet och behov 

Målgruppens möjlighet till delaktighet och inflytande över projektutvecklingen är ett av 

Arvsfondens krav för att få projektmedel. Bland projekten finns både de som initierats av 

organisationer som drivs av personer som själva tillhör målgruppen, och de där en 

organisation vill nå ut till nya målgrupper hos vilka ett behov av stöd har identifierats.  

Flera av projekten riktar sig till personer som är svåra att nå med reguljära 

sysselsättningsåtgärder. Det kan vara arbetslösa ungdomar som mer eller mindre har gett upp 

tanken om att kunna få ett arbete eller individer med funktionsnedsättning som saknar stöd 

för att hitta meningsfull sysselsättning. Projektorganisationerna beskriver hur dessa individer 

delvis är borträknade av samhället men också av sig själva; för att hitta en sysselsättning 

krävs såväl tro på den egna förmågan som motivation att delta i en aktivitet. Att bygga upp 

självförtroende och egenmakt hos deltagarna beskrivs därför som en viktig delkomponent i 

projekten. Att stärka enskilda individer och därmed ge dem en ökad handlingsförmåga eller 

egenmakt är väl förankrat i Arvsfondens arbete.  

Projektansökningarna grundas på en allmänmänsklig tro på allas rätt och möjlighet till 

personlig utveckling, och en övertygelse om att alla kan bidra med något värdefullt till 

samhället. Man lyfter fram att det finns ett egenvärde i att fler ska få bättre möjligheter till ett 

självständigt liv med meningsfull sysselsättning och självbestämmande över den egna 

livssituationen. I samband med detta lyfts också samhällsnyttiga argument fram, främst att 

deltagarna på sikt ska kunna försörja sig genom lönearbete i stället för med bidrag. 

Flertalet projekt motiveras med att man vill göra mer än det som de offentliga 

aktörerna kan bidra med. När insatser från offentliga aktörer som kommunen, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte räcker till, är det lätt att målgruppen hamnar 

mellan stolarna. För någon som varken arbetar eller studerar kan det vara ett stort steg att 

delta i en verksamhet som kräver en strukturerad vardag. Organisationerna bakom de 

utvärderade projekten har med kunskap om målgrupperna och deras särskilda behov därför 

försökt utveckla insatser som är mer långsiktiga och omfattande än de offentliga aktörernas, 

eller som med sitt innehåll är bättre anpassade till målgruppens intressen. 
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Överlevnadsstrategi 

Ytterligare ett krav från Arvsfonden är att det ska finnas en plan för projektets överlevnad 

som sträcker sig efter det att bidragsperioden är slut. Överlevnaden är i majoriteten av 

projekten beroende av att en annan finansiär kliver in och täcker upp för de kostnader för 

personal, lokaler och annat som under projekttiden har finansierats av Arvsfonden. Detta i sin 

tur kräver att projekten kan svara även mot dessa andra finansiärers respektive krav för att ge 

stöd. 

Arvsfondens bidrag har av använts antingen för att bygga upp nya verksamhetsgrenar 

inom en befintlig organisation eller för att starta nya, fristående organisationer. De nya 

organisationer som startats har till största delen syftat till att bedriva näringsverksamhet, till 

exempel i form av arbetsintegrerande sociala företag eller som utförare av daglig verksamhet. 

Att bedriva näringsverksamhet behöver inte i sig innebära att verksamheternas primära syfte 

är att skapa vinst, men i en del av projekten har det uttalande syftet varit att utföra tjänster åt 

offentliga aktörer för vilka man kan få betalt och därmed finansiera eller stötta upp 

organisationens verksamhet. Man har alltså gett individer ur målgruppen stöttning på vägen 

till sysselsättning, och samtidigt har organisationen fått subventionerad arbetskraft eller betalt 

för de uppgifter som individerna utför. Flera av projekten har därmed syftat till att anpassa 

sina verksamheter för att kunna anställa personer med vissa lönesubventioner. De har också 

utvecklat tjänster som kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan köpa in från 

organisationen. Målet har då varit att verksamheterna på sikt, efter projekttiden slut, ska bära 

sig själva finansierade av offentliga medel eller till och med kunna gå med vinst som kommer 

projektorganisationen till godo. Detta ligger i linje med Arvsfondens krav på långsiktig 

överlevnad, där projekten ska kunna klara sig på egna ben efter det att bidragsperioden är 

slut. 

Nyskapande och anpassning 

Ett tredje kriterium från Arvsfonden är att projekten ska vara nyskapande. I detta avseende 

kan projekten som hakar i existerande arbetsmarknadsåtgärder inte sägas vara nyskapande 

sett till verksamhetsinnehåll eller organisering, utan de är snarare nyskapande sett i relation 

till respektive projektägares tidigare verksamhet. Man kan se flera av projekten som ett led i 

den ”marknadisering” av civilsamhället som diskuterats ovan, där projektorganisationerna 

blir utförare av välfärdstjänster och ofta utefter marknadsanpassade principer och ideal. 
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Även om samhällsekonomiska vinster inte lyfts fram som de enskilt viktigaste 

motiven i ansökningarna till Arvsfonden har de ekonomiska resonemangen en central 

betydelse för projekten och särskilt när de ska ”säljas in” till berörda myndigheter såsom 

Arbetsförmedlingen eller kommunen. De krav dessa offentliga aktörer ställer på utförare av 

tjänster är inte villkorslösa, och det har för många därför varit viktigt att anpassa sina 

verksamheter efter de krav som ställs. Inriktningen för majoriteten av projekten är alltså inte 

att bygga upp, eller bygga ut, medlemsverksamheter som är villkorslöst öppna för alla. 

Tvärtom har flera av projekten ställt specifika krav på deltagarnas arbetsförmåga och 

motivation. Att delta i en arbetsmarknadsåtgärd är heller inte alltid frivilligt för den som vill 

behålla rätten till försörjning. Även anställda i arbetsintegrerande sociala företag måste 

fullfölja sina plikter mot arbetsgivaren. För att projekten ska lyckas krävs det därför att 

målgruppen aktivt deltar i projekten och att individerna har förmåga och vilja att delta. 

Många av, men inte alla, projekten lägger på grund av detta fokus på att bygga verksamheter 

som kan hålla i och hålla ut när deltagarna riskerar att minska i antal. 

Projekten för ungdomar 

Tre av de fyra projekten som har riktat sig till ungdomar har erbjudit arbete och praktik för 

ungdomar som upplever svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsprojekten riktade till ungdomar syftar i första hand till att ge ungdomar som 

haft svårigheter att få ett arbete en chans till en första anställning eller praktik som i 

förlängningen kan leda vidare till annan sysselsättning. Ungdomarna har fått möjlighet till 

anställningar i ideella föreningar och arbetat eller gjort praktik i arbetsintegrerande sociala 

företag. 

Projekten har drivits av ideella föreningar och studieförbund som har identifierat ett 

behov av anställningar eller arbetsträning för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. 

Ungdomarna har i hög grad varit delaktiga i eller kunnat påverka innehållet i verksamheterna, 

till exempel vilken sorts tjänster som ska utföras i de arbetsintegrerande sociala företag som 

har startats. 

I dokumentationen över ansökningsprocesserna påpekar såväl projektägarna som 

Arvsfonden att projekten riktade till ungdomar ligger nära de insatser som redan genomförs 

eller upphandlas av kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa offentliga 

aktörer har därmed varit viktiga samarbetspartner i projekten, bland annat för att godkänna 

och förmedla kandidater som är aktuella för praktik eller anställningar med lönestöd. Utöver 
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de offentliga aktörerna har även privata partner, enskilda filantroper och företagssponsorer 

gått in med stöd för att täcka bland annat löne- och lokalkostnader.  

 

 

 

Nr. Projektnamn Organisation Projekttid Syfte och metod Verksamhetsstatus, 
årsskiftet 2020/2021 

1 Inkludera 
Flera 

Inkludera Invest 
(ideell förening) 

3 år, 2014–
2017 

Att förbereda ungdomar 
som aktivt tagit avstånd 
från en destruktiv 
närmiljö för arbetslivet 
genom anställningar 
som ungdomsledare i 
sociala verksamheter, 
samt genom utbildning 
och coachning. 
 

Erfarenheterna från 
projektet lever vidare 
i nuvarande 
verksamhet som 
bedrivs i föreningens 
egen regi och med 
stöd från privata 
finansiärer. 
 

2 #Jobbet Kristliga 
föreningen av 
unga människor 
(KFUM) 
Göteborg (ideell 
förening) 

3 år, 2013–
2016 

Att minska unga 
arbetslösas 
marginalisering genom 
förmedling av 
anställningar och 
arbetsträning i egen 
verksamhet eller hos 
samarbetsorganisationer. 
 

Erfarenheterna från 
projektet tas tillvara 
och lever vidare i 
annan verksamhet 
inom organisationen. 

3 Ung Positiv 
Kraft 

Arbetarnas 
Bildningsförbun
d (ABF) 
Sydhalland 
(studieförbund, 
ideell förening) 

3 år, 2012–
2015 

Att verka som 
språngbräda in i 
arbetslivet genom att 
starta och driva 
arbetsintegrerande 
företag, respektive 
samarbete med 
Arbetsförmedlingen om 
arbetsträningsplatser. 
 

Verksamheten 
fortsätter med 
finansiering genom 
företagen respektive 
ersättning från 
Arbetsförmedling 
vid arbetsträning. 
P.g.a. pandemin är 
verksamheten för 
närvarande vilande. 

4 Ung i 
Tornedalen 

Hela Sverige ska 
leva (ideell 
förening) 

3 år, 2012–
2015 

Att göra ungdomar mer 
delaktiga i samhället 
genom ideell 
medlemsverksamhet och 
en samtalsmetod för att 
gamla och unga ska 
kunna mötas och utbyta 
erfarenheter. En person 
ur målgruppen 
anställdes i projektet. 
 

Erfarenheterna från 
projektet lever vidare 
och verksamheten 
bedrivs numera som 
ekonomisk förening. 

 
Tabell 1, projekt riktade till ungdomar. 
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Projekt 1, Inkludera Flera från den ideella föreningen Inkludera Invest, och projekt 2, 

#Jobbet från KFUM Göteborg, har förmedlat anställningar och erbjudit arbetsträning i egna, 

befintliga verksamheter och hos samarbetsorganisationer. Det övergripande syftet i båda 

dessa projekt har varit att ge ungdomar en anställning och därigenom yrkeserfarenhet, 

självförtroende, nätverk och referenser för att så småningom kunna gå vidare till en annan, 

mer långsiktig sysselsättning. Ett centralt moment har varit att lyfta fram ungdomarnas roll 

som förebilder för andra samtidigt som de genom sitt arbete har fått möjlighet att bidra till 

föreningarnas verksamhetsmål. I projektet Inkludera Flera, vilket diskuteras mer ingående 

som fallstudie i kommande avsnitt i rapporten, har ungdomsledare anställts av föreningarna 

Maskrosbarn och Idrott Utan Gränser. I projektet #Jobbet har ungdomar fått anställningar i 

second hand-butiker, på kaféer och arbetat med ungdomsevent på festivaler.  

 Också i projekt 3, Ung Positiv Kraft som genomfördes av ABF Sydhalland, har syftet 

varit att ge målgruppen såväl sysselsättning som arbetslivserfarenhet, här genom eget 

företagande. I projektet startades två sociala företag i samarbete med det arbetsintegrerade 

företaget Det Goda Livet. Deltagarna fick själva arbeta fram affärsidéer som de ville arbeta 

med, vilket resulterade i ett kafé och en skönhetssalong.  

 Det fjärde projektet, Ung i Tornedalen från föreningen Hela Sverige ska leva, skiljer 

sig från de tre andra projekten genom att det i första hand syftade till att bygga upp en ideell 

medlemsverksamhet. Man ville arbeta fram samtalsmodeller för att ge ungdomarnas idéer 

mer utrymme och göra dem mer delaktiga i såväl samhälle som föreningsliv. En särskild 

metod för att få gamla och unga att mötas och utbyta erfarenheter utvecklades. En person ur 

målgruppen anställdes också i projektet. 

Projekten för personer med funktionsnedsättning 

Tio projekt har riktat sig till personer med funktionsnedsättning, framför allt vuxna. Inom den 

övergripande målgruppen ryms personer med tillfälliga funktionsnedsättningar i behov av 

rehabilitering och arbetsträning men också personer med olika former av varaktiga 

funktionsnedsättningar som kan ha rätt till bland annat daglig verksamhet. 

Projekten visar på ett antal områden där civilsamhällesorganisationer har velat erbjuda 

ett komplement eller ett alternativ till de insatser som görs av offentliga aktörer. Projekten har 

sinsemellan sett mycket olika ut, med allt från utveckling av nya utbildningar till arbete med 

arbetsintegrerande sociala företag. Den grundläggande idén har varit att fokusera på 

deltagarnas förmågor, inte oförmågor, att kunna utföra arbeten och delta i aktiviteter. 



 22 

Verksamheterna har antingen riktat sig till deltagare med specifika diagnoser, särskilt i de fall 

intresseorganisationer har drivit projekten, eller till personer med rätt till vissa stödformer 

eller insatser, som arbetsträning eller daglig verksamhet. Där har typen av 

funktionsnedsättning inte varit utslagsgivande för att delta i verksamheten. I stället har det 

varit bärande att få deltagarna att beviljas ”rätt” stödform. Ett fåtal projekt har också 

välkomnat personer som saknar dokumenterade diagnoser men upplever ett behov av till 

exempel utbildningsstöd. I flera projekt, oavsett målgrupp, pekar man på att ett ökande antal 

individer med diagnosen neuropsykiatriska funktionsvarianter (NPF) söker sig till deras 

verksamheter. Utöver detta rapporterar många också att psykisk ohälsa förekommer bland 

deltagarna och att samhället inte gör tillräckliga insatser för att möta upp detta.  

Goda samarbeten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och 

psykiatri har varit viktiga för att genomföra projekten. För att driva daglig verksamhet krävs 

också tillstånd från bland annat Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Flera projekt har 

arbetat med att utvärdera och dokumentera deltagarnas arbetsförmåga åt Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. Man har agerat som en brygga mellan olika aktörer, där man till 

exempel har drivit verksamheter för arbetsträning och där deltagarna har kunnat få sin 

arbetsförmåga bedömd inför vidare anställningar och i vissa fall blivit hänvisade från 

arbetsmarknadsåtgärder tillbaka till Försäkringskassans sjukskrivningssystem. Ett antal 

projekt har också byggt verksamheter för mer varaktigt deltagande, till exempel daglig 

verksamhet eller arbetsintegrerade sociala företag. Ytterligare några projekt har arbetat med 

att implementera välbeprövade stödmodeller som Supported Education eller Supported 

Employment vid lärosäten och företag. 
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Nr. Projektnamn Organisation Projektti
d 

Syfte och metod Verksamhetsstatus,  
årsskiftet 2020/2021 

5 Hopp om jobb Kooperativet 
Beateberg (ekon. 
förening) 

2 år, 
2016–
2018 

Att skapa 
förutsättningar för 
unga med 
intellektuella 
funktionsnedsättning
ar genom att sälja 
tjänster för 
korttidsplaceringar 
till kommunerna. 
 

Projektet har genomfört 
den verksamhet som 
planerats men lever inte 
vidare i dag. Dock finns 
arbetsmaterial bevarat 
inom organisationen.  
 

6 Kulturcentrum 
Väst – Sinnenas 
oas 

Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst 
(ideell förening) 

3,5 år, 
2013–
2017 

Att öka 
funktionshindrades 
tillgänglighet till 
delaktighet i kultur 
genom estetisk 
verksamhet med 
musik, teater, dans 
etcetera. 
 

Projektet har levt vidare 
med vissa avbrott och 
försöker hitta 
framkomliga vägar att 
driva verksamhet i 
kommunerna i regionen. 

7 Tillväxten Attention KFV-
regionen (ideell 
förening) 

3 år, 
2013–
2016 

Att skapa en väl 
anpassad arbetsplats 
för människor med 
neuropsykiatriska 
funktionsvarianter 
(NPF) 
 

Projektet har genomfört 
den verksamhet som 
planerats men 
avvecklades i samband 
med projekttidens slut 
p.g.a. brist på 
finansiering. 
 

8 Mötesplats 
TExAs 

Föreningen 
Urkraft (ideell 
förening) 

3 år, 
2014–
2017 

Att vara en 
mötesplats för 
personer med 
Aspergers syndrom 
eller andra NPF med 
fokus på arbete, fritid 
och hälsa. 
 

Verksamheten lever 
vidare med finansiering 
via den egna ideella 
föreningen respektive 
från Skellefteå kommun. 
 

9 SupportED Föreningen 
Furuboda, Åhus 
(studieförbund, 
ideell förening) 

3 år, 
2015–
2018 

Att stödja unga med 
funktionsnedsättning 
så att de lämnar 
aktivitetsersättning 
och påbörjar studier 
med egenförsörjning 
som mål. Gäller även 
för unga med eller 
utan förlängd 
skolgång i 
gymnasiets sista år. 
 

Erfarenheterna från 
projektet lever vidare i 
verksamheten och i 
samarbetsorganisationer 
som kommun, 
arbetsförmedlingskontor 
och försäkringskassa. 
Verksamheten bedrivs i 
dag i föreningens egen 
regi och med stöd 
primärt från Europeiska 
socialfonden. 
 

10 SE – vägen till 
arbete  

Samordnings-
förbundet Östra 
Södertörn 
(kommunal-
förbund) 

2 år, 
2014–
2016 

Att organisera 
arbetsträning för 
personer i sociala 
företag genom 
metoden ”Supported 
Employment” (SE) 
och utbildning av 

Erfarenheterna från 
projektet lever vidare i 
verksamheten som 
bedrivs i 
kommunalförbundets 
egen regi. 
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Projekt 5, Hopp om jobb av Kooperativet Beateberg, och projekt 6, Kulturcentrum Väst – 

Sinnenas oas av Studieförbundet Vuxenskolan Väst, har vidareutvecklat respektive startat 

upp daglig verksamhet för personer med LSS-beslut. Genom projektet Hopp om jobb ville 

Kooperativet Beateberg, som bland annat driver hunddagis och arbetar med trädgårdsskötsel, 

starta upp en ny verksamhetsgren för korttidsplaceringar för unga vuxna med LSS-beslut som 

vill närma sig förvärvsarbete. Den som har rätt till daglig verksamhet har alltid rätt att prova 

på ett förvärvsarbete eller studier och korttidsplaceringarna var tänkta att ge en första 

introduktion till arbetsträning. Projektet avvecklades dock redan efter två år när Göteborgs 

SE-handledare. 
 

11 Förenings-
service 

DHS 
Funktionshinder-
rörelsen i 
Helsingborg 
(ideell förening) 

3 år, 
2014–
2017 

Att ge 
föreningsservice 
genom att lyfta 
administrativ börda 
från föreningslivet. 

Erfarenheterna från 
projektet lever vidare. 
Nuvarande verksamhet 
bedrivs dock i begränsad 
omfattning och i 
föreningens egen regi. 
 

12 Utbildning för 
döva tolkar och 
översättare 

Sveriges Dövas 
Riksförbund 
(ideell förening) 

3 år, 
2014–
2017 

Att utbilda döva 
tolkar och översättare 
och ge dem 
möjlighet att 
certifiera sina 
kunskaper och utöva 
yrket professionellt. 

Verksamheten lever 
vidare men i modifierad 
form med finansiering 
från Folkbildningsrådet 
respektive Myndigheten 
för yrkeshögskolan. 
 

13 Funkis-
förmedlingen 

Funkibator Öst 
(ideell förening) 

3 år, 
2014–
2017 

Att bryta isolering 
och utanförskap och 
vägleda personer 
med 
funktionsnedsättning 
ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. 
 

Verksamheten lever 
vidare i stort sett på 
samma sätt som tidigare. 

14 PROVA Folkuniversitetet 
Stiftelsen 
Kursverksamheten 
vid Lunds 
universitet 
(stiftelse) 

3 år, 
2014–
2018 

Att utveckla metoder 
genom en mix av 
skapande av estetisk 
och kulturell 
verksamhet, 
kärnämnesstudier 
och praktiskt arbete 
eller sysselsättning. 
 

Verksamheten lever 
vidare med stöd från i 
huvudsak 
Socialstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen. 
Fr.o.m. årsskiftet 
2020/2021 avvecklas 
verksamheten dock 
p.g.a. brist på fortsatt 
finansiering med en mer 
långsiktig bas. 
 
 

 
Tabell 2, projekt riktade till funktionshindrade. 
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Stad och kranskommuner inte visade intresse för att köpa korttidsplaceringar hos externa 

leverantörer. Kulturcentrum Väst – Sinnenas oas startade i sin tur upp daglig verksamhet med 

kulturinriktning och stötte också på problem när kommunen inte var intresserade att köpa 

platser i verksamheten. Detta projekt beskrivs mer ingående som en fallstudie längre fram. 

Attention är en intresseförening för personer med Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). Genom projekt 7, Tillväxten av Attention KFV-regionen, ville 

man bygga upp en arbetsplats för personer med NPF. Verksamheten drevs i ett 

arbetsintegrerande socialt företag med inriktning bland annat på försäljning av utbildningar 

till arbetsgivare som har anställda med NPF. Metoder för hur en arbetsplats för personer med 

NPF kan organiseras togs fram. Företaget Tillväxten gick i konkurs några månader efter 

projekttidens slut, bland annat för att man inte hade lyckats etablera en löpande verksamhet 

som kunde finansiera fortsatta anställningar. 

 Projekt 8, Mötesplats TExAs av Föreningen Urkraft, och projekt 9, SupportED av 

Föreningen Furuboda, har arbetat med att implementera utbildningsstödsmodellen Supported 

Education vid respektive lärosäte. Supported Education är en evidensbaserad 

coachningsmetod för att motivera deltagare att ta sig an och igenom en utbildning. Mötesplats 

TExAS initierades av Föreningen Urkraft i Skellefteå och under projekttiden etablerades en 

mötesplats på Campus Skellefteå för att hjälpa en bred målgrupp i behov av utbildningsstöd. 

Deltagandet var behovsbaserat; den som kunde bli hjälpt av metoden fick delta utan att 

behöva ha en fastställd diagnos. På det sättet kunde man fånga upp även de som upplever ett 

behov av stöd men inte har en fastställd diagnos. Projektet lever vidare med hjälp av 

föreningsbidrag från Skellefteå kommun. 

SupportED, i sin tur, initierades av Föreningen Furubuda som driver Furuboda 

folkhögskola och driver flera verksamhetsgrenar i Skåneregionen som är inriktade på 

personer med funktionsnedsättning. I projektet har man uppmuntrat gymnasieelever med 

funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning till att söka och slutföra utbildningar. 

Projektet har bland annat fått fortsatt stöd från Europeiska socialfonden. 

 Projekt 10, SE – Vägen till arbete av Samordningsförbundet Östra Södertörn, har 

arbetat med att implementera Supported Employment (SE) i sociala företag i regionen. SE är 

en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering som bland annat används av 

Arbetsförmedlingen. Projektet fokuserade på att utbilda projektledare som med hjälp av SE-

metoden kunde stärka sociala företag i Södertörnsregionen. Projektet beskrivs mer ingående 

som en fallstudie i kommande avsnitt i rapporten. 
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 Projekt 11, Föreningsservice av DHS - Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, har 

erbjudit arbetsträning och utbildning i ett projekt som erbjuder andra föreningar, främst inom 

Funktionshinderrörelsen, att köpa ekonomitjänster som bokföring och löneadministration. 

Arbetsförmedlingen har förmedlat personer i behov av arbetsträningsplatser och personer 

med funktionsnedsättning har anställts i projektet och fått utbildning i 

ekonomiadministration. Efter projektslut lever projektet vidare inom DHS. 

 Inom projekt 12, Utbildning för döva tolkar och översättare av Sveriges Dövas 

Riksförbund, arbetade man fram en yrkesutbildning för döva tolkar som skulle leda till 

certifiering av yrkeskunskaperna och därmed till arbete. Tolkcentraler vill inte förmedla 

tolkar utan utbildning och projektet syftade därmed till att öppna upp tolk- och 

översättningsmarknaden för en ny yrkesgrupp som till skillnad från hörande tolkar har 

teckenspråk som sitt förstaspråk. Utbildningen togs fram i samarbete med Stockholms 

universitet och genomfördes i två omgångar. En modifierad version löper vidare med 

finansiering från Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet. 

 Projekt 13, Funkisförmedlinge” av Funkibator Öst, har erbjudit arbetsträning, 

coachning och arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Vid projektslut fanns 

en stabil verksamhet som drevs genom samarbete med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och kommunen. Funkisförmedlingen beskrivs också mer ingående nedan. 

Projekt 14, PROVA av Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds 

universitet, riktade sig särskilt till personer med psykisk ohälsa och fokuserade på 

rehabiliteringsåtgärder. Inom PROVA arbetade man bland med metoden Supported 

Employment för att fånga upp personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och 

coacha dem vidare till studier eller arbete i samarbete med bland annat Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och psykiatrin. Deltagarna har arbetat i café vid Konsthallen i 

Landskrona och i odlingar. Som en del av projektet ingick PROVA Kreativt, en kreativ 

verksamhet för nyanlända ungdomar. Projektet levde vidare efter projekttiden med stöd bland 

annat från Arbetsförmedlingen och Socialkontoret, men har nu avslutats på grund av 

bristande finansiering. 

Sammanfattande diskussion: betydelsen av förtroendefulla relationer 

Tio av de fjorton projekten räknades som överlevande vid tiden för slutrapporteringen för 

projekten, vilket innebär att de till största delen har uppnått projektmålen och att metoder och 

idéer från verksamheterna fortsätter att användas i någon form. I dag, ytterligare ett antal år 
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efter att Arvsfondens finansiering har avslutats, har några projekt lagts ner medan andra har 

återuppstått med finansiering från annat håll. Alla projekt rapporterar dock att erfarenheterna 

i någon mån används i organisationerna. 

Målen och förutsättningarna för vad som ska hinnas med under projekttiden har sett 

mycket olika ut mellan projekten. I vissa fall har projekttiden med bidrag från Arvsfonden 

använts i en uppstartsfas där en organisation och nya metoder har arbetats fram. I andra 

projekt har organisationerna redan innan ansökan till Arvsfonden gjort en pilotstudie eller 

haft en fungerande verksamhetsidé som man sedan har kunnat utvecklat vidare. Oavsett 

utgångspunkt för projekten visar ansökningar, redovisningar och intervjuer att projektmålen 

ofta har varit mycket ambitiösa –  man har sett framför sig fungerande verksamheter, ofta 

med flertalet anställda och deltagare. Dessa mål har ibland varit svåra att uppfylla under 

projekttiden, ofta för att man inte har lyckats få till det samarbete och det finansiella stöd som 

man har förväntat sig från kommunen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, eller för 

att tillstånd och godkännanden från berörda myndigheter har dröjt. 

Tio av de fjorton projekten fortsatte vid tiden för slutrapportering sin verksamhet i 

någon form. Tre sociala företag hade startats, ett projekt drevs vidare som daglig verksamhet 

med stöd från kommunen och andra fortsatte verksamheten i samarbete med exempelvis 

Arbetsförmedlingen, psykiatrin och Finsam. Sedan dess har en del projekt som då inte 

klassades som överlevare återuppstått, andra har lagts ner och ytterligare andra fortsatt att 

vidareutvecklas med andra bidragsgivare. I några fall har Arvsfondsperioden använts som en 

pilotstudie. I projektet Inkludera Flera har projektåren med Arvsfonden till exempel fungerat 

som en förstudie, där organisationen har velat prova nya arbetssätt som man sedan har 

integrerat i verksamheten. I Samordningsförbundet Södertörns projekt SE – Vägen till arbete 

har verksamheten senare vidareutvecklats med medel från Europeiska socialfonden.  

I flera projekt började man under projekttiden även rikta sig till nyanlända. I samband 

med flyktingströmmen 2015 började ABF Sydhallands projekt Ung Positiv Kraft, som arbetat 

med att bygga upp sociala företag, att rikta in sig på ensamkommande. Projektet Inkludera 

Flera av Inkludera Invest, som har arbetat för att ta fram metoder för att anställa 

ungdomsledare i ideella föreningar, fick mot slutet av sin projektperiod också möjlighet att 

anställa nyanlända. Projektet Ung i Tornedalen, av föreningen Hela Sverige ska leva, sjösatte 

under 2015 också ett delprojekt för nyanlända flyktingar. Dessa projekt illustrerar en förmåga 

hos organisationerna att anpassa sig och vara flexibla när förutsättningarna förändras, vilket 

kan anses utgöra en nyckel till framgång rent generellt för projekt av detta slag. 
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De största budgetposterna i projekten avser personalkostnader för projektledare och 

andra anställda som har arbetat med verksamheterna. I flera projekt har en del av budgeten 

också använts för att anlita extern expertis för att utbilda projektledare och deltagare i 

uppbyggnaden av arbetsintegrerande sociala företag eller kooperationer. Coompanion och 

erbjuder kurser och program som är välkända inom området och har anlitats. Även 

dokumentations- och kommunikationstjänster, såsom varumärkesarbete och filminspelningar, 

har i flera fall utförts av externa parter. När projekten avslutas och annan finansiering inte 

finns på plats finns alltid en risk att den personal som har upparbetat såväl erfarenheter och 

kunskaper om verksamheten som kontakter med beslutsfattare, tvingas avsluta sina 

anställningar. Då går värdefull kunskap förlorad. 

 

Relationer till offentliga aktörer 

Geografiskt har projekten varit fördelade över hela landet, i storstad såväl som glesbygd. De 

lokala förutsättningarna för projekten har därför skilt sig åt beroende på hur stor den 

potentiella målgruppen inom verksamhetsområdet har varit, vilket har påverkat möjligheten 

att nå ut och rekrytera deltagare. Stora regionala skillnaderna framkommer också när 

projekten har syftat till att starta verksamheter som det budgeteras för och beslutas om på 

kommunal nivå, såsom daglig verksamhet eller vissa arbetsmarknadsåtgärder riktade till 

unga. Medan det i vissa, ofta större, kommuner kan finnas flera idéburna och kommersiella 

organisationer som utför välfärdstjänster och kommunledningen kan vara mycket positivt 

inställda till detta, har andra verksamheter startats i kommuner som inte har antagit lagen om 

valfrihetssystem (LOV) och där kommunen inte har velat godkänna privata utförare av dessa 

välfärdstjänster. 

När målgruppen består av individer som har rätt till försörjning och stöd genom 

offentliga medel, och en organisation vill få ersättning för att hjälpa denna person till 

sysselsättning, måste en professionell verksamhet byggas upp. Vare sig det gäller att bygga 

upp daglig verksamhet för personer med beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), en certifierad yrkesutbildning, att göra bedömningar av 

arbetsförmåga eller att erbjuda andra tjänster som ska finansieras av offentliga medel måste 

vissa krav uppfyllas för att ett samarbete ska kunna inledas. Detta ställer stora krav på 

administrativ kompetens och uthållighet i väntan på beslut och tillstånd, inte minst vad gäller 
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möjligheten att tillföra pengar från annat håll när en tilltänkt finansieringskälla drar sig ur 

eller dröjer med beslut. 

Det renommé som vissa organisationer redan har upparbetat med nätverk och 

kontakter med myndigheter och andra centrala beslutsfattare, såväl politiker som tjänstemän, 

har varit viktigt för projektens framgång. Två av projekten, Inkludera Flera och SE – Vägen 

till arbete, sökte därför medel med utgångspunkten att hjälpa andra ideella organisationer att 

utveckla en mer professionell profil och metod gentemot målgruppen. Här har alltså 

projektägarna sett det som sin uppgift att stötta och utveckla modeller för ett nätverk av 

samarbetsorganisationer som direkt arbetar med målgrupperna. Med detta i åtanke har de 

projekt som drivits av en redan innan projekttiden välbeprövad, större projektorganisation 

haft fördelar jämfört med mindre organisationer där projekten har syftat till att starta upp en 

helt ny verksamhet. 

De mindre föreningar som har försökt starta nya verksamheter från grunden har i 

vissa fall haft en längre startsträcka och inte kommit helt i mål under projekttiden. Att arbeta 

upp och behålla goda relationer till beslutsfattare och tjänstemän i de offentliga 

organisationerna har i samtliga projekt varit en stor del av arbetet, samtidigt som man har 

behövt arbeta med målgruppen och sköta projektadministration. I några projekt verkar denna 

arbetsbelastning ha varit överväldigande. I ett fall, Kulturcentrum Väst – Sinnenas oas, har en 

större organisation med stor vana av att arbeta projektbaserat stått som projektägare med 

ansvar för administration och ledning, för att en mindre samarbetsförening ska kunna 

koncentrera sig på det dagliga arbetet med målgruppen. 

Relationer till målgruppen 

De flesta projekten har syftat till att bygga verksamheter anpassade för en målgrupp med en 

specifik stödform eller med en specifik funktionsnedsättning. Bland de fjorton utvärderade 

projekten finns både de som har behövt hitta deltagare som kan stanna i verksamheten på 

lång sikt och de där deltagarna efter en viss tid ska gå vidare till en annan sysselsättning. 

Flera av verksamheterna har endast haft möjlighet att ta emot ett relativt begränsat antal 

deltagare som dessutom ska passa in i verksamheten, samtidigt som man har beskrivit 

problem med att nå ut till en tilltänkt målgrupp i de fall individer i målgruppen inte blir 

anvisade en plats i verksamheten av en offentlig aktör. Då ställs höga krav på 

organisationernas förmåga att marknadsföra sig och locka deltagare i nya grupper, antingen i 

närliggande geografiska områden eller i grupper som ännu inte har integrerats i deras 
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verksamheter. De organisationer som arbetar med funktionshindrade beskriver till exempel 

hur de i flera fall upplever att de inte når ut till nyanlända. 

I projekten riktade till ungdomar har deltagarna ofta verkat som förebilder för att 

bättre kunna nå ut till andra ungdomar när de till exempel har arbetat med 

projektorganisationernas skolprogram eller med ungdomsaktiviteter på festivaler. Detta har 

varit ett viktigt verktyg för att bygga upp ett förtroende för verksamheterna, särskilt i de fall 

som ungdomsledare rekryteras som till exempel har tagit avstånd från en destruktiv närmiljö 

och ska arbeta med unga i samma situation. Det kan förstås som ett sätt att skapa legitimitet 

för projekten dels i relation till målgruppen, där förtroendet för verksamheten är centralt, dels 

i relation till de offentliga aktörerna, där projektägarna kan bidra med kunskap om det 

utanförskap som individerna i målgruppen upplever. 

Utöver de projekt där den projektägande organisationen arbetat direkt med individer i 

målgruppen ingår också ett par projekt i utvärderingen där projektägarna har verkat som en 

sorts intermediär aktör mellan organisationer. Där har projektägarna i stället arbetat med att 

upprätta strukturer för samarbeten mellan flera olika aktörer som i sin tur har direktkontakt 

med målgruppen. Där har Arvsfondens målgrupper, barn, unga och personer med 

funktionsnedsättning, inte på samma sätt varit delaktiga i projektägarnas verksamhet, utan i 

ett andra steg genom samarbetsorganisationerna. 

Varför överlever inte vissa projekt? 

Arvsfonden möjliggör för organisationer att testa nya idéer samtidigt som organisationerna 

från början måste tänka långsiktigt i och med att det ska finnas en plan för överlevnad. I den 

här utvärderingen har vi dels använt oss av den dokumentation som Arvsfonden har begärt in 

av organisationerna vid projektets slut, dels av en uppföljande enkät tre till fyra år efter att 

projektet har avslutats. Så gott som alla projektägare uppger att de erfarenheter som har gjorts 

under tiden med Arvsfondsmedel har varit mycket värdefulla och att de på ett eller annat sätt 

har fortsatt att användas inom organisationen. Däremot har en del av projekten haft svårt att 

få verksamheten att gå runt och de kunde därför inte klassas som överlevande vid 

bidragsperiodens slut. Det största hindret brukar vara att ett samarbete med offentliga aktörer 

inte har kommit till stånd, eftersom denna finansieringskälla ofta är avgörande för att 

projekten ska kunna leva vidare. 

I projektdokumentationen för Hopp om jobb, som syftade till att starta en ny 

verksamhet med korttidsplaceringar för personer som vill närma sig arbetsmarknaden, 
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beskrivs hur kommunen tog fram egna verksamheter med samma målgrupp och inriktning 

vilket skapade en konkurrenssituation. När en deltagare lämnar den kommunala 

verksamheten för en privat utförare måste kommunen betala ersättning till den privata 

utföraren och den kommunala dagliga verksamheten tappar intäkter. Kommunerna har  inte 

skyldighet att placera deltagare hos privata utförare, utan det är upp till utföraren att 

marknadsföra sina tjänster och få deltagare att välja dem, vilket tar mycket tid och resurser i 

anspråk. Denna konkurrenssituation framkommer också i andra projekt. 

De lokala villkoren skiljer sig också åt i landet, där vissa kommuner inte tillåter 

konkurrens från andra verksamheter, vilket kan göra det svårt att bygga upp verksamheter 

som bygger på att offentliga aktörer köper platser. I projektet Tillväxten, som drevs av 

intresseorganisationen Attentions lokalförening i KFV-regionen, startades ett 

arbetsintegrerande socialt företag för personer med NPF. Företaget gick i konkurs några 

månader efter projekttidens slut eftersom ingen basverksamhet som kunde finansiera löner 

hade kommit på plats. Betalningsviljan för de utbildningar som hade tagits fram för företag 

och organisationer ansågs vara för låg och samarbetet med offentliga aktörer hade inte 

kommit på plats. Planen var att driva daglig verksamhet, men regionen hade inte antagit 

LOV, vilket innebär att privata utförare inte kan driva daglig verksamhet, och 

Arbetsförmedlingen köpte vid projektslut inte arbetsträningsplatser i verksamheten.  

Andra projekt har lyckats genomföra projekten enligt plan, men beslut om 

godkännanden och finansiering har dröjt. Det har gjort att verksamheterna ibland har behövt 

läggas på is. I projekt Utbildning för döva tolkar och översättare av Sveriges Dövas 

Riksförbund tog man fram en utbildning i samarbete med Stockholms universitet. 

Utbildningen blev inte godkänd som yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) under 

projekttiden och därför nåddes inte projektmålen i bemärkelsen att verksamheten kunde 

fortsätta. I dag ges dock en tolkutbildning för döva vid Västanviks Folkhögskola med 

finansiering från Folkbildningsrådet respektive Myndigheten för yrkeshögskolan. Projektet 

illustrerar därmed hur det är möjligt för projekt att återuppstå vid ett senare tillfälle.  

Också projektet Ung i Tornedalen hade under projekttiden startat en ideell förening 

och planerat att söka ytterligare medel från andra finansiärer för att fortsätta verksamheten. 

Ansökningsperioderna och besked om beviljade bidrag låg däremot för långt fram i tiden för 

att projektet skulle kunna fortsätta. Grundfinansiering från kommunerna som projektet var 

verksamt i blev heller inte möjligt när dessa ställde om för att hantera mottagandet av det 

stora antal flyktingar som anlände 2015. Vid årsskiftet 2020–2021 bedrivs verksamheten 

vidare ”i projektets anda” och i formen av en ekonomisk förening. 
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Här kan man igen påpeka att de större och resursstarkare organisationer som har 

möjlighet att till exempel behålla personal som kan arbeta vidare med bidragsansökningar har 

bättre möjligheter att få ett projekt att överleva på sikt. De små organisationer som har varit 

helt beroende av Arvsfondens medel har ofta svårt att skjuta till egna medel för att finansiera 

en övergångsperiod efter projekttidens slut. 

Att projekt inte kan klassas som överlevande behöver alltså inte betyda att projekten 

är i misslyckade, eller att andra projekt har lyckats bättre under den period som projektet har 

löpt. Däremot har vissa organisationer haft större möjlighet än andra att ställa om sina 

verksamheter och att hålla ut. Att projekt kan återuppstå efter projekttidens slut visar också 

att Arvsfondens bidrag kan lämna bestående spår även i de fall där man enligt de egna 

kriterierna inte har lyckats komma i mål. 

Fyra projekt- och organisationsberättelser 

I det här avsnittet redogör vi mer ingående för ett urval av de fjorton projekten och diskuterar 

kortfattat verksamheternas innebörd i relation till våra teoretiska utgångspunkter. Urvalet 

gäller fyra projekt med en variation av målgrupper, metoder och en viss spridning över 

landet. I presentationerna ingår utförligare beskrivningar av projekten, men även 

organisationerna bakom dem, vilket involverar bland annat organisationernas relation till 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Vi börjar hos föreningen Funkibator 

och projektet Funkisförmedlingen. 

 

Funkisförmedlingen 

Projekt: Funkisförmedlingen, 3 år, 2014–2017. 

Projektägare: Funkibator Öst ideell förening 

Syfte: Att bryta isolering och utanförskap och vägleda personer med funktionsnedsättning att 

komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. 

Metod: En rad olika metoder och verktyg, däribland organisering av inspirationsmöten för 

målgruppen, styrgruppsmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka 

förståelsen för målgruppen och att bistå med nätverk med mera. 
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Målgruppens inflytande och deltagande: 56 personer har gått vidare till anställning, 

utbildning eller praktik med anställningsmöjlighet i projektet. 

Överlevnad: Ja, verksamheten med en stor ”verktygslåda” bedrivs vidare efter projekttiden. 

Detta har framför allt, enligt organisationen själva, att göra med att man har arbetat strategiskt 

med sitt varumärke som vid slutrapporteringens tidpunkt förknippas med kvalitet i och med 

att man lyckas med att få deltagare i sysselsättning. 

 

Föreningen Funkibator i Växjö är en förening, en mötesplats och en arbetsplats. Själva 

föreningen startade som ett Arvsfondsprojekt. Initiativtagarna ville skapa något som skilde 

sig från de funktionsrättsföreningar i regionen som riktade in sig på personer med särskilda 

funktionshinder, något man inom Funkibator tyckte var ett delvis förlegat förhållningssätt. 

Målet var att bygga en inkluderande verksamhet där alla är välkomna, oberoende av om de 

har en specifik diagnos, och där man kan utveckla sina intressen utifrån sina egna 

förutsättningar. Funkibators fysiska mötesplats ligger i Växjö men man arbetar mycket 

digitalt för att kunna möta målgruppen där den finns. Ett grundläggande förhållningssätt i 

Funkibators verksamhet är utveckling, innovation och positivitet. Genom att fokusera på vad 

en person kan göra i stället för på vad hen inte kan göra går det alltid går att hitta vägar för att 

åstadkomma det man vill. Föreningen driver också rättighetsfrågor, som att alla ska ha 

möjlighet till arbete, och Funkisförmedlingen har varit ett led i det arbetet. 

Syftet har varit att utveckla metoder för en arbetsförmedling för personer med 

funktionsnedsättning där individens önskemål och förmågor står i centrum. En viktig del i 

Funkisförmedlingens arbete är att identifiera vad de personer som söker sysselsättning vill 

åstadkomma och att utifrån det utveckla metoder för att nå det målet med grundinställningen 

att det kommer att gå att hitta en väg. Också här är innovation och positivitet viktigt: För att 

lyckas krävs att man inte gör som man alltid har gjort, utan bryter konventioner för hur något 

brukar göras och hittar nya vägar. Det kan innebära att hitta rätt hjälpmedel, att hitta en 

specialiserad uppgift eller att flera med olika färdigheter hjälps åt att utföra en viss uppgift. 

Erfarenheten från Funkibators verksamhet säger att resultatet i slutändan till och med blir 

ännu bättre än om alla hade gjort som de brukar, om alla släpper föreställningarna om hur en 

uppgift ”ska” lösas. Många personer kan på det sättet hitta en uppgift och en arbetsplats som 

är precis rätt för dem.  

Eftersom Funkibator riktar sig till en bred målgrupp är det ibland svårt att hitta ett 

samlande begrepp som alla som skulle kunna delta i verksamheten kan identifiera sig med. 

Inom föreningen har man särskilt sett hur personer med olika former av NPF ökat stort i 
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verksamheterna. I och med att fler får diagnoser inom NPF fastställda har dessa personer 

också rätt till vissa stöd. Däremot känner sig inte alla delaktiga i funktionshindersrörelsen och 

skulle heller inte identifiera sig med begreppet ”funkisar”. Kommunikationsinsatserna för att 

marknadsföra projektet gick därför tidvis under namnet Jobb för alla. Med Jobb för alla 

beskriver man det som Funkisförmedlingen strävar efter: Att alla ska få möjligheten att jobba 

med något de vill arbeta med, det gäller bara att hitta ett sätt som fungerar för den personen. 

Funkibator har sedan länge arbetat upp ett gott kontaktnät och samarbete med 

offentliga organisationer i regionen. Kompetensen och de resurser som krävs för att hitta rätt 

arbete och arbetssätt saknas ofta inom de offentliga organisationer som ska erbjuda stöd och 

Funkisförmedlingen vill vara ett komplement när myndigheternas resurser inte längre räcker 

till. Man har också genom åren lärt sig att identifiera möjligheter att utföra arbeten som 

gynnar målgruppen och där offentliga aktörer kan stå för hela eller delar av kostnaden för 

verksamheten. Till exempel när man tar emot personer för arbetsträning. En central del av 

projektet har även här handlat om att behålla och upparbeta goda relationer med 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunala omsorgsförvaltningar för att främja 

och förmedla kunskap om målgruppen inom myndigheterna. Det kan till exempel handla om 

att förmå Arbetsförmedlingen att inse att arbetsträning är för krävande för vissa och att det 

snarare, som en av våra intervjupersoner beskriver det, och att det kan behövas arbetsträning 

inför arbetsträningen: 

Jättemycket samarbete, och jättebra samarbete, både med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen och kommuner. Och då är det både kommuners 

omsorgsförvaltningar och arbetsmarknadsförvaltningar och 

utbildningsförvaltningar [...] Det handlar om att göra enklare bedömningar och 

hjälpa handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, att vi lär 

känna personen och sen förmedlar vi den väsentliga kunskapen till handläggarna. 

För handläggarna har inte chans, de möter dessa personer kanske i en kvart, så det 

finns ingen chans alls. Så då börjar den hos oss och så lär vi känna. Och då börjar 

vi se att det kanske inte var så enkelt att den bara ska gå in i arbetsträning, för den 

tjänsten var långt från komplett, här ser vi att det behövs en tjänst som vi kan kalla 

arbetsträning inför arbetsträning. (Intervjuperson, Funkibator Öst ideell förening.) 

Projektet Funkisförmedlingen lever fortfarande kvar i dag och man ser också ett kvarstående 

behov i och med att Arbetsförmedlingen har dragit ner på handläggare som är utbildade för 

målgruppen, så kallade SE-handledare (se ovan om projektet SE – vägen till arbete). En 
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viktig del av Funkisförmedlingens uppgifter var därför under projekttiden, och är fortfarande, 

att hjälpa myndigheterna och särskilt Försäkringskassan att bedöma arbetsförmågan hos 

målgruppen, en tjänst som föreningen får betalt för, samtidigt som föreningen utför en av sina 

kärnuppgifter när den hjälper målgruppen till meningsfull sysselsättning. Att hitta liknande 

möjliga intäktsströmmar för de olika verksamheterna är något som Funkibator arbetar med 

kontinuerligt. Det pågår därför ett ständigt utvecklingsarbete inom föreningen där man läser 

på för att förstå vad som krävs i form av tillstånd och kompetenser för att utföra olika former 

av tjänster. Inom ramen för den här utvärderingen kan det illustrera de möjligheter som finns 

för civilsamhällets organisationer i att utföra tjänster åt offentlig sektor, och värdet av att 

bygga långsiktiga och goda relationer med såväl målgruppen som myndigheter. 

 

Inkludera Flera 

Projekt: Inkludera Flera, 3 år, 2014–2017. 

Projektägare: Inkludera Invest 

Syfte: Att förbereda ungdomar som aktivt har tagit avstånd från en destruktiv närmiljö för 

arbetslivet samt ge dem deras första anställning. 

Metod: Att angripa utanförskap genom att ge ungdomar anställning under två år som ledare i 

någon av Inkludera Invests samarbetsorganisationer och därigenom ge deltagarna stärkt 

självkänsla och kompetensförhöjning. 

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen var en central del av projektet 

eftersom det byggde på att ge anställning åt dessa individer och därigenom stärka deras 

handlingskraft och självkänsla. Totalt har 18 ungdomar anställts inom projektet i någon av de 

sociala verksamheterna. Fem av dem fortsatte sitt arbete vid projekttidens slut. 

Överlevnad: Ja, verksamheten fortsätter efter projekttiden, framför allt i bemärkelsen att 

arbetssättet används i rekryteringen av ledare. 

 

Inkludera Invest är en ideell förening som hjälper sociala entreprenörers organisationer att 

växa och hitta långsiktiga former för överlevnad. Organisationerna är ofta resultatet av 

gräsrotsinitiativ från personer som har god kännedom om de målgrupper de riktar sig till och 

om de lokalområden de verkar i. De sociala verksamheter som Inkludera Invest väljer att 

samarbeta med ska arbeta för att bryta utanförskap och också ha potential att kunna växa och 

därmed på sikt göra skillnad för fler. När Inkludera Invest börjar arbeta med verksamheterna 
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har de redan varit verksamma i några år. Några har till exempel startat som Arvsfondsprojekt, 

och är då ofta i ett skede där de är i behov av särskilda kompetenser för att kunna växa vidare. 

Då kan Inkludera Invest hjälpa dem att professionalisera och utveckla organisationerna, till 

exempel genom tillgång kontakter, kompetens inom HR och redovisning eller kunskap om 

hur man bygger relationer med myndigheter. 

 Vid sidan om stödet till samarbetsorganisationerna arbetar Inkludera Invest också med 

långsiktigt påverkansarbete mot regeringsföreträdare och regional- och lokalpolitiker, och 

med tjänstemän i myndigheter och förvaltningar. Att hitta samarbetspunkter mellan de sociala 

entreprenörerna respektive de offentliga aktörerna ser organisationen som en del i att 

säkerställa samhällsnyttan, eftersom en verksamhet som finansieras med offentliga medel 

ställer krav på att leverera konkreta och mätbara resultat. Att organisera dessa samarbeten kan 

därmed ses som ett sätta att bygga och stärka organisationernas och verksamheternas 

legitimitet. Det är det Inkludera Invest vill arbeta för: att deras entreprenörer ska visa på 

resultat och kunna växa. 

De anställda som arbetar på Inkludera Invest har i de flesta fall en bakgrund i 

näringslivet. I rollen som ”förändringsagenter” hjälper de till att formulera mål och visioner 

och att bena ut hur verksamheten kan paketeras och säljas in till offentliga verksamheter eller 

privata finansiärer. Målet är att hitta stabila intäktskällor och att skapa hållbara 

organisationsstrukturer med ett professionellt förhållningssätt till verksamheten. 

 Arvsfondsprojektet Inkludera Flera som startade 2014 är ett led i arbetet att hitta nya 

intäktskällor och att bemanna de sociala entreprenörernas verksamheter. Syftet med 

Arvsfondsansökan var att vidareutveckla en långsiktigt hållbar modell för hur föreningar 

skulle kunna anställa ungdomsledare i samarbete med Arbetsförmedling och kommun. 

Inkludera Invest hade under 2013 genomfört en pilotstudie där Karl-Johan Persson, före detta 

VD på H&M, med privata medel hade finansierat två tjänster för ungdomsledare inom 

föreningen Idrott Utan Gränser. Ytterligare en person hade varit anställd med särskilt 

anställningsstöd. Genom Arvsfondsprojektet fick ungdomar som står långt från 

arbetsmarknaden tvååriga anställningar och samtidigt gå ett utbildningsprogram för att ta sig 

vidare till andra jobb. Fokus låg på att stärka ungdomarnas självkänsla och att utveckla deras 

kompetens att ta sig fram på arbetsmarknaden. I utbildningsprogrammet ingick moment som 

fokuserade på bland annat ledarskap, ”storytelling”, cv-skola och stresshantering. Efter dessa 

två år i programmet skulle de därmed vara rustade för att kunna gå vidare till annan, valfri 

sysselsättning inom näringsliv, offentlig eller social sektor. 
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 I första hand riktade sig projektet till unga som hade varit timanställda eller aktiva i 

föreningarna Maskrosbarn och Idrott Utan Gränser. I föreningarnas verksamhet finns flera 

ungdomar som vuxit upp i destruktiva miljöer eller under svåra hemförhållanden och som 

saknat meriter för att kunna ta sig vidare till ett arbete. Målgruppen för anställningarna var 

motiverade ungdomar (18–25 år) utan heltidssysselsättning som aktivt hade tagit avstånd från 

en destruktiv hemmiljö. De gavs anställning som ungdomsledare hos någon av de två 

föreningarna och arbetade lokalt i Stockholm, Norrköping och Södertälje. 

 Organisationerna drog också nytta av anställningarna: ungdomarna, som själva varit 

del av och har erfarenheter från områdena de arbetade i, agerade som förebilder för 

målgruppen och kunde därmed utgöra en legitim och stabil kontakt under de två år som de 

var anställda. Föreningen Maskrosbarn hade tidigare inte anställt personer som själva hade 

ingått i målgruppen, så utöver att dessa ungdomar fick en chans till arbete så bidrog Inkludera 

Flera-projektet även till att stärka organisationerna bakom de sociala verksamheterna genom 

att ge dem legitimitet, särskilt i relation till målgruppen. Projektet gav med andra ord de 

sociala verksamheterna bättre förutsättningar att arbeta med målgruppen. 

 Under projekttiden finansierades lönekostnaderna med medel ur Arvsfondsprojektet, 

en anställning finansierades av Karl-Johan Persson, och under projektets sista år stod 

föreningen Maskrosbarn och Idrott Utan Gränser själva för en del av lönekostnaden. 

Inkludera Invest bidrog med kompetens och den tid deras anställda la på projektet. Enligt 

slutrapporten i projektdokumentationen var totalt tolv ungdomar anställda under projekttiden 

och fem av dem hade anställningar som löpte vidare efter projekttidens slut. Av de sju som 

hade avslutat sina anställningar under projekttiden hade fem hittat annan sysselsättning i form 

av arbete eller studier efter projekttidens slut. Två gick vidare till högskolestudier, en till 

folkhögskola, en fortsatte att arbeta i verksamheten, en började på ett nytt jobb och en sökte 

jobb vid tidpunkten för slutredovisningen. 

En målsättning för att hitta en hållbar modell för ungdomsanställningarna efter 

Arvsfondsprojektets slut var att Arbetsförmedlingen skulle köpa platser i 

utbildningsprogrammet som hade utvecklats inom projektet. När föreningen fick veta att den 

här typen av tjänst skulle kräva att man deltog i en central upphandling och då behövde 

utveckla ett program som kan ta emot många fler deltagare lades detta på is. En ny möjlighet 

för finansiering uppkom när Jobbtorg Stockholm, där man automatiskt blir inskriven om man 

erhåller någon form av försörjningsstöd, möjliggjorde för ideella föreningar att anställa 

nyanlända för så kallade extratjänster i föreningar med inriktning mot sport, kultur och social 

verksamhet. Arbetsförmedlingen står då för hela lönekostnaden för dessa anställningar, vilket 
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gav en möjlighet att anställa fler personer i föreningarna i Stockholmsområdet. Efter 

Arvsfondens projekttid fortsatte därför arbetet inom Inkludera Invest med extratjänsterna och 

påverkansarbete och försäljningen av projektidén. Ledarskapsutbildningen dokumenterades 

och spreds vidare till andra föreningar.  

 Projektet Inkludera Flera är endast ett exempel på hur Inkludera Invest arbetar med de 

sociala verksamheter de stöder. Organisationen ger uttryck både i projektdokumentationen 

och i vår intervju inom ramen för den här utvärderingen att man ständigt vill utveckla nya 

former för samverkan med offentlig sektor och med privata finansiärer. Inkludera Invests 

anställda ska komplettera eldsjälarna, som har kunskapen om målgruppen, genom sin expertis 

gällande att skapa trovärdiga relationer med intressenter, och inte minst myndigheter, och 

därmed vara ett stöd för att hitta former som ger den sociala verksamheten möjlighet att växa. 

Föreningen hjälper till att, exempelvis, sätta visioner och mätbara mål, hitta kvalificerad 

personal när organisationen växer och att identifiera verksamheter som kan finansieras av 

andra aktörer inom offentlig och privat sektor. Inkludera Invest uttrycker det själva så här: 

Vi är ofta är väldigt strukturerade och kan hjälpa till att bygga processer när man 

ska växa så att man också kan göra det med kvalitet [...] man har inte alltid råd att 

ha en person som sitter och räknar resultat i Excel och kan stötta med HR-frågor, 

det finns inte [i de sociala verksamheterna]. Man lägger alla pengar på sina 

målgrupper och att vi, under den tid när man växer, kan hjälpa till med de sakerna 

är jätteviktiga. (Intervjuperson, Inkludera Invest) 

Genom Inkludera Flera kunde de anställda ungdomsledarna arbeta med att nå ut till fler 

personer i målgruppen, samtidigt som deras löner till största delen finansierades med externa 

medel. Det som Inkludera Invest främst såg som en utmaning i projektet var att förklara de 

långsiktiga effekterna och samhällsekonomiska vinsterna av arbetet för kommuner eller andra 

offentliga aktörer som enligt dem ofta är styrda av andra, mer kortsiktiga mål. Om 

föreningens samarbetsföreningar genom sin verksamhet kan hjälpa fler elever i en klass att få 

godkända betyg ger det stora samhällsekonomiska vinster på längre sikt, men det är 

besparingar som ligger längre fram i tiden. Här är kommunernas relativt korta 

planeringshorisonter som högst sträcker sig över en mandatperiod en utmaning. Föreningen 

ser det därför som sin uppgift att både professionalisera de enskilda föreningarnas argument 

och sättet de kommunicerar dessa på, samt att göra föreningarnas bidrag mätbara. Under åren 

har de nämligen insett betydelsen av att eldsjälarna inom föreningslivet måste kunna 

argumentera för sin egen sak och inte behöver någon som talar för dem. I början av Inkludera 
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Invests verksamhet var deras personal mer närvarande på möten för att ge legitimitet till inte 

minst nystartade föreningar, där grundarna i vissa fall haft en kriminell bakgrund. I dagsläget 

och även i det utvärderade projektet arbetar de nu mer med utbildning och stöd till 

föreningarna, snarare än att representera dem på möten. Däremot påpekar de att mycket är 

personberoende, att man från kommuners håll gärna arbetar med ”en bra person”.  

 På längre sikt vill föreningen också påverka beslutsfattare att se den potential som 

civilsamhällesorganisationer har att bryta utanförskap, och därmed öka modet att ingå i den 

typen av samarbeten som det utvärderade projektet innebär inom offentlig sektor, vilket 

föreningen vid tidpunkten för studien som presenteras i den här rapporten, år 2020, arbetar 

vidare med i ett projekt med finansiering av Vinnova. 

 

SE – vägen till arbete 

Projekt: SE – vägen till arbete. 

Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn 

Syfte: Att organisera arbetsträning för personer i sociala företag. 

Metod: ”Supported Employment” (SE), utbildning av handledare för individer i sociala 

företag för att ge dem strukturerat stöd till anställning. 

Målgruppens inflytande och deltagande: 75 personer fick strukturerat stöd enligt metoden 

till anställning, varav 72 gick vidare till egenförsörjning genom arbete. Därutöver har 47 

personer ur målgruppen bland de sociala företagen utbildas i bland annat ledarskap och 

mötesteknik och därigenom haft inflytande i arbetet med metoden. 

Överlevnad: Ja, metoden används i verksamheten hos de sociala företagen efter projekttiden. 

 

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett av Sveriges 84 samordningsförbund. 

Samordningsförbunden är som kommunalförbund – myndigheter som verkar för samarbete 

mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner. De finns till bland 

annat för att individer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få arbetsträning och 

rehabilitering och få rätt stöd. I det här projektet har huvudmålgruppen varit personer som på 

grund av långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning har haft svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden.  

 I samordningsförbundets verksamhet har arbetsintegrerande sociala företag blivit 

viktiga partner, där personer i behov av arbetsträning kan börja återgå till arbetet i 
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organisationer där det finns bättre förståelse och därmed förutsättningar för olika behov av 

anpassning. Även i dessa företag kan det dock krävas omfattande handledarinsatser och det är 

där projektet SE – vägen till arbete passade in. En viktig del av arbetet för 

samordningsförbundet är också att se till att ingen hamnar mellan stolarna; när en åtgärd inte 

passar för en individ måste det finnas möjlighet att hitta andra vägar framåt eller att backa ett 

steg för att sedan göra ett omtag. 

 Projektet SE – vägen till arbete syftade till att utveckla Supported Employment-

metoden (SE) i de sociala företag som redan fanns verksamma i området och därmed hjälpa 

fler individer till självförsörjande genom arbete. SE är en beprövad metod för att handleda 

personer som har ett större behov av stöd när de ska komma i arbete. För personer som står 

långt från arbete kan en första utmaning vara att ens ta sig till arbetsplatsen, något som i 

vanliga fall inte är något som en arbetsgivare behöver ta hänsyn till, men här kan SE-

handledarna hjälpa till att sätta upp planer och mål. SE-metoden tar därför hela 

livssituationen i beaktande för att en övergång till arbete ska fungera så bra som möjligt. 

 De arbetsintegrerande sociala företagen är viktiga arbetsgivare i den processen. Hos 

dem är uppgifterna anpassade efter individer som av ett eller annat skäl har haft svårt att hitta 

arbeten i andra organisationer eller behöver rehabilitering. Om en person som ska arbetsträna 

i ett företag ändå visar sig inte kunna klara av att arbeta kan SE-handledaren, genom sin 

förståelse för individen, återetablera kontakten med Försäkringskassan för att personen ska 

kunna återgå till sjukpenning. Individen har då fått en bättre chans jämfört med om stödet inte 

hade funnits och man kan försöka igen vid ett annat tillfälle. Samma sak gäller kontakten med 

Arbetsförmedlingen, där handläggare med särskild kompetens kring målgruppen i fokus, det 

vill säga personer som av olika skäl saknar förmåga att ta sig in på arbetsmarknaden, i samråd 

med SE-handledare kan återetablera kontakter vid ”misslyckade” anställningsprocesser. Detta 

bygger dock på att Arbetsförmedlingen deltar aktivt med resurser i form av personal som 

själva utbildas i SE-metoden, vilket också skedde i projektet. Detta bäddar för bättre 

relationer mellan myndigheten och det sociala företaget i termer av stärkt tillit och förståelse 

för varandra, vilket mynnar ut i legitimitet för projektet som sådant men även för de sociala 

företag som stöttas via metoden. Något paradoxalt var det just detta som utgjorde ett av 

hindren som samordningsförbundet stötte på i projektet. Eftersom metoden och därmed 

projektet byggde på dessa upparbetade särskilda relationer mellan de sociala företagen och 

Arbetsförmedlingen, men även Försäkringskassan, tog det tid innan deltagare kunde 

rekryteras och insatsen mer aktivt efterfrågades hos arbetsförmedlare. 
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 Med andra ord är det kombinationen av arbetsintegrerande sociala företag med 

utbildade SE-handledare och kontaktpersoner vid till exempel Arbetsförmedlingen med 

kunskap om metoden som därför särskilt samarbetar kring deltagare vid dessa sociala företag, 

som utgör en av de största framgångsfaktorerna för projektet och metoden som sådan. 

Grunden för denna framgångsfaktor ligger förvisso även i det stora engagemang för 

målgruppen som finns hos de sociala företagen vilket illustreras inte minst genom att ungefär 

hälften av de anställningar som projektet resulterat i sedan har skett på dessa företag. 

 Ytterligare en intressant aspekt gällande innebörden av projektet för organisationen, 

och även för målgruppen, är hur projektet gjorde det möjligt att bedriva verksamheten på 

alternativa sätt och därmed nå ut till målgruppen. Eftersom Samordningsförbundet Östra 

Södertörn i egenskap av en myndighet inte själva vare sig driver företag eller har möjlighet 

att stötta lokalt företagande och annan kommersiell verksamhet var projektet framför allt ett 

sätt för myndigheten att arbeta i alternativ bemärkelse för att nå sin målgrupp. Genom 

projektet tilläts man stödja socialt företagande med resurser till utbildning och anställning av 

SE-handledare utan att använda de skattepengar man årligen tilldelas för den ordinarie 

verksamheten. Som vår intervjuperson och representant för projektet beskriver det: 

Det som är knepigt för oss just som samordningsförbund det är ju att vi inte har 

som uppdrag att stödja lokalföretagande. Det är inte något vi får göra. Utan vi ska 

stötta deltagarna och individerna och främja samverkan mellan våra fyra parter. Vi 

kan inte riktigt, vi hade inte kunnat göra den här utvecklingen [av vår verksamhet] 

utan extern finansiering. Då hade vi inte kunnat motivera hur vi använder 

pengarna [legitimt]. Vi kan ju inte ta våra skattepengar... (Intervjuperson, 

Samordningsförbundet Östra Södertörn.) 

Projektet representerade och möjliggjorde således ett nytt sätt att arbeta som inte hade varit 

möjlig utan Arvsfondens finansiering eftersom det ligger utanför den ordinarie verksamheten 

och det regelverk som reglerar denna. 

 I projektet SE – vägen till arbete deltog sex sociala företag. SE-handledare anställdes 

av de sociala företagen och fick utbildning tillsammans med Arbetsförmedlingens SE-

handledare, vilket också stärkte samarbetet mellan företagen och handläggarna. Av de 75 

personer som under projekttiden fått handledning i företagen gick 72 vidare till 

egenförsörjning genom arbete. Arbetet med att fortsätta stödja och utveckla samarbetet med 

sociala företag och SE-metoden vidareutvecklades och fortsätter framför allt i projektet MIA 
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– Mobilisering inför arbete, som får stöd från de europeiska socialfonderna. I det projektet 

deltar flera andra samordningsförbund i Stockholmsområdet. 

 

Kulturcentrum Väst – Sinnenas oas 

Projekt: Kulturcentrum Väst – Sinnenas oas, 3,5 år, 2013–2017 

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Projektet utvecklades på initiativ av och i 

samarbete med den ideella föreningen Röda Hjärtans teater. 

Syfte: Att öka funktionshindrades delaktighet i kulturen genom estetisk verksamhet med 

musik, teater, dans med mera. Även att kompetensutveckla personal som arbetar med 

funktionshindrade i estetisk verksamhet. 

Metod: Att tillhandahålla en kulturmötesplats för målgruppen utifrån pedagogiken 

”bemötandets scenkonst” och att bygga en fungerande organisation bortom projekttidens slut.  

Målgruppens inflytande och deltagande: Målgruppen involveras i projektet genom sitt 

aktiva deltagande i utformandet av kulturaktiviteter som en del av deras fritid, utbildning eller 

dagliga verksamhet. Totalt har 18 personer ur målgruppen varit involverade med inflytande 

över projektet. 

Överlevnad: Ja, verksamheten fortsätter efter projekttiden genom nya projekt och utvidgning 

av arbetet. 

 

Idén till projektet Sinnenas oas kom från Erik, en deltagare i den ideella föreningen Röda 

Hjärtans teaterverksamhet i Stenungsund. Erik har rätt till daglig verksamhet enligt LSS och 

ville arbeta på en riktig teater och en av eldsjälarna i teaterföreningen började arbeta med 

idén. Att Studieförbundet Vuxenskolan Väst involverades berodde på att man sedan tidigare 

hade ett kulturprogram, med scen- och teaterföreställningar, och ett samarbete med Röda 

Hjärtan. Dessutom har studieförbundet personal med administrativ kompetens inom 

projektledning, HR och ekonomi, något som skulle behövas i arbetet med att bygga upp en 

daglig verksamhet. Bland Studieförbundet Vuxenskolans medlemsorganisationer och i dess 

nätverk finns också ett flertal föreningar som arbetar med funktionsrättsfrågor. Tillsammans 

började Studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Röda Hjärtan sedan skriva på en 

ansökan till Arvsfonden för att bygga upp en daglig verksamhet med inriktning på scenkonst. 

Syftet var att öka funktionshindrades tillgänglighet till delaktighet i kultur genom estetisk 

verksamhet och att arbeta med en särskild pedagogik kallad för bemötandets scenkonst.  
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 När projektet startade fanns endast kommunal daglig verksamhet i Stenungsund. Den 

nya verksamheten skulle genom projektet därmed bli den första icke-kommunala dagliga 

verksamheten i kommunen, och den första som arbetade specifikt med teater. Redan i början 

av projektet anställdes en projektledare som hade som ansvar att föra dialog med 

kommunerna i närområdet: Stenungsund, Tjörn, Orust och Uddevalla. Två konstnärliga 

ledare anställdes också och en tillgänglighetsanpassad teaterscen blev tillgänglig när en skola 

i Stenungsund slutade med egen dramaverksamhet. Genom ett gott samarbete med lokala 

tjänstepersoner på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kunde flera personer komma 

på arbetsträning i teaterverksamheten, bland annat anställdes en vaktmästare. Den ideella 

verksamheten i föreningen Röda Hjärtan löpte också vidare medan man började bygga upp 

organisationen för den dagliga verksamheten. 

 För att driva daglig verksamhet krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), något som drog ut på tiden på grund av förlängda handledningstider i samband med 

det stora flyktingmottagandet 2015. Så småningom blev Sinnenas oas, som nu hade fått 

namnet Kulturcentrum Väst, godkänt som daglig verksamhet. Men trots påskrivna 

avsiktsförklaringar från kommunerna, som var en viktig del i ansökan till Arvsfonden, 

uppstod svårigheter i att få deltagare till den dagliga verksamheten. Vissa av de deltagare som 

tagit del av föreningens teaterverksamhet innan den blev godkänd som daglig verksamhet 

fick avslag om att förlägga sin dagliga verksamhet dit.  

I projektdokumentationen beskriver projektägarna ”kommunernas socialsektorers 

rädsla för att köpa våra blivande LSS-platser”. I en intervju med en person som arbetat med 

projektet framkommer hur man inom projektorganisationen upplevde att kommunerna såg 

Kulturcentrum Västs verksamhet som en konkurrent till kommunal daglig verksamhet. När 

en person byter från kommunal daglig verksamhet till en verksamhet i en annan utförares regi 

förlorar kommunen nämligen en deltagare, vilket gör att den kommunala verksamheten får 

mindre resurser att röra sig med. Så småningom började också Stenungsunds kommun prata 

om att starta daglig verksamhet med teaterinriktning i egen regi vilket inom projektet 

tolkades som att kommunen saknade tillit för projektet men även för projektorganisationen. 

En person som arbetat i projektet säger såhär om utvecklingen: 

Och [kommunen] hade inte nån konkurrens med något annat än sin egen 

verksamhet. Och när vi då kom så blev det på något sätt, det blev konkurrens till 

den egna verksamheten. Det var absolut inte så att det fanns någon, det fanns inte 

nån teater. Men efter ett och ett halvt år började kommunen prata om att de skulle 
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starta en teaterverksamhet i Stenungsund och då blev vi såhär: Hallå, vänta lite här 

[...] Men hur blev det nu då? Varför? Var är tilliten till att vi gör något bra? 

(Intervjuperson, Studieförbundet Vuxenskolan Väst) 

Frågan om rätten att välja daglig verksamhet engagerade funktionsrättsföreningar i regionen 

och också flera föräldrar till deltagare i teaterverksamheten. Projektet sökte också efter 

deltagare i närliggande kommuner: Tjörn, Orust och Uddevalla. Under en tid funderade man 

på att helt och hållet flytta verksamheten till en annan kommun. 

 Vid Arvsfondsprojektets slut fanns alltså en godkänd daglig verksamhet, men det 

saknades fortfarande deltagare. Efter att Arvsfondens finansiering tagit slut arbetade 

organisationen med ett annat teaterprojekt, NO-drama, i samarbete med Molekylverkstan 

Science Center. Eldsjälar bland ideellt engagerade, föräldrar och personal, som i omgångar 

har avstått lön, beskrivs också som avgörande för att verksamheten kunnat överleva. En 

ljusning fanns under våren 2020 i en upphandling i Kungälv kommun där man sökte utförare 

av teaterverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Den första skolteaterlokalen 

hade man då inte längre kvar men det fanns istället planer på ett större kulturhus tillsammans 

med andra föreningar och verksamheter. 

Bidraget från Arvsfonden beskrivs som helt avgörande för att få igång den 

verksamhet som i dag kan leva vidare i andra former. Samarbetet mellan Studieförbundet 

Vuxenskolan och den ideella föreningen Röda Hjärtan har också varit en framgångsfaktor. I 

detta fall har studieförbundet, som har personal med stor vana av att administrera projekt, gått 

in som projektägare för att kunna ta de administrativt krävande rollerna som till exempel 

personalansvar och korrekt redovisning. De som arbetat i föreningen, och så småningom den 

dagliga verksamheten, har istället kunnat fokusera på att bygga upp organisationen och att 

arbeta med teaterverksamheten i målgruppen. 

När organisationen för den dagliga verksamheten hade kommit på plats och 

Arvsfondsprojektet hade avslutats slutade också Studieförbundet Vuxenskolans engagemang 

i Kulturcentrum Väst – Sinnenas oas, eftersom daglig verksamhet inte är en verksamhet som 

ingår i ett studieförbunds kärnuppgifter. Visst samarbete fortsätter ändå, till exempel genom 

gemensamma utbildningar.  

 

Hittills i rapporten har vi redogjort övergripande för projektens inriktning följt av ett urval av 

djupgående redogörelser för fyra av projekten. I kommande avsnitt diskuterar vi projekten i 

relation till rapportens frågeställningar. 
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Utvärderade frågeställningar: organisering för arbete och 

sysselsättning 

I det här avsnittet av rapporten kommer de utvärderande frågeställningarna att diskuteras. De 

tre frågor vi särskilt fokuserar på är: 

 

– Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 

– Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar? 

- Hur upplever målgrupperna insatserna och hur stor omfattning har projekten när det 

gäller deltagare och räckvidd? 

 

I förgående avsnitt fokuserade vi på några av projekten för sig, men den kommande 

diskussionen är mer generell gällande hur den förhåller sig till projekten som helhet. Som 

redan framkommit finns en mycket stor variation mellan projekten – en del är begränsade i 

omfång medan andra är mer omfattande. Med tanke på att förutsättningarna och målen för 

projekten också har sett mycket olika ut är det svårt att dra generella slutsatser om varför 

vissa projekt lyckas och andra inte, vilket också speglas i diskussionen. 

Vilka framkomliga vägar finner projekten? 

Vägen mot ett lyckat projekt är långt från rak och förmågan att hålla ut över lång tid är en 

framgångsfaktor vid uppstart av nya projekt. Vissa projektägare beskriver att det finns en 

projekttrötthet i vissa utsatta målgrupper som flera gånger varit med om att uppskattade 

verksamheter har startats upp men sedan avslutats igen efter en relativt kort tid. Att 

Arvsfondens projekt löper i upp till tre år ses därför som en stor fördel och som en tillräckligt 

lång tid för att bygga upp en ny verksamhet: organisationen hinner testa den initiala idén men 

också göra anpassningar av ursprungsplanen under projektets löptid. Just detta framstår i flera 

av projekten som en central framgångsfaktor. 

 Att redan från projektets början planera flera år framåt i tiden är också en viktig 

framgångsfaktor. I en liten organisation, där Arvsfondens bidrag täcker allt från 

projektledningens löner till lokalkostnader, har det ibland varit svårt att hitta tid och resurser 
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för att tänka framåt samtidigt som det dagliga arbetet med verksamheten har behövt rulla på. 

De projektägare med större personalstyrka och större kassor har här haft en fördel, genom att 

själva kunna skjuta till pengar från andra delar av verksamheten och kunna använda personal 

som redan finns i organisationen för vissa av uppgifterna. De har kunnat skjuta till egna 

projektbidrag, har haft ett kontaktnät med andra finansiärer eller haft kapacitet att under 

projekttiden samtidigt arbeta med ansökningar till andra finansiärer. Planen för överlevnad 

som Arvsfonden kräver i projektansökan har därför varit viktig för att börja tänka långsiktigt 

från start. Däremot har det praktiska arbetet med att utföra planen i vissa projekt tagit mer tid 

i anspråk än man först har trott, och få projekt blir helt självbärande under projekttiden. För 

att lyckas måste organisationerna därför ha möjlighet att lägga tid och resurser på att planera 

för att kunna säkra försörjningen av verksamheten bortom projekttiden. 

Om man ska nämna en, kanske uppenbar, orsak till att projekt lyckas och kan räknas 

som överlevare är det att de lyckats hitta sätt att finansiera verksamhetens utgifter vid 

projektets slut. Särskilt personalkostnader har varit en stor utgift. Nästan alla projekt har haft 

anställd personal i form av projektledare eller verksamhetsansvariga, ibland också flera 

tjänster, som finansierats helt eller delvis med medel från Arvsfonden. I de fall projekten inte 

har lyckats säkra finansiering från andra källor har det därför varit en omöjlighet att behålla 

personalen efter det att Arvsfondens bidrag har löpt ut. I de fall medel från offentliga aktörer 

har varit en förutsättning för att fortsätta verksamheten har det varit avgörande att kontrakt 

har funnits på plats när projekttiden tagit slut, annars har projekten i de flesta fall behövt 

läggas på is eller avvecklas. Organisationer med stora kassor där det finns möjlighet att till 

exempel finansiera en projektledare med egna medel under en period har därmed haft en 

fördel i övergången från Arvsfondsmedel till egen finansiering. 

Att organisationen besitter projektledarkompetens har också varit en viktig 

framgångsfaktor. Flera av projektägarna är väletablerade organisationer med stor 

administrativ kompetens och vana av att driva projekt med exempelvis rutiner för 

projektplanering, HR-kompetens och redovisningstjänster. I ett antal projekt har därför 

projektägaren tagit en projektledarroll medan samarbetsorganisationer själva har stått för 

utförandet av verksamheten. I vissa fall har projektägaren varit initiativtagare och velat prova 

en metod i större skala, till exempel en handledningsmodell, och i andra fall har en mindre 

organisation tagit initiativ till ett projekt som en större organisation med bredare verksamhet 

varit administrativt ansvarig för. Detta samarbete mellan stora och små organisationer där 

olika kompetenser, drivkrafter och engagemang tas tillvara tycks utgöra en viktig framkomlig 

väg. 
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Däremot har samarbetet med de offentliga aktörerna i vissa fall varit snårigare. 

Eftersom alla projekt på ett eller annat sätt vill främja sysselsättning har goda kontakter och 

ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen också utgjort 

centrala framgångsfaktorer. Det samarbete som generellt har fungerat bäst i projekten är det 

med Arbetsförmedlingen, främst för att de har väldefinierade arbetssätt, ersättningar för till 

exempel arbetsträning och särskilda lönestöd som inte är beroende av kommunala beslut och 

därmed är mer förutsägbara. Där har flera organisationer sett möjligheter i att anpassa sina 

verksamheter för att kunna dra nytta av etablerade stödformer inom Arbetsförmedlingens 

ramar. Neddragningar på Arbetsförmedlingen nämns visserligen som ett problem för 

målgrupperna i sig, å andra sidan öppnar neddragningen upp nya möjligheter för 

civilsamhällets organisationer. Projektägarna kan till exempel ta över vissa av de tjänster som 

har försvunnit men som fortfarande behövs, till exempel stöd och handledning under 

arbetsträning. 

Arvsfondens relativt långa projektperioder på upp emot tre år upplevs av många 

aktörer som en säkerhet; de organisationer som väl har fått sina projekt godkända kan räkna 

med bidrag så länge de uppfyller målen i projektplanen och sköter projektredovisningen. Det 

ses som en stor fördel när en helt ny idé ska arbetas fram. Arvsfonden upplevs också som 

relativt lyhörda och flexibla om någon budgetpost måste justeras. Flyktingströmmen under 

2015 tog mycket resurser i anspråk i kommunernas verksamheter. Men då började projekten 

som riktade sig till ungdomar också att rikta sig mot denna målgrupp, vilket gav en breddning 

av projekten och nya möjligheter att anställa nyanlända i ramen av arbetsmarknadsinsatser 

som riktas särskilt till denna grupp. 

De projektägare som har välkända varumärken för sina organisationer och som har en 

väl utbyggd och därmed fungerande verksamhet har såklart en fördel också när de testar nya 

verksamhetsidéer. Dessa organisationer beskriver hur det hjälper att ha ett varumärke som ger 

legitimitet, särskilt när man provar nya idéer och metoder. De organisationer som innan 

projektets början har varit välkända och haft etablerade kontakter med andra aktörer inom 

sysselsättningsområdet har därför haft ett försprång när de har startat nya projekt. 

Kontakterna med offentliga aktörer beskrivs ofta som personberoende; det finns 

eldsjälar även bland tjänstemän och regionala politiker som har stor betydelse för att 

projekten ska kunna genomföras. Att ha ett väl utbyggt kontaktnät i organisationen som 

helhet, alternativt hos individuella projektledare, utgör alltså även det en nyckel till framgång. 

Samtidigt är beroendet av eldsjälar prekärt; i begreppet eldsjäl finns en idé om en person som 

lägger mer tid och energi än förväntat på att förverkliga en idé. Det är riskfyllt om projekten 
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står och faller med en sådan person. Att ha en lärande kultur i organisationen och att vara 

flera personer som tillsammans arbetar mot ett mål kan därför ses som en mer hållbar 

framgångsfaktor och framställs även så i några av projektdokumentationerna. Detta är 

självklart svårare när eldsjälen finns på ”andra sidan”, det vill säga i de offentliga 

organisationer som man är beroende av för samarbetsavtal och finansiering. Här kan det 

därför uppkomma vissa hinder som man måste överkomma, vilket vi redogör för härnäst. 

Vilka hinder finns för projekten? 

Som i alla projekt finns det också hinder som organisationerna måste bemöta och hantera i 

sin dagliga verksamhet. De största hindren för att få verksamheterna att leva vidare efter 

projekttidens slut är att kommuner eller andra samarbetspartners inte ger bidrag eller köper 

tjänster i den utsträckning som krävs för att verksamheten ska fungera. Som nämnts ovan har 

personalkostnader varit en stor utgift och när Arvsfondens stöd inte längre finns kvar kan 

detta leda till att projektledare och annan personal måste sägas upp och att projekten läggs på 

is eller läggs ner, och i förlängningen måste också eventuella deltagare ur målgruppen sluta. 

Att de samarbeten med offentliga aktörer som man har planerat för kommer på plats är därför 

av yttersta vikt. 

Kommunerna beskrivs genomgående som en mer oförutsägbar samarbetspartner än 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I de samarbeten där kommunen är motpart, till 

exempel vid etablering av verksamheter för personer med LSS-beslut, har vissa projektägare 

upplevt att kommunen har motarbetat dem eller dragit ut på beslut, trots att 

avsiktsförklaringar har skrivits på. Inom några av de utvärderade projekten har 

organisationerna upplevt det som att kommunen har sett på projekten som konkurrenter till 

den existerande offentliga verksamheten riktad till målgruppen. Här finns också stora 

skillnader mellan olika kommuner. Medan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

regleras nationellt är kommunernas verksamhet organiserad på olika sätt, främst vad gäller 

lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Hos några projektägare kan man läsa in en besvikelse över vad de anser vara ett 

bristande engagemang från främst kommunala företrädare. Projektägare som har lagt ner 

mycket resurser på att bygga en verksamhet kan uppleva en frustration när verksamheten 

sedan ska fyllas med deltagare. De avsiktsförklaringar från kommunerna som ofta lämnas 

som bilagor till ansökningarna till Arvsfonden verkar projektägarna ha satt stor tilltro till, 

med hopp om framtida stöd. Det är något som inte alltid förverkligas från kommunernas sida 
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när det väl är dags att starta verksamheterna, till exempel i några av de projekt där man har 

startat upp daglig verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

För att en aktör ska få tillstånd att driva daglig verksamhet krävs godkännande från 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten ska uppfylla vissa formella kriterier 

och om dessa är uppfyllda beviljas tillstånd – däremot har kommunerna ingen skyldighet att 

aktivt förse verksamheterna med deltagare. För det första måste kommunen tillämpa lagen 

om valfrihetssystem (LOV) för att de personer som har rätt till stöd ska kunna välja andra 

utförare än de kommunala. Men också i de kommuner där det är möjligt att välja daglig 

verksamhet behöver kommunen inte ”slussa” deltagare till privata utförare. Här måste 

verksamheterna i stället aktivt försöka värva deltagare och i vissa fall bedriva 

påverkansarbete mot kommunen för att denna ska tillåta personer med beslut om LSS att 

börja i verksamheten. I vissa fall beskriver man det som att kommunen aktivt motarbetar de 

nya verksamheterna eller tar deras idéer för att i stället utföra dem i kommunal regi för att 

slippa tappa deltagare – och därmed behöva betala ersättning till privata utförare.  

Som nämnts i avsnittet om framkomliga vägar är Arvsfondens projekttider långa 

jämfört med många andra bidragsgivare. Samtidigt är tre år en kort tidsrymd för att upparbeta 

förtroendefulla kontakter med andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet och därigenom 

bygga legitimitet för organisationen och projektet. Särskilt i de fall som kommunen har varit 

motpart och tilltänkt köpare av tjänster har tiden i vissa fall inte räckt till. I flera projekt har 

det tyvärr också uppstått interna konflikter, byten av projektledare och sjukfrånvaro hos 

anställd personal, vilket har lett till avbräck i verksamheten. Detta förekommer självklart i 

många organisationer men under ett projekt som varar under två till tre år kan det innebära en 

lång omställningsperiod när till exempel ny personal måste anställas och kontakter med 

externa parter måste upparbetas på nytt. 

Händelser i omvärlden utgjorde också oförutsedda hinder för verksamheterna. Som 

nämnts ovan ställde några av projekten om och integrerade nyanlända ungdomar i sina 

projekt. Samtidigt krävde det stora antalet flyktingar som kom 2015 mycket av kommunerna, 

och också IVO fick under en tid långa handläggningstider när många nya boenden behövde 

handläggas, vilket gjorde att vissa av projekten riktade till funktionshindrade fördröjdes. 

Projektägarna som riktar sig till funktionshindrade uppger också att de i vissa fall upplever 

svårigheter att nå ut till nyanlända men uttrycker intentioner om att bredda projekten mer i 

framtiden.  
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Även om det stora antalet flyktingar som togs emot 2015 kan ses som en extraordinär 

omvärldshändelse som påverkade hela samhället och därmed flera av de utvärderade 

projekten är det viktigt att ha i åtanke att saker och ting kan ske bortom organisationens 

kontroll, särskilt i den tid med påtaglig osäkerhet som samhället befinner sig i vid rapportens 

framställande, år 2020, på grund av coronapandemin. 

Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar? 

Att Arvsfondens pengar lämnar spår efter sig råder det inget tvivel om. Generellt beskrivs de 

erfarenheter som har gjorts inom projektens ramar som positiva, dels för den egna 

verksamheten inom organisationerna, dels för målgruppen som man i flera av projekten 

finner nya vägar att nå ut till och kan åstadkomma förändring för. Sammantaget har projekten 

nått ut till och hjälpt många individer som har stått långt från arbetsmarknaden att få 

sysselsättning, och nu har de gått vidare till annan sysselsättning.  

 Med det sagt finns det stora skillnader mellan projekten vad gäller hur omfattande 

verksamheten har varit. Det skiljer sig stort mellan projekten hur pengarna från Arvsfonden 

har fördelats i verksamheten, vilket har varit beroende av vilka resurser som redan har funnits 

i organisationen, vilken annan medfinansiering som har funnits och vilken projektidé man har 

velat genomföra. Lönekostnader har generellt utgjort den största budgetposten. Projektledare 

har ofta varit anställda i organisationen men har ibland utgjorts av annan personal som arbetat 

i verksamheten. I andra fall har personer ur målgruppen för projektet avlönats med 

Arvsfondens medel. I flera projekt har det därför varit svårt att behålla personal och hålla 

projektet igång när medlen från Arvsfonden inte längre har funnits kvar. Här har man kanske 

inte planerat långsiktigt för att verksamheten ska överleva efter projekttiden. 

 Erfarenheterna från Arvsfondsprojekten är därför inte odelat positiva hos alla 

projektägare. När projekt ska vara nyskapande och projektägaren tar en risk, särskilt när en 

ny organisation med nya deltagare ska byggas upp, finns alltid en risk för att ett eller flera 

moment tyngs av problem. I flera projekt har det till exempel uppkommit konflikter på 

arbetsplatserna som har varit svåra att lösa och personal har behövt sluta eller sjukskrivas. De 

projekt som inte har lyckats hitta former för överlevnad beskriver också en stor besvikelse 

över detta. Precis som andra företag kan arbetsintegrerande sociala företag till exempel gå i 

konkurs och en daglig verksamhets fortlevnad är beroende av att kommuner köper platser. I 

vissa fall har avsiktsförklaringar om finansiering från offentliga aktörer såsom kommun inte 

infriats, men ibland kan man också skönja en viss övertro på offentliga aktörers vilja att 
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investera i den egna verksamheten. Att ha byggt upp en verksamhet som organisationerna 

själva tror har potential räcker tyvärr inte alltid för att övertyga dessa aktörer. Här kan man 

alltså skönja eventuella negativa inverkningar på såväl organisationens verksamhet som 

målgruppen när en verksamhet går i konkurs, tvingas lägga ner eller ta paus. 

Men också i de fall som målen inte har uppnåtts eller formerna för överlevnad inte har 

kunnat säkras visar vår utvärdering av projektdokumentationen dels hur organisationen har 

fått nya erfarenheter, dels att man under tiden med Arvsfondspengar ändå har haft möjlighet 

att prova en kanske helt ny verksamhetsidé som annars inte hade tillåtits inom ramen för 

organisationens ordinarie verksamhet och det regelverk som den är beroende av. I flera fall 

beskrivs finansieringen från Arvsfonden därför som helt avgörande eftersom det finns få 

alternativa bidragskällor som går att söka för flera år och som har en ansökningsprocess som 

anses rimlig i omfattning. Här sätter således Arvsfondens pengar spår i bemärkelsen att den 

tillåter och främjar kreativt tänkande och innovation i organisationerna bortom de 

begräsningar som regelverk och sedvanor annars sätter för verksamheten. 

Vad gäller det konkreta utfallet från projekten har alla i någon form utvecklat metoder 

och modeller som också har dokumenterats, och i vissa fall har just metodutvecklingen varit 

det centrala argumentet för Arvsfondsprojektet. Främst har metoderna och verksamheten 

kommunicerats ut under projekttiden när flera projekt har hållit föreläsningar och bjudit in 

andra för studiebesök. Det har alltså i de flesta projekt pågått ett erfarenhets- och 

kunskapsutbyte med andra aktörer. I projekt av det slag som den här rapporten fokuserar på, 

där många aktörer behöver involveras och koordineras, är erfarenhetsutbyte självfallet 

centralt. Däremot framstår det som att dokumentationsarbetet i vissa projekt har tagit mycket 

tid och andra resurser i anspråk, till exempel när man har upphandlat externa tjänster för 

grafisk formgivning eller produktion av videodokumentation. Förutsättningen för att denna 

typ av dokumentation verkligen ska lämna varaktiga spår är att organisationen arbetar aktivt 

med att materialet verkligen används och att det fyller en funktion för att uppnå projektets 

syfte. 

Hur upplever målgruppen insatserna? 

Den här utvärderingen utgår huvudsakligen från projektdokumentationen som har inkommit 

till Arvsfonden i samband med slutredovisningen av projekten. Projektorganisationernas egna 

utvärderingar skiljer sig kraftigt åt i detaljrikedom och beskrivningar, särskilt vad gäller 

deltagarantal och målgruppens erfarenheter. I majoriteten av projekten har de kvantitativa 
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målen för deltagarantal uppfyllts. Dessa mål har satts av verksamheterna själva och har sett 

olika ut. I vissa fall har en handfull personer som anställts i ett projekt ansetts uppfylla den 

kvantitativa målsättningen, och i andra fall har man räknat med de hundratals, ibland 

tusentals, personer som man har nått ut till genom föreläsningar och annan kommunikation. 

Med utgångspunkt i detta är därför direkta jämförelser av antal deltagare projekten emellan 

inte meningsfullt, eftersom de är beroende av verksamhetens karaktär och syfte men också av 

projektägarnas tolkning av målsättning och måluppfyllelse. 

 Man bör också komma ihåg att projektrapporterna är publika produkter och att 

organisationerna måste vara måna om att förvalta målgruppens förtroende, oavsett utfall. I de 

fall man fortsätter med verksamheten är det också viktigt att fortsatt bygga tillit till 

existerande och framtida samarbetspartner. Just när det gäller deltagarnas erfarenheter kan 

man därför anta att det kan ske en viss överrapportering av framgångar eller snarare en 

avsaknad av kritiska röster. 

I samtliga av de utvärderade projekten har deltagarnas önskemål och erfarenheter 

tagits om hand i särskilda samrådsgrupper eller andra former av återkommande möten. I 

samtliga projekt kan därmed deltagarna anses ha haft åtminstone en viss möjlighet till 

inflytande över verksamheternas inriktning och innehåll under projekttidens gång. Däremot 

är arbetsträningsinsatser, ungdomsanställningar eller utbildningar inte förutsättningslösa; en 

anställning medför skyldigheter såväl som rättigheter och att delta i arbetsmarknadsåtgärder 

kan vara ett krav för att behålla en viss ersättning. För att öka sannolikheten till framgång för 

projekten har organisationerna i de flesta fall därför riktat in sig mot särskilt motiverade 

individer inom målgruppen, det vill säga personer som själva har uttryckt en vilja att gå 

vidare till studier, jobb eller annan sysselsättning.  

Överlag har projektdeltagarnas erfarenheter beskrivits som mycket positiva, till och 

med i de projekt där verksamheten inte har överlevt. I flera av rapporterna lyfts specifika 

framgångsresor upp där individer har gjort stora framsteg och har kunnat gå från inaktivitet 

till att hitta en meningsfull sysselsättning och att blomma upp som individer. Detta kan visa 

på den idé om egenmakt som många projekt bygger på; att människor som får en chans och 

rätt stöd kan göra det de själva och andra inte trodde var möjligt. I projekten där ungdomar 

anställts har vikten av att vara en del av det sammanhang som projektet utgör också lyfts 

fram. Att få representera en organisation och vara en del av något större uppges ha stärkt 

deras självförtroende och delaktighet i samhället. 

Som kontrast mot framgångssagorna är en återkommande punkt i redovisningarna att 

projektledarna har underskattat det stora behov av stöd som vissa individer som står långt 
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från sysselsättning kan ha. Här uttrycks också en besvikelse över samhällets brist på stöd, 

särskilt psykiatrins otillräckliga insatser för personer med psykisk ohälsa. Flera av projekten 

har samtidigt det övergripande syftet att överbrygga svårigheter genom att till exempel 

utbilda arbetsgivare i hur man kan stödja personer med psykisk ohälsa eller personer med 

funktionsnedsättning. Metoderna Supported Employment respektive Supported Education 

som har använts i vissa av projekten, och som diskuteras i tidigare i rapporten, syftar just till 

att kartlägga och ta hänsyn till personers hela livssituation. Att kartlägga intressen och 

förmågor och att kunna stötta deltagare över lång tid lyfts här fram som en nyckel. I de 

projekt där syftet är att individer ska komma i arbete har man i flera fall kommit fram till att 

det ofta är värdefullt med till exempel en fas av ”arbetsträning innan arbetsträning” för att 

sänka trösklarna.  

Här kan man alltså skilja på de projekt där aktiviteten har stått i centrum, det vill säga 

där det varit bärande att en viss uppgift kan utföras för att verksamheten ska fungera, och de 

där individen har stått i centrum, det vill säga där verksamheten i stor utsträckning har kunnat 

anpassas efter individernas behov. I projektet Föreningsservice har det till exempel varit en 

förutsättning att deltagarna som har anställts för arbetsträning ska ha förmågan och viljan 

arbeta specifikt med ekonomiassistentuppgifter. I projekt som Funkisförmedlingen har i 

stället aktiviteterna i stor utsträckning anpassats efter deltagarnas önskemål och förmågor.  

I de projekt där det har ställts specifika krav på motivation, intresse eller 

arbetsförmåga som villkor för deltagande har deltagare därför i vissa fall tvingats sluta. I 

projekten där syftet har varit att upprätta verksamheter där deltagarna är beroende av att få 

finansiering beviljad och godkänd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller 

kommunen har också projektdeltagare i vissa fall tvingats avsluta sitt deltagande när deras 

önskemål om aktiviteter inte har beviljats eller om deras stödform har förändrats eller dragits 

in. Deras röster, och rösterna från dem som av en eller annan anledning inte har kunnat 

fullfölja eller ta del av verksamheten som projekten drivit, hörs sällan i rapporterna som utgör 

projektdokumentationen hos Arvsfonden. 

Avslutande diskussion och slutsatser 

I det här avslutande avsnittet av rapporten sammanfattar vi kortfattat resultaten från 

utvärderingen och diskuterar dessa i relation till vårt organisationsteoretiska ramverk med 
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fokus på framgångsfaktorer respektive hinder i verksamheten för att skapa legitimitet för 

projekten på arbetsmarknaden. Rapporten avslutas därefter med några centrala slutsatser. 

Allmänna arvsfonden är en central aktör i samhället när det gäller finansiering av 

ideell verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, vilket utgör 

fondens tre fokusområden. För Arvsfonden är det därför angeläget att kunskap och erfarenhet 

ur finansierade projekt sprids och tas tillvara, vilket också har utgjort syftet med 

utvärderingsrapporten. I rapporten har vi fokuserat på 14 Arvsfondsfinansierade projekt 

riktade till ungdomar och vuxna långt från arbetsmarknaden och undersökt hur projekten har 

organiserats. Ett särskilt fokus för undersökningen har legat på hanteringen av relationer med 

framför allt offentliga aktörer – myndigheter – eftersom projekten ofta är helt eller delvis 

beroende av dessa aktörer för att fungera. Goda relationer med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och de kommuner och regioner där projekten har varit verksamma utgör 

en röd tråd för framgång i samtliga projekt. Samarbetet med offentlig sektor har därför 

beskrivits som en nyckel för att lyckas med verksamheten. I några fall har bristfälliga 

relationer beskrivits som grunden för att projekt inte har överlevt. Några av de intervjuade 

projektorganisationerna beskriver hur det tycks existera en förutfattad mening bland 

myndigheter att ideella organisationer generellt är mindre kapabla att driva projekt jämfört 

med mer professionella aktörer. Detta leder till att organisationerna bakom projekten måste 

arbeta aktivt med hur de framstår i kontakten med myndigheterna. 

Utifrån vårt organisationsteoretiska perspektiv betyder detta att projektorganisationer 

måste hantera och arbeta med sina relationer på ett sådant sätt att man skapar och 

upprätthåller legitimitet för verksamheten, särskilt i relation till regelverk och normer för hur 

man kan och bör agera gentemot målgruppen utifrån de offentliga aktörernas perspektiv. 

Detta innebär ibland att organisationerna tvingas kompromissa gällande fördelningen av de 

resurser man har till förfogande. Från att ibland ha haft mindre fokus på kompetenser kring 

administration och kommunikation kan, exempelvis, resurser behöva riktas om från den 

ideella kärnverksamheten med målgruppen till att fokusera på att stärka just dessa 

kompetenser för att därigenom utåt skapa legitimitet för verksamheten. Utvärderingen visar 

att de projekt som har lyckats bygga en organisation med kompetenser från olika sektorer och 

områden, alternativt redan har haft en sådan organisation etablerad sedan tidigare, är de mest 

framgångsrika gentemot målgruppen. På liknande sätt utgör även samarbeten mellan 

organisationer, där olika kompetenser, drivkrafter och engagemang tas tillvara, en faktor 

bland projekten när det gäller att utgöra en framkomlig väg. 
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Undersökningen visar även på den centrala betydelsen av att vara flexibel i 

förhållande till målgruppens behov och därigenom skapa förtroendefulla relationer. Samtidigt 

lyfter många av projekten fram svårigheter som man har stött på och som ofta skapar problem 

i verksamheten, till exempel att deltagarna mår dåligt i perioder och har stort behov av stöd, 

när resurser för detta ofta saknas hos myndigheterna. Flera verksamheter arbetade med 

deltagare ur målgruppen som aldrig har varit på en arbetsplats tidigare vilket ställde stora 

krav på att stötta och handleda. Enskilda eldsjälars engagemang inom de sociala 

verksamheterna bakom projekten, och även inom samarbetsorganisationer såsom sociala 

företag eller offentliga myndigheter och kommuner, utgör ytterligare exempel på 

framgångsfaktorer eller till och med centrala förutsättningar för att lyckas. Förtroendefulla 

relationer kan inte uppstå utan kunskap om den andras institutionella förutsättningar, 

exempelvis de regelverk och normer för hur man kan och bör agera, och inte heller utan 

kunskap om de förutsättningar som målgruppen har. 

Vägen till framgång inom projekten är heller inte nödvändigtvis friktionsfri, utan 

karaktäriseras i de flesta av projekten av motgångar och konflikter som hanteras på olika sätt 

inom verksamheterna. Flera av organisationerna i vår studie har beskrivit ett svalt intresse för 

deras verksamheter från kommunerna de verkar i. Ibland har de setts som konkurrenter till 

kommunens egna verksamheter, men ibland har kommunen haft svårt att placera 

verksamheterna identitetsmässigt – är de privata eller ideella?  Från forskningen vet vi att 

detta utgör en av de största utmaningarna för ideell verksamhet i dagens samhälle och att 

dagens ideella organisationer därför oftare arbetar mer efter en kommersiell modell för att 

framstå som mer legitima (Gustafson 2012, Fyrberg Yngfalk och Yngfalk 2019a; 2020). Vi 

kan betrakta dessa organisationer som hybrider, med en korsning av kompetenser från olika 

sektorer (Wijkström 2012, Alexius och Furusten 2019). Ett återkommande kännetecken för 

hybrida organisationer är att deras svårbestämbara identitet ofta skapar en osäkerhet gentemot 

omgivningen gällande vilka de är, vad organisationen står för och hur den fungerar, vilket 

kan verka som ett hinder för samarbete och därmed också för verksamheten. Dock visar 

forskning även att hybriditet kan fungera som en nyckel till framgång för ideell verksamhet. 

Utvärderingen visar inte minst hur vissa av projekten har lyckats med att behålla sitt fokus på 

arbetet med målgruppen samtidigt som de förkroppsligar en ”aura” av professionalitet genom 

att, exempelvis, kommunicera med myndigheter efter näringslivets modeller. Detta gäller 

särskilt de organisationer som har arbetat indirekt mot målgruppen genom att fokusera på 

kompetensutveckling av andra sociala verksamheter. Här främjas de sociala verksamheterna 

genom att få kompetens att formulera mål och visioner, för att därigenom bättre kunna sälja 
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in verksamheterna till offentliga aktörer eller övriga privata finansiärer, samtidigt som 

eldsjälarna kan fortsätta arbeta med sina målgrupper. Detta får avslutningsvis illustrera den 

centrala betydelsen av organisering för framgång och hur man på ett effektivt sätt kan ta 

tillvara olika kompetenser och därmed även framhäva olika organisationers kapacitet 

parallellt inom ett och samma projekt. 

Referenser 

Alexius, S. och Furusten, S., (Red.) (2019). Managing Hybrid Organizations: Governance, 
Professionalism and Regulation, Palgrave Macmillan. 
  
Bromley, P. och Meyer, J. W. (2015). Hyper-Organization: Global Organizational Expansion, 
Oxford University Press. 
  
Brunsson, N. (1989). The Organization of Hypocrisy: Talk, Decisions och Actions in 
Organizations. New York, Wiley. 
  
Brunsson, N. och Jutterström, M. (2018). Organizing and Reorganizing Markets, Oxford 
University Press. 
  
DiMaggio, P. J. och Powell, W. W. (1991). The New Institutionalism in Organizational 
Analysis. Chicago, The University of Chicago Press. 
  
Furusten, S. (2020). Fler som kan mindre och färre som kan mer – en konsekvens av ökad 
konsultanvändning i förvaltningen. Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet, Statskontoret. 
  
Fyrberg Yngfalk, A. och Yngfalk, C. (2019a). Hybridity as Fluid Identity in the Organization 
of Associations. Managing Hybrid Organizations: Governance, Professionalism and 
Regulation, Palgrave Macmillan: 109-128. 
  
Fyrberg Yngfalk, A. och Yngfalk, C. (2020). Modifying markets: Consumerism och 
institutional work in nonprofit marketing. Marketing Theory 20(3): 229–249. 
  
Gawell, M. (2013). Socialt företagande och försöken att finna fungerande sätt. Arvsfonden, 
Stockholm. 
  
Gustafson, A. (2012). Produktivitet eller effektivitet? Ideell redovisning i kommersiella 
kläder. I Civilsamhället i samhällskontraktet: en antologi om vad 
som står på spel. Wijkström, F. (Red.) Stockholm, European Civil Society Press: 195-216. 
  
Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press. 
  
Meyer, J. W. och B. Rowan (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as 
Myth och Ceremony. American Journal of Sociology 83(2): 340-363. 
  



 57 

Oliver, C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes. Academy of Management 
Review 16(1): 145-179. 
  
Salamon, L. M. och S. Toepler (2015). Government–Nonprofit Cooperation: Anomaly or 
Necessity? Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 26(6): 
2155-2177. 
  
Scott, W. R. (2008). Institutions och Organizations: Ideas och Interests. Los Angeles, Sage 
Publications. 
  
Toepler, S., m.fl. (2020). "The Changing Space for NGOs: Civil Society in Authoritarian and 
Hybrid Regimes." Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 
31(4): 649-662. 
  
Trägårdh, L. (2010). "Rethinking the Nordic welfare state through a neo-Hegelian theory of 
state och civil society." Journal of Political Ideologies 15(3): 227-239. 
  
Wijkström, F. (2010). Civilsamhällets många ansikten: En samling essäer 1995–2010, 
Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm. 
  
Wijkström, F., Ed. (2012). Civilsamhället i samhällskontraktet: en antologi om vad som står 
på spel. Stockholm, European Civil Society Press. 
  
Wijkström, F. och T. Lundström (2002). Den ideella sektorn: organisationerna i det civila 
samhället. Stockholm, Sober Förlag. 
  
Yngfalk, C. och S. Junker (2019). Allt ljus på OPS: Legitimeringen av offentlig-privat 
samverkan för Nya Karolinska Solna, Scores rapportserie (ISBN 978-91-88833-05-1): 
2019:6. 
  
 

 



www.arvsfonden.se


	Sammanfattning
	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Arvsfondens bakgrund och syfte
	Studiens metod och material

	Att hjälpa människor till arbete och sysselsättning: ett organisationsperspektiv
	Olika organisationsformers kapacitet
	Organisationslegitimitet

	Projekten i utvärderingen
	Bakgrund och övergripande organisering
	Målgruppernas delaktighet och behov
	Överlevnadsstrategi
	Nyskapande och anpassning

	Projekten för ungdomar
	Projekten för personer med funktionsnedsättning
	Sammanfattande diskussion: betydelsen av förtroendefulla relationer
	Relationer till offentliga aktörer
	Relationer till målgruppen
	Varför överlever inte vissa projekt?


	Fyra projekt- och organisationsberättelser
	Funkisförmedlingen
	Inkludera Flera
	SE – vägen till arbete
	Kulturcentrum Väst – Sinnenas oas

	Utvärderade frågeställningar: organisering för arbete och sysselsättning
	Vilka framkomliga vägar finner projekten?
	Vilka hinder finns för projekten?
	Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under vilka förutsättningar?
	Hur upplever målgruppen insatserna?

	Avslutande diskussion och slutsatser
	Referenser



