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Sammanfattning  

 

Denna utvärdering har granskat projekt som handlar om personer med funktionsnedsättning och 
arbetsliv. Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga möter individuella och 
strukturella hinder mot inkludering i arbetslivet. Samhällets insatser för att minska hindren för att 
personer med funktionsnedsättning ska nå, få och behålla ett arbete har haft hög prioritet men inte 
krönts med någon större framgång. Därför är en granskning av de projekt som fått stöd från 
Arvsfonden inom området viktig för att se vilka lärdomar som kan dras av projekt där 
brukarorganisationerna själva ofta är huvudaktören. Ytterst handlar projekten om att öka 
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. 
Utvärderingen har samlat erfarenheter och kunskaper från 60 projekt som beviljats ca 152,3 miljoner 
kronor för projekt kring arbete, sysselsättning och funktionsnedsättning.   

Följande frågeställningar har belysts i utvärderingen:  

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna 
spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgruppen insatserna? 
• Hur många har deltagit i verksamheten och vilka kostnadsbesparingar kan man göra med 

hjälp av erfarenheter från projekten. 
• På vilket sätt har projekten inneburit att kunskapen om målgruppens möjligheter till arbete 

ökat? 
• I vilken grad har projekten förankrats i sin omgivning? 
• På vilket sätt har projekten påverkat målgruppens möjligheter till arbete? 
• Finns det andra centrala aspekter av projekten inom målområdet? 

 
Vi har använt tre metoder: dokumentstudier av arkivmaterial, enkät till samtliga projekt och 
fallstudier av fyra av projekten.  

Arkivmaterialet visar att det första projektet påbörjade sin verksamhet 1994. Sju av projekten pågick 
fortfarande under utvärderingen som genomfördes 2013–2014. Projekten har främst drivits av 
handikapporganisationer. Även organisationer som huvudsakligen arbetar för personer med 
funktionsnedsättning har genomfört projekt och i några fall har organisationer som tillfälligtvis riktat 
sin verksamhet mot målgruppen drivit projekt. Det är en stor spridning på de typer av 
funktionsnedsättningar som finns representerade i materialet. Av SCB:s 18 kategorier av 
funktionsnedsättning fanns tio kategorier representerade bland projekten. Huvuddelen av projekten 
hade inte en specifik funktionsnedsättning i fokus utan målgruppen var personer som har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning. Endast ett fåtal projekt har haft 
nyanlända till Sverige som särskild målgrupp. Den största enskilda gruppen utgjordes av personer 
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med psykisk funktionsnedsättning. De näst vanligaste funktionsnedsättningarna var rörelsehinder 
respektive synnedsättning.  

Projekten kan delas in i grupperna sprida information, ny verksamhet, jobb, praktik, sysselsättning 
och utveckling. Projekten har blivit större under åren som utvärderingen omfattar. Det var en kraftig 
ökning i såväl totalbelopp som beviljat per projekt för projekt med redovisningsår 2011–2012. 
Beviljat per projekt ökar stadigt under senare delen av perioden.  

Den övergripande frågan är vilka spår projekten har lämnat. Utvärderingen visar att en stor del av de 
projekt som hade sitt primära mål att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att 
få ett arbete har lyckats väl med detta. Flera av projekten har lett till att ett förhållandevis stort antal 
personer fått någon form av sysselsättning. På kort sikt har det lett till att 184 personer fått arbete, 
77 utbildning och 203 någon form av praktik. Om de som gått till utbildning och praktik senare fått 
framgår inte. Men de flesta projekten har inte kunnat ange någon siffra på hur många personer som 
på olika sätt fått stöd med att närma sig arbetsmarknaden så det är svårt att veta om det här är en 
underskattning.  
 
De långsiktiga spåren är det svårare att uttala sig om även om flera av projekten hade ett uttalat 
långsiktigt mål, och vilka kostnadsbesparingar för samhållet som projektens arbete inneburit kan inte 
bedömas. Alla projekt hade inte som syfte att verksamheten skulle fortsätta efter projekttiden, de 
var i stället inriktade på att genomföra en aktivitet och sedan avsluta projektet. Elva projekt av de 40 
som besvarat enkäten var av denna typ och av dessa uppfyllde samtliga sina mål. De återstående 29 
projekten har levt vidare i någon form. Överlevnaden är förhållandevis god. En stor andel av 
projekten lever vidare i egen eller annan aktörs regi.  I flera av dessa fall tycks verksamheten leva 
vidare i den form den byggdes upp under projektet men i varierande omfattning. För huvuddelen av 
projekten tycks det dock framför allt vara erfarenheterna från projekten som lever vidare i någon 
form. Den samlade effekten av projekten är att gruppen blir mer synlig och att förståelsen för deras 
behov av stöd och behovet av att anpassa arbetsmarknaden ökar. 
 
Analysen av vilka de upplevda främjande och hindrande mekanismerna var visar följande: 
 
 Interna Externa 
Främjande Organisation och struktur 

Obundenhet 
Internt engagemang 
God målgruppskännedom 
God ämneskunskap och erfarenhet 

God samverkan och engagemang från 
externa parter 
Förankring i målgruppen, 
brukarmedverkan 
Ekonomiskt stöd från Arvsfonden 
 

Hindrande Intern organisation (ej stabil) 
Bristande kunskap 
 

Målgruppens utsatthet 
Omgivningens okunnighet och 
fördomar 
Bristande flexibilitet i regelverk 
Ökad arbetslöshet 
Samverkanssvårigheter 
Bristande förankring i målgrupp 
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Brukarmedverkan har varit central för de allra flesta projekt. Praktiskt tagit alla projekt uppger att de 
har brukarmedverkan och då rör det sig i huvudsak om samråd och gemensamma beslut. Analysen 
visar också att projekt med brukarmedverkan oftare har framgång.   

En fråga vi har tagit upp är om nydanande projekt har större svårigheter än andra. Det finns inom 
forskningen tecken på att innovationer tar tid att genomföra och kan stöta på motstånd inom en 
organisation. Orsakerna till detta kan vara många, maktstrukturer, okunnighet, rigida organisationer 
m.m. Vi kunde i analysen se tecken på att nydanande projekt upplevde större svårigheter än andra att 
nå sina mål.  

Fallstudierna ger en fördjupad förståelse av t.ex. betydelsen av målgruppens egenskaper, 
omgivningens synsätt, det omgivande regelverket och innebörden av innovation. Det är tydligt att 
skillnader i vilken målgrupp man arbetar med har stor betydelse för projektens möjligheter att nå 
framgång. Vi har i den fördjupande analysen valt att även ta med projekt som fokuserar de mest 
utsatta på arbetsmarknaden, personer med svår och långvarig psykiskt ohälsa. De lyfts i många 
sammanhang fram som en grupp där samhällets insatser måste öka men det har inte lett till någon 
större förändring för gruppen. Resultaten visar hur svårt arbetet med denna grupp är och att det 
kanske inte i första hand är en fråga om anställning utan andra insatser som ska prioriteras. 
Fallstudierna fördjupar förståelsen av vad målgruppens egenskaper, omgivningens synsätt, det 
omgivande regelverket och innovation betyder.  

Utvärderingen visar i korthet att den stora majoriteten av projekten varit framgångsrika men att 
deras spår mer är av lokal och temporär karaktär. Den visar också att dessa omständigheter tycks 
vara centrala för att nå framgång:  

• god organisation och struktur i verksamheten (projektmognad) 

• viss obundenhet gentemot externa aktörer 

• ett internt engagemang, god målgruppskännedom och förankring i målgruppen 

• god ämneskunskap och erfarenhet  

• god samverkan och stort engagemang från externa parter.  

 

Utvärderingen visar också att hög grad av nytänkande (innovation) kan vara problematisk. Det tycks 
ta tid för nya idéer att få genomslag.  
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Förkortningar 

 

Af – Arbetsförmedlingen  

ABF – Arbetarnas bildningsförbund 

DFÖ – Dövas förening i Örebro län 

DHR – Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet  

FLMS – Dyslexiförbundet  

FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

HRF – Hörselskadades riksförbund 

HSO – Handikappförbunden 

I & KC – Handikapprörelsens idé- och kunskapscentrum  

NHR – Neurologiskt handikappades riksförbund 

RBU – Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar 

RFHL – Rättigheter, frigörelse, hälsa, likabehandling  

RGD-RGH – Riksgymnasiet för döva, riksgymnasiet för hörselskadade 

RGRH – Riksgymnasiet för rörelsehindrade  

RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa  

SE – Supported employment 

SIA – Steget in i arbetslivet 

SRF – Synskadades riksförbund 

SCB – Statistiska centralbyrån  

SDR – Sveriges dövas riksförbund 

US – Unga synskadade 
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Inledning 
 

Den här rapporten handlar om 60 projekt som fått ekonomiskt stöd av Arvsfonden inom området 
arbete, sysselsättning och personer med funktionsnedsättning. Allmänna arvsfonden finansierar 
nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 
Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och 
Arvsfondsdelegationen. Arvsfondens viktigaste uppgift är att ge stöd till nyskapande och utvecklande 
verksamhet, och tanken är att projekten på sikt ska klara sin finansiering själva. Ett av Arvsfondens 
åtta prioriterade områden är ökat tillträde till arbetsmarknaden. För får bidrag måste projekten vid 
sidan om specifika krav även uppfylla tre generella krav: målgruppen ska vara med, projektet ska 
vara en nyskapande och utvecklande verksamhet samt att ansökan ska innehålla en plan för hur 
verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. 

Projekten i denna utvärdering har alla haft som syfte att på något sätt underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning med samtidig nedsatt arbetsförmåga. Men 
spridningen på olika verksamheter är stor och organisationerna som har drivit projekten har haft 
olika syften. Det finns projekt som inte direkt syftat till att ordna arbete utan mer handlat om 
meningsfull sysselsättning för målgruppen. Flera projekt har arbetet med att sprida information om 
en viss grupp och där funktionsnedsättningen gör det särskilt svårt för personerna att få eller behålla 
ett arbete. Projekten varierar kraftigt i omfattning och tid. Vissa är korta projekt men andra löper 
över 3–4 år. De äldsta projekten påbörjades år 1994 och bland de senare projekten finns sådana som 
påbörjats så sent som 2012. En förteckning över projekten i utvärderingen finns i bilaga 3. 

De flesta projekten har drivits av handikapporganisationer där personer med funktionsnedsättningar 
har både genomfört projektet och varit dess målgrupp. Även andra institutioner som t.ex. 
folkhögskolor, stiftelser, ideella föreningar, landsting eller kommuner har drivit projekt som syftar till 
att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.  

Disposition 
Rapporten inleds med en kort översikt över det sammanhang som de utvärderade projekten verkar 
inom, förhållandet mellan funktionsnedsättning och arbetsliv. Därefter beskriver vi 
utvärderingsuppdraget från Arvsfonden och på vilket sätt vi närmar oss det. Det senare presenteras i 
form av teoretiska referensramar. Teorin utgörs av det som kommit att kallas realistisk utvärdering 
och innebär att man i utvärderingen söker förstå de mekanismer som genererat utfallet. Det rör sig 
om främjande och försvårande mekanismer, som i sin tur är ett resultat av underliggande strukturer, 
t.ex. arbetsmarknaden. Mekanismerna påverkas också av sitt sammanhang.  
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Vi kommer också att använda grundtankarna i teoribaserad utvärdering. De två delarna förs sedan 
samman i en analysmodell. 

Därefter följer en mer empirisk del av utvärderingen. Den börjar med en genomgång av de metoder 
som vi använt och följs av en presentation av fakta och siffror om samtliga projekt. Sedan kommer de 
fyra fallstudierna.  

Rapporten avslutas med en sammanfattande analys och diskussion. 

Personer med funktionsnedsättning och den svenska 
arbetsmarknaden 
 

Att öka möjligheterna till ett aktivt liv för personer med funktionsnedsättning har länge varit en högt 
prioriterad fråga inom handikappolitiken. Det är även ett av de högst prioriterade områdena för EU-
kommissionen. Arbete ses som en nyckelfaktor för att undvika social isolering och utanförskap. Som 
exempel kan nämnas den svenska regeringens nationella rapport till EU: Sveriges nationella 
reformprogram 2012, Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. I rapporten 
(s. 16) skriver regeringen bl.a. ”En ytterligare utmaning är att förbättra arbetsmarknadssituationen 
för grupper som har en relativt svag förankring på arbetsmarknaden och för vilka arbetsmarknaden 
fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Unga, äldre, utrikes födda, personer med högst 
förgymnasial utbildning och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
är grupper som har en sämre arbetsmarknadssituation än befolkningen som helhet. Dessa grupper 
drabbas dessutom hårdast vid ett försämrat konjunkturläge.”  

Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga möter hinder att få arbete på både 
individuell och strukturell nivå. Inom gruppen har drygt 40 procent behov av anpassat arbetstempo. 
Ungefär lika stor andel behöver anpassade arbetsuppgifter, och närmare fyra av tio anpassad 
arbetstid. Bland personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har nästan var tredje 
person upplevt kränkande särbehandling i arbetslivet på grund av sin funktionsnedsättning. År 2013 
var cirka 76 procent i befolkningen 16–64 år sysselsatta, medan motsvarande siffra för personer med 
funktionsnedsättning var bara 61 procent. Bland personer med både funktionsnedsättning och 
nedsatt arbetsförmåga var andelen endast 55 procent (SCB, 2014).  

I Prop. 2007/08:1 framhåller regeringen att ett av de centrala målen inom arbetsmarknadspolitiken 
är att minska utanförskapet för personer med funktionsnedsättning. Under de senare åren har 
situationen för personer med funktionsnedsättning inte förbättrats sett ur arbetsmarknadsperspektiv 
trots de goda intentionerna (Arbetsförmedlingen, 2013, s. 16). Regeringen understryker därför 
behovet av att öka förutsättningarna för att bryta utvecklingen mot ett ökat utanförskap för 
gruppen. Ett av regeringens förslag är att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, som är ett i huvudsak ett strukturellt arbete. Detta skiljer sig från många av de 
åtgärder som diskuteras i propositionen där flertalet av dem är individinriktade. Supported 
Employment-metoden (SE) och den närliggande metoden Individual placement and support (IPS) är 
mer individinriktade åtgärder som framhålls som potentiellt framgångsrika. Forskning visar att i 
denna typ av individinriktade metoder är dock samverkan en viktig strukturell förutsättning 
(Gustafsson, Peralta, & Danermark, 2013ab)  
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Det finns mycket forskning om arbetslivsinriktad rehabilitering med ett antal centrumbildningar i 
Sverige. Men en genomgång av senare tids forskning visar att rehabiliteringsforskning som fokuserar 
samverkan mellan huvudaktörerna är relativt sparsam. Betamodellen är en samverkansmodell med 
fyra parter (FK, Af, rehabilitering och socialtjänst), den har utvärderats och resultaten visar att 
modellen hade positiv inverkan på möjligheten att återgå till eller komma in på arbetsmarknaden för 
personer som under längre tid stått utanför arbetsmarknaden (Jakobsson et al., 2010). Danermark & 
Kullberg (1999) studerade rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och missbruk där samverkan 
var i fokus. Deras slutsats är att samverkan är en grundläggande förutsättning men att den ställer 
stora krav på aktörerna. Danermark med kollegor har genomfört en lång rad utvärderingar av 
samverkan inom området och slutsatserna är desamma (Germundsson & Danermark, 2012; 
Germundsson, Hillborg & Danermark, 2011). I dessa studier har fokus ofta varit samverkan kring 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Men studier av samverkan med en bredare grupp av 
personer med funktionsnedsättning är sällsynta. En kartläggning av svensk handikappforskning 
2001–2010 (Rönnberg et al. 2011) gjord på uppdrag av Forte (Regeringsbeslut 2011-02-
10/S2011/1516/FST) visar att andelen forskningsprojekt som berör funktionsnedsättning och 
arbetsliv var liten, ca 8 procent av de 1 411 studerade projekten.   

Det finns ingen stor utvärdering av insatser för att öka möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete där brukarorganisationer varit en huvudaktör. 
Därför är denna utvärdering central och kan ge ett viktigt bidrag till vår kunskap om vad som hindrar 
och hjälper dessa personer att komma in på arbetsmarknaden.  

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med utvärderingen var att ta tillvara erfarenheter och kunskaper från 60 projekt som fått 
bidrag för insatser kring arbete, sysselsättning och funktionsnedsättning. Det är viktigt att framhålla 
att detta är en form av metautvärdering. Det är alltså inte de enskilda projekten som är i fokus även 
om det är de som är den empiriska basen. Utvärderingen syftar ytterst till att ge Arvsfonden 
information hur projekten som rör personer med funktionsnedsättning har fallit ut. 

Utvärderarna hade i uppdrag att besvara dessa frågor:  

• Vilka spår lämnar Allmänna arvsfondens pengar och under vilka betingelser lämnar pengarna 
spår? 

• Vilka framkomliga vägar finner projekten och vilka hinder stöter de på? 
• Hur upplever målgruppen insatserna? 
• Hur många har deltagit i verksamheten och hur mycket pengar kan man spara med hjälp av 

erfarenheter från projekten? 
 
Vi har också belyst dessa frågor: 
 
På vilket sätt har projekten inneburit att kunskap om målgruppens möjligheter till arbete ökat? 
I vilken grad har projekten förankrats i sin omgivning?  
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På vilket sätt har projekten påverkat målgruppens möjligheter till arbete? 
Vilka andra centrala aspekter av projekten som ligger inom målområdet finns? 
 

I utvärderingen har vi särskilt beaktat fyra dimensioner. Den första är i vilken grad projektet har 
förutsättningar för att det arbete som initierats i projektet lever vidare (gäller pågående projekt) 
respektive i vilken grad projektet har avsatt spår i form av fortsatt arbete i projektets linje (gäller 
avslutade projekt). Den andra dimensionen är hur väl man lyckats initiera och bygga upp de 
strukturer som genererar det arbetssätt som beskrivs i projektet som medlet för att nå målen 
(processanalys). Den tredje dimensionen gäller i vilken grad de uppfyllt målen eller andra resultat 
som ligger inom målområdet (effektanalys). Den fjärde dimensionen, slutligen, fokuserar i vilken grad 
målgruppen själv involverats i projekten (brukaranalys). 

Vid sidan om de fyra dimensionerna kommer ett antal aspekter att läggas. En sådan är i vilken grad 
projekten kan sägas leva upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Denna antogs av Sveriges riksdag 2007 vilket innebär att flera av projekten har 
planerats och genomförts vid en tidpunkt då konventionen inte var i bruk. Men det hindrar inte att 
den används som en måttstock för hur väl projekten svarar mot den värdegrund som konventionen 
vilar på. I den mån projekten även involverar personer under 19 år kommer även Barnkonventionen 
att utgöra en central referenspunkt.  

En annan sådan aspekt är i vilken omfattning projekten utvecklar samverkan med andra aktörer inom 
fältet. Problemen som de flesta av projekten hanterar kräver samverkan för att varaktiga effekter av 
projektarbetet ska säkras. 

En tredje aspekt som särskilt kommer att beaktas är vilken grupp av personer med 
funktionsnedsättning som projekten i första hand vänder sig till. Studier visar att olika grupper har 
olika svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Särskilt svårt att få ett arbete har personer med 
neuropsykiatrisk och psykisk ohälsa. 

Utvärderingen och de teoretiska referensramarna  
 

Arbetssättet har inslag av formativ utvärdering men den kommer även i mån av tillgängliga data att 
inkludera element av effektutvärdering. 

I en formativ utvärdering är det processen som är i fokus, dvs. hur väl projekten lyckats tillämpa det 
arbetssätt de uppgivit i ansökan. Effektutvärderingen belyser i vilken utsträckning projekten lett till 
att de mål som angivits för projekten uppfyllts. Vid sidan om de explicit uppgivna målen kommer 
även resultat som ligger inom målområdet att beaktas. Vi återkommer under rubriken Teoretisk 
referensram med en fördjupad diskussion om utvärderingsmetoden. 

Utvärderingen utgår från ett övergripande metateoretiskt perspektiv som har sin grund i den kritiska 
realismen (Bhaskar, 1978, Danermark et al. 2001). Den faller inom ramen för vad som kallas ”realistic 
evaluation”. Den sammanfattas av Mansoor Kazi på följande sätt: 
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 Realist evaluation seeks to evaluate practice within the realities of society. Practice takes 
place in an open system that consists of a constellation of interconnected structures, 
mechanisms and contexts. Realism aims to address all the significant variables involved in 
social work practice, through a realist effectiveness cycle which links the models of 
intervention with the circumstances in which practice takes place” (Kazi, 2003, sid. 5, vår 
emfas). 

I citatet betonas fyra begrepp varav struktur, mekanism och kontext är tre nyckelbegrepp. Kazi 
nämner också att utvärderingar grundade i den kritiska realismen betonar att de praktiker, t.ex. olika 
typer av verksamheter av det slag som utvärderas i denna studie, äger rum i öppna system. Inom den 
kritiska realismen görs en distinktion mellan slutna och öppna system, eller villkor som det ibland 
benämns. Det rör sig dock inte om en enkel dikotomi, antingen är ett system slutet eller öppet. Det 
handlar mer om var på en skala mellan slutenhet och öppenhet en process befinner sig. Med detta 
menas att vissa processer sker i system (t.ex. människokroppen) som är mindre öppna än andra 
system (t.ex. arbetsmarknaden). Ju mer öppet det system är som man studerar desto mer 
komplicerade sammanhang. Många av de processer som projekten utvecklar är i sin tur ett resultat 
av biologiska, psykologiska och sociala processer. I de processer vi studerar här kan vi bara undersöka 
en bråkdel av detta, t.ex. inträde i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Men även det 
påverkas är komplicerat.  

Möjligheten att få och behålla ett arbete påverkas av en lång rad faktorer som är biologiska, 
psykologiska och sociala processer. Det här får långtgående konsekvenser för 
undersökningsmetoden. Och en metod som lämpar sig för att studera komplexa processer är 
intensiva studier av ett antal enskilda fall (i denna studie de fyra fallen som valts ut i samråd med 
Allmänna arvsfonden).  

Kritisk realism är en central utgångspunkt för en växande tradition inom utvärderingsforskning. Inom 
organisationsteoretisk forskning har den kritiska realismen kommit att spela en allt viktigare roll. Den 
hävdar att vår förståelse av verkligheten är påverkad av en rad olika faktorer i vår omgivning, men 
inte bestämd av sammanhanget. Enkelt uttryckt så anser kritiska realister att vår förståelse av 
verkligheten är vare sig en direkt återspegling av verkligheten i sig eller en framförhandlad social 
konstruktion.  

Utvärderingen bär också drag av vad som kallas teoribaserad utvärdering (Scheirer, 1987). Då 
undersöker vi den uppfattning de projektansvariga har om vad bidrar till måluppfyllelsen för att 
sedan studera vad det faktiska utfallet är. Men det har inte varit möjligt att fullt ut tillämpa 
teoribaserad utvärdering men modellen ligger till grund för hur arbetet organiserats. Vi 
sammanfattar här hur vi har använt den kritiska realismen samt teoribaserad utvärdering.  

Verksamheten i de olika projekten byggs upp av följande mekanismer (de mekanismer som 
projektmedarbetarna tror är centrala och viktiga för att nå målen), A, B, C och D. Dessa antas leda till 
ett önskat utfall, Z. Ett viktigt steg i teoribaserad utvärdering är alltså att rikta sig mot den första 
komponenten, dvs. att beskriva vilka mekanismer aktörerna uppfattar. Nästa steg är att bygga upp 
en analysmodell som undersöker om de tänkta mekanismerna verkligen leder till det önskade målet 
(några centrala utfallsmått, eller ett urval av dem). Som nämnts syftar en kritisk realistisk 
teoribaserad utvärdering inte enbart till att fastslå om utan även varför och hur. 
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Mot denna bakgrund konstruerades ett enkelt analysschema (figur 1). Två grundläggande metoder 
utnyttjades för att få den information som krävs för analysen, dels en kvantitativ generell beskrivning 
av projekten, dels en kvalitativ fallstudie. Den enkät som skickats ut till projekten innehåller också ett 
antal frågor med öppna svarsalternativ. Dessa berör i huvudsak projektledarens föreställningar om 
vilka mekanismer som haft betydelse för genomförandet av projektet. Dessa mekanismer grupperas 
av oss i fyra kategorier (figur 1).  

Vi frågade också om utfallet, en central fråga i utvärderingen är projektets överlevnad (mer om detta 
senare). En annan är huruvida de uppställda målen uppnåtts eller inte. Eftersom huvuddelen av 
projekten ytterst syftade till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få och behålla 
ett arbete ställdes också frågor om projekten resulterat i sänkta trösklar för inträde på 
arbetsmarknaden. Till sist ställdes också frågor om andra effekter av projektet, positiva eller 
negativa. Sidoeffekter kan ibland vara minst lika viktiga och intressanta som de explicita målen. I 
andra fall kan de vara negativa och viktiga att kartlägga för att dra lärdom av dessa i det fortsatta 
arbetet. 

 

Figur 1. Utvärderingens analysmodell. 

De fyra fallstudierna gav djupare förståelse för vilka mekanismer som projektledningen upplevde 
som betydelsefulla samt kompletterande information om utfallen. Resultaten för de utfallsmått vi 
har konstruerat bygger på uppgifter ifrån enkäten och intervjuerna. Vi har inte kunnat kontrollera om 
uppgifterna är korrekta men vi tar dem som utgångspunkt för analysen.   

Med analysmodellen kan vi ställa utfallet mot de föreställningar om hindrande och främjande 
mekanismer som projektledningen har.  
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Brukarmedverkan 
 

I analysen av brukarmedverkan har vi utgått från en brukarmedverkansstege. Den utvecklades av 
Arnstein (1969) som använde en stege som metafor för olika grader, eller steg, av delaktighet. 
Metaforen har använts i ett arvsfondsprojekt med fokus på barn med funktionsnedsättning som vi 
varit delaktiga i. En version av stegen som Shier (2001) använt sig av när det gäller medverkan från 
barn översattes till svenska och det är den vi illustrerar i figur 2. I analysen av brukarmedverkan som 
den beskrivs av respondenterna utgår vi från stegen. 

 

 

Figur 2. Medbestämmandestegen (Bearbetad från Shier, 2001). 

Metod 
 

Projekten i studien har tagits fram av Arvsfonden genom följande sökord: arbete, sysselsättning, 
handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning.  

I utvärderingen har vi använt olika metoder beroende på frågeställningen. 

Frågeställning: projektens syfte och huvudsakliga innehåll, projektens sätt att bedriva verksamhet för 
att påverka målgruppens möjlighet till arbete. Projektens organisatoriska hemvister som ett sätt att 
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beskriva graden av brukarmedverkan. Beskriva projektens olika målgrupper under paraplybegreppet 
”personer med funktionsnedsättning”.  

Dokumentanalys 
Olika typer av dokument har analyserats, i huvudsak är det ansökningar, delårsrapporter samt 
slutredovisningar. Vissa projekt har också genererat andra typer av dokument t.ex. böcker och filmer 
som i vissa fall bidragit till ökad kunskap om projekten. Men det är stor spridning i kvalitet i 
redovisningarna varför det inte varit möjligt att göra en systematisk granskning av projekten på 
grundval av dessa dokument. 

Vi gick igenom projektbeskrivningarna och skapade med hjälp av en modifierad innehållsanalys 
kategorier som beskrev projektens huvudsakliga syfte och innehåll.  

Frågeställning: måluppfyllelse, överlevnadsförmåga och förankring i sin omgivning, samverkan med 
andra aktörer, brukarmedverkan, sänkta trösklar till arbetsmarknaden.  

Enkät 
Vi gjorde en enkät riktad till projektledarna eller motsvarande kontaktperson med ingående 
kunskaper om projektet. Två versioner av enkäten togs fram. En för avslutade projekt och en för 
pågående projekt (bilaga 1). 

Frågeställning: Samtliga ovan angivna frågeställningar i en fördjupad analys av fyra projekt i form av 
fallstudie. 

Fallstudie 
För fyra projekt studerade vi också dokument och webbplatser samt intervjuade projektledare, 
samverkansaktörer och deltagare. Intervjun med projektledarna följde huvudsakligen en i förväg 
utarbetad intervjuguide (bilaga 2). Övriga intervjuer var friare till sin karaktär och utgick till stor del 
från intervjun med respektive projektledare.  

Kriterier för urvalet till fallstudierna var att projekten skulle  
• spegla olika typer av funktionsnedsättningar 
• vara stora i ekonomisk mening och ha nått många personer 
• variera avseende på deras syften 
• variera i driftsformen, dvs. vara (huvudsakligen) brukarstyrda respektive styrda av andra 

typer av organisationer. 
 

Bearbetning och analys 
 

Enkäten 
Enkäten har analyserats med enkel beskrivande statistik. I vissa fall har samband mellan olika 
variabler analyserats (Spearmans Rho) och standardavvikelser anges där så är relevant. Inga 
signifikanstester görs eftersom detta inte rör sig om någon urvalsundersökning och därmed 
föreligger ingen inferensproblematik. Detta innebär att de samband som redovisas är faktiska 
samband som gäller för populationen av projekt. 
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I enkäten finns ett antal frågor med öppna svarsalternativ. Dessa redovisas i flera fall som stöd för 
analysen och då ordagrant. Det innebär att ingen bearbetning av dem har gjorts på sätt som gjorts i 
fallstudierna (se nedan).  

Fallstudierna 
Fallstudierna är en kvalitativ fördjupad analys. Med hjälp av s.k. innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004) var syftet att få en fördjupad bild av utvärderingens frågeställningar och att fånga 
både projektledares och deltagarnas upplevelser och erfarenheter av projektet. Intervjuerna, som 
tog mellan en och två timmar, spelades in och transkriberades ordagrant efteråt. Innehållsanalysen 
innebar att texten delades in i meningsbärande enheter utifrån deras innehåll och kontext. Dessa 
enheter fördes samman till kategorier (i detta fall till respektive frågekategori) och utgör därmed 
grunden för en redovisning av utvärderingens centrala frågeställningar.  

Etiska överväganden  

Alla som deltog i intervjuerna informerades om syftet och fick möjlighet att bestämma över sin 
medverkan. De informerades noga om att deras svar skulle publiceras i en rapport och samtliga 
projektledare accepterade detta och förstod att de eventuellt skulle nämnas vid namn. Detta gällde 
även för de två representanterna för samverkansparterna som intervjuats i två av fallstudierna. För 
de två deltagarna som intervjuats, från två av projekten, har båda valt att vara anonyma och detta 
krav har noga beaktats i utvärderingsrapporten.  

Presentation av projekten – trender i beviljat belopp och projekttid 
 
Innan vi mer i detalj presenterar de 60 projekten ges en mer generell översikt över materialet.  
 
Arvsfondens beviljningar har under de senaste åren inneburit att andelen större projekt ökat, både 
räknat i pengar och tid. En närmare analys visar att det inte är en linjär utveckling, det var en kraftig 
ökning i såväl totalbelopp som beviljat per projekt för projekt med redovisningsår 2011–2012. 
Beviljat per projekt ökar stadigt under senare delen av perioden.  
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Figur 3. Beviljat stöd 1997–2015 totalt och medeltal per projekt 

 
Det råder naturligtvis ett starkt samband mellan beviljat belopp och hur många år projekten pågår 
(Spearmans Rho .695) och därför blir också sambandet mellan redovisningsår och projekttid positivt 
(Spearmans Rho .336).  
 
Ett skäl till att vi redovisar detta är att vi senare i analysen kommer att granska om hypotesen, att 
större projekt (tid och pengar) är mer framgångsrika, stämmer för de 40 projekten som ingår i 
analysen (bortfallet var 20 projekt, mer om bortfallet nedan). Vi ska med andra ord undersöka om 
lång tid och mycket pengar är framgångsfaktorer. 
 

Presentation av projekten – kategorisering 

De projekt vi undersökt har till största delen drivits av olika handikapporganisationer. Det betyder att 
40 av projekten har drivits av Sveriges dövas riksförbund (SDR), Synskadades riksförbund (SRF), 
Hörselskadades riksförbund (HRF), Sveriges Fontänhus, Handikappidrottsförbundet, 
Reumatikerförbundet, Handikappförbunden (HSO), Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar (RBU), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), För barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB), Riksföreningen Autism (nuvarande Autism- och Aspergerförbundet), 
Svenska Parkinsonstiftelsen, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Attention, Delaktighet, 
handlingskraft, rörelsefrihet (DHR) och Rättigheter, frigörelse, hälsa (RFHL). De övriga 20 projekten 
har dels drivits av organisationer som har som huvudsaklig inriktning att bedriva verksamhet för 
personer med olika funktionsnedsättningar, dels av organisationer som i sin ordinarie verksamhet 
tillfälligt ägnat ett projekt åt målgruppen personer med funktionsnedsättning. Bland dessa övriga 20 
finns även en kommun, ett landsting och en myndighet som fått bidrag från Arvsfonden. Tabell 1 
sammanfattar vilken slags organisation de 60 projekten haft som huvudman. Två tredjedelar av 
projekten har bedrivits av organisationer vars medlemmar huvudsakligen består av personer med 
egen funktionsnedsättning. 

Tabell 1. Kategorier av projekt 

Typ av organisation Grad av delaktighet i 
driftsformen 

Exempel på de organisationer 
som ingår i rapporten 

Handikapporganisationer och 
organisationer för kroniskt 
sjuka 
 

Drivs av personer med olika 
funktionsnedsättningar  

SDR, SRF, RBU, FUB, 
Dyslexiförbundet, DHR, RSMH, 
HSO, I & KC, 
Reumatikerförbundet, Svenska 
Parkinsonstiftelsen, 
Riksförbundet för HIV-positiva, 
Svenska 
handikappidrottsförbundet, 
Sveriges Fontänhus  
(totalt 40 projekt) 

Organisationer som riktar sig 
särskilt till personer med 

Drivs särskilt för personer med 
olika funktionsnedsättningar 

Bräcke diakoni, Origo resurs, 
Föreningen Furuboda, 
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funktionsnedsättningar  Stiftelsen Inuti, Very special 
arts Sverige, (dåvarande) 
Hjälpmedelsinstitutet  
(totalt 10 projekt) 

Övriga organisationer som 
tillfälligt driver projekt riktade 
till personer med 
funktionsnedsättningar 

Drivs som enskilt projekt riktat 
speciellt till målgruppen 
personer med 
funktionsnedsättning eller 
projekt som handlar om 
målgruppen 

Afrosvenskarnas riksförbund, 
Institutet för lokal och regional 
demokrati, Värmdö 
föreningsråd, Fair Trade-
återförsäljarna, Mångkulturell 
kunskap ekonomisk förening, 
Kristianstads kommun, 
Landstinget i Kalmar län, ABF, 
Studiefrämjandet 
(totalt 10 projekt) 

 

Det är en stor spridning på de typer av funktionsnedsättningar som finns representerade i materialet. 
Med utgångspunkt i SCB:s senaste rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning (SCB 2014) har vi sammanställt de funktionsnedsättningar som förekommer i 
projekten. SCB listar 18 kategorier av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd. I vårt 
material finns tio av dessa kategorier representerade. I tabellen nedan redovisar vi både SCB:s 
kategorier och hur dessa kategorier fördelar sig bland våra 60 projekt.  

Tabell 2. Projektens målgrupp 

SCB:s indelning av 
funktionsnedsättningar bland 
den arbetsföra befolkningen 

Antal typer av 
funktionsnedsättning bland 
utvärderingens 60 projekt 

Projektnummer 

1 Astma, allergi m.m.   
2 Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 

5 29, 39, 40, 46, 52 

3 Diabetes   
4 Dyslexi   
5 Dövhet 4 11, 18, 20, 45 
6 Epilepsi   
7 Hjärt-kärlsjukdom   
8 Hörselskada 2 3, 6  
9 Mag-tarmsjukdom   
10 Lungsjukdom   
11 Psoriasis   
12 Psykisk 
funktionsnedsättning 

8 1, 4, 14, 43, 44, 47, 56, 59  

13 Utvecklingsstörning 2 15, 16  
14 Rörelsenedsättning 6 2, 8, 12, 36, 49, 50  
15 Stamning, språk, tal m.m.    
16 Synnedsättning och blindhet 6 5, 19, 31, 34, 37, 42  
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17 Annat 4 10, 13, 25, 27   
18 Någon typ av 
funktionsnedsättning  

231 7, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
30, 32, 33, 35, 38, 41, 48, 51, 
53, 54, 55, 57, 58, 60 

Totalt 60  
 
Av tabellen framgår att projekt som riktar sig till någon typ av funktionsnedsättning dominerar i vårt 
material med 23 projekt, fyra av dessa har en speciell inriktning mot unga personer med 
funktionsnedsättning. Det betyder att mer än en tredjedel av projekten riktar sig till personer med 
olika typer av funktionsnedsättningar. Därefter kommer projekt som riktar sig till personer med 
psykisk funktionsnedsättning med åtta projekt, tillsammans med projekten som riktar sig till personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir det 13 projekt. Nästa gruppering i materialet 
fördelar sig lika på projekt som riktar sig till personer med synnedsättning eller blindhet och personer 
med rörelsenedsättning, de utgör sex projekt vardera. När det gäller grupperna dövhet och 
hörselskada representeras dessa av tillsammans sex projekt. Typen Annat utgör fyra projekt, det är 
projekt riktade till personer som är HIV-positiva, personer med Parkinsons sjukdom och personer 
med förvärvad hjärnskada. Slutligen riktar sig två av projekten till personer med utvecklingsstörning. 
Någon uttalad könsaspekt finns inte i vårt material med undantag för projekt nummer 9. Arbetslösa 
kvinnor med funktionshinder – en resurs som särskilt riktade sig till gruppen kvinnor med någon typ 
av funktionsnedsättning. Projekt nr 41 och 57 riktar sig särskilt till nyanlända med 
funktionsnedsättning.  

Projektens olika syften – vad var det projekten handlade om?  

  
De 60 projekten har genomfört en mängd olika aktiviteter som alla har anknytning till 
arbetsmarknaden och personer med funktionsnedsättning. Ett sätt att beskriva vad så många som 60 
projekt gått ut på är att göra en genomgång av deras projektbeskrivningar och att kategorisera 
aktiviteterna baserat på bland annat projektens syften. Vi har haft tillgång till de dokument som finns 
samlade hos Arvsfonden och de har bra beskrivningar av projektens karaktär. För flera gäller också 
att det finns webbplatser som vi har tagit del av.  
 
Vi har kategoriserat projekten i fyra kategorier: 
 

1. Projekt som huvudsakligen syftat till att sprida information om en målgrupp till 
myndigheter som Af eller FK och till presumtiva arbetsgivare (Sprida information). 

2. Projekt som huvudsakligen handlat om att starta en ny verksamhet för målgruppen 
men inte skapat nya jobb eller praktikplatser (Ny verksamhet). 

3. Projekt som huvudsakligen gått ut på att skapa nya jobb, praktikplatser eller annan 
sysselsättning (Jobb, praktik, sysselsättning). 

4. Projekt där man sökt bidrag för att utveckla någon del i ett pågående projekt och som 
(i vissa fall) har finansiering från annat håll (Utveckling) . 

 
 

1 Här kodas projekt för varierande typer av funktionsnedsättning. 
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Eftersom det är stora skillnader mellan projektens syften och genomförande har vi placerat vissa i två 
kategorier. Kategoriseringen ska underlätta redovisningen av projekten men för en innehållsanalys är 
det bättre att kategorierna är uteslutande. I det följande ska vi beskriva innehållet i projekten på en 
övergripande nivå för att illustrera vad de olika kategorierna står för. Vi redovisar gruppvis enligt typ 
av funktionsnedsättning (tabell 2).  
 

Projekt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
 
Det fanns fem projekt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gemensamt för 
dem är att de ser bristen på kunskap om konsekvenserna av ett (eller flera) neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som ett stort hinder för personerna att få och behålla ett arbete. Detta gäller 
även för personerna själva. I projektet Mindkind var en bärande del att personer med olika diagnoser 
skulle få mer större kunskap om sin egen situation för att kunna möta olika hinder på 
arbetsmarknaden och för att kunna dela med sig av kunskapen. Det poängterades att målgruppen 
har en osynlig funktionsnedsättning med stora konsekvenser.  
 
Tabell 3. Projekt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
 
 Kategori  Kommentar 
29. Att delta i arbetslivet med stöd. 
Riksförbundet Attention 

• Sprida information  
• Jobb/praktik/sysselsättning 

En slags utveckling av Supported 
employment som metod men 
anpassad speciellt för målgruppen. 
Man förberedde personer inför 
praktik eller jobb på en vanlig 
arbetsplats. 

39. Möjlighet till arbete och 
utbildningar med kognitivt stöd i 
metoder och hjälpmedel för vuxna 
med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Aktivt liv 
Västernorrland 

• Jobb/praktik/sysselsättning Särskilt syfte att prova olika slags 
tekniska hjälpmedel för att se om 
dessa kunde kompensera för 
svårigheterna i arbetslivet.  

40. Vieo Fogdaröd  • Utveckling Mål att starta ett HVB-hem (hem för 
vård eller boende) för målgruppen i 
åldern 18–25. Projektet sköts upp 
med hänvisning till kommunernas 
ekonomi. 

46. Gröna fingrar, RFHL • Ny verksamhet 
• Jobb/praktik/sysselsättning 

Personer ur målgruppen med 
missbruksproblem. Ett antal personer 
fick sysselsättning i trädgård och skog 
som rehabiliterande insats. 

52. Mindkind, Studiefrämjandet • Sprida information 
• Ny verksamhet 

Utveckla Mindkindmodellen med 
bl.a. förberedande insatser på vägen 
mot arbetslivet. Vikt lades vid att ge 
deltagarna kunskap om sitt eget 
funktionshinder. 

 
 

Projekt för personer med dövhet 
Det finns fyra projekt för personer med dövhet och döva i materialet som SDR har bedrivit. Som 
avgörande faktor för den rådande situationen på arbetsmarknaden anges kommunikationen med 
teckenspråk och de konsekvenser detta för med sig. Döva har en svår situation på arbetsmarknaden 
för att omgivningen som inte behärskar teckenspråk. Behovet av tolk är stort och en grundläggande 
förutsättning, samtidigt tar tolkbeställning tid som i sig blir ett hinder.  
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Tabell 4. Projekt för personer med dövhet 
 
 Kategori  Kommentar 
11. Lokalt arbetscenter för döva. 
Dövas förening Göteborg  

• Utveckling 
• Jobb/praktik/sysselsättning 

Projekt för långtidsarbetslösa döva 
personer. Ett arbetscenter för döva 
och hörselskadade startades.   

18. Ett samverkansprojekt. SDR Aktmaterial saknas  
20. Dövas framtida arbetssituation. 
SDR Stockholm 

• Utveckling En kartläggning och utredning gjordes 
för att ta reda på varför döva har så 
svårt att få arbete trots att Af har 
särskild personal. Svårighet att 
kommunicera med handläggare på Af 
p.g.a. brist på teckenspråkstolkar 
poängterades. Projektet avslutat i 
förtid.  

45. Arbetsmarknaden för döva och 
hörselskadade. DFÖ Örebro (Se 
fallstudien)  

• Sprida information  

 

Projekt för personer med hörselskada 
Två projekt riktade sig till personer med hörselnedsättning och situationen på arbetsmarknaden. 
Båda projekten drevs av HRF. Här beskrevs inte svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden utan 
främst svårigheter på arbetsplatser där de flesta inte har några hörselproblem. Målgruppen har en 
osynlig funktionsnedsättning med ofta dolda konsekvenser. I det ena projektet ville man starta 
föreningsverksamhet för yrkesverksamma i ett glesbygdslän för att stärka självkänslan hos 
medlemmarna. I det andra projektet ville man nå medlemmar med behov av stöd och samtidigt 
informera arbetsmarknadens parter om situationen i arbetslivet för personer med hörselnedsättning.  

Tabell 5. Projekt för personer med hörselskada 

 Kategori  Kommentar 
Nr 3. Hörselskadade i yrkesverksam 
ålder i ett glesbygdslän Jämtland 

• Sprida information 
• Ny verksamhet  

Främsta syftet var att nå 
yrkesverksamma medlemmar för att 
stötta dem personligen och för att 
starta föreningsaktiviteter för 
yrkesverksamma.  

Nr 6. Hörselskadade i arbetslivet. 
Örebro  

• Sprida information Främsta syfte att sprida information 
om situationen i arbetslivet för 
personer med hörselnedsättning. 
Påpekas att funktionsnedsättningen är 
osynlig.  

 

Projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning 
I materialet finns åtta projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Bland andra RSMH och 
Fontänhuset har flera projekt för målgruppen och den viktigaste faktorn för personernas möjlighet 
att få ett arbete är enligt organisationerna att motverka isolering. Organisationerna har en mycket 
praktisk inriktning med gemensamma aktiviteter. Fontänhuset bedrivs som klubbhus dit 
medlemmarna kan komma under dagtid. Praktiska aktiviteter betyder även social samvaro. Att vara i 
ett socialt sammanhang, att vara behövd, att bejaka det friska kännetecknar verksamheterna. Som 
exempel kallar Fontänhusets sin verksamhet ”den arbetsinriktade dagen”. Projekten har i hög grad 
arbetat med individuell stöttning. De har verkat vid sidan av samhällets etablerade stödfunktioner 
som Af och FK och deras verksamheter har varit frivilliga för deltagarna. Att målgruppen har en 
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osynlig funktionsnedsättning poängteras. Den kan vara osynlig för både omgivningen och den 
drabbade personen kan vara omedveten om sin situation, detta i sin tur kan innebära att lång tid går 
utan att personen får en diagnos och därmed rätt stöd. Ett av projekten hade en särskild inriktning på 
nyanlända personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Tabell 6. Projekt för personer med psykisk funktionsnedsättning 

 Kategori  Kommentar 
Nr 1. Boende och sysselsättning för 
människor med psykiska störningar. 
RSMH Stockholm 

• Sprida information 
• Jobb/praktik/sysselsättning 

Främsta syfte var att samverka 
nationellt för att skapa egna boenden 
och sysselsättning för målgruppen. 

Nr 4. Kunskapskällan – en skola för 
livet. Fontänhuset Örebro 

• Jobb/praktik/sysselsättning Främsta syfte var att starta en 
utbildning för medlemmarna för att 
ge dem möjlighet att förbereda sig för 
reguljära studier.  

Nr 14. Koloniprojektet ”Pari-Daeza”. 
RSMH Ljungby 

• Ny verksamhet 
 

Lokalt mindre projekt där RSMH-
Ljungby fick medel till att bygga en 
kolonistuga för föreningens 
medlemmar. Syftet var att använda 
stugan som föreningsstuga och att 
anlägga en rehabiliteringsträdgård. 

Nr 43. Fontänkids – tillbaka till 
verkligheten. Fontänhuset 
Falkenberg 

• Utveckling Projekt för unga med psykisk ohälsa. 
Påpekas att gruppen ökar 
oroväckande mycket och att många 
aldrig når den reguljära 
arbetsmarknaden. Särskild satsning 
på stöttning av studier och viss 
yrkesutbildning. 

Nr 44. Aktivt kamratstöd för 
återhämtning från psykisk sjukdom. 
Stockholms Fontänhus (Se 
fallstudien) 

• Ny verksamhet  

Nr 47. Att skapa gott liv. Origo resurs 
Huskvarna (Se fallstudien)  

• Jobb/praktik/sysselsättning  

Nr 56. Fontänhusskolan. Sveriges 
Fontänhus Stockholm 

• Ny verksamhet Projekt med syfte att skapa en modell 
för ett kunskapsutbyte mellan 
fontänhus och högskolor med 
socionomutbildning. Både 
medlemmar (personer med psykisk 
ohälsa) och anställda i olika 
fontänhus deltog i kurser.  

Nr 59. Projekt Fjäril. Mångkulturell 
kunskap ekonomisk förening, Växjö 

• Ny verksamhet 
• Jobb/praktik/sysselsättning 

Projekt för nya svenskar med psykisk 
ohälsa. Utbildning inom hushållsnära 
tjänster som städning och 
trädgårdsarbete men även svensk 
kultur, svenska sedvänjor och koder.  

 

Projekt för personer med utvecklingsstörning 
Två av projekten har haft målgruppen personer med utvecklingsstörning. Det ena projektet har haft 
som mål att starta daglig verksamhet enligt LSS där personer med rätt till insatser inom personkrets 1 
kunde ägna sig åt konstnärligt skapande och kreativa sysselsättningar.  

Tabell 7. Projekt för personer med utvecklingsstörning 

 Kategori  Kommentar 
Nr 15. Inuti. Stiftelsen Inuti, 
Stockholm 

• Jobb/praktik/sysselsättning Projekt där syftet var att starta daglig 
verksamhet enligt LSS för personer 
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med begåvningshandikapp. 
Deltagarna får möjlighet att ägna sig 
åt konstnärligt skapande och kreativa 
sysselsättningar. Särskilda 
konstutställningar ordnades.  

Nr 16. Att mötas i kommunikation. 
FUB Trollhättan 

Aktmaterial saknas  

 

Projekt för personer med rörelsenedsättning 
Projekten för personer med rörelsenedsättning hade stor spännvidd. Ett par av dem har riktats till 
personer med rätt till stöd enligt LSS, andra tillhör målgruppen men har inte lika grava 
funktionsnedsättningar. Reumatikerförbundet finns representerat och de lyfter i sina 
projektbeskrivningar frågan om vilka attityder målgruppen möter eftersom många har nedsatt 
arbetsförmåga. Den som söker arbete möts av okunnighet om målgruppens gemensamma 
svårigheter. Med information om gruppens svårigheter och förmågor kan handläggare och 
tjänstemän bättre möta behov av exempelvis anpassningar på en arbetsplats som möjliggör arbete 
för en person med reumatisk sjukdom. En annan inriktning fanns hos projekt nr 50, Att arbeta med 
stöd av personlig assistans. Här genomfördes ett projekt med personer som hade arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden och funktionsnedsättning som innebar att de hade rätt till personlig 
assistans. Man ville lyfta fram goda exempel och sprida dessa.  

Tabell 8. Projekt för personer med rörelsenedsättning 
 
 Kategori  Kommentar 
Nr 2. Projekt Orkidén. Kristianstads 
kommun 

• Jobb/praktik/sysselsättning Starta en verksamhet för ett antal 
personer med grava fysiska 
funktionsnedsättningar. 
Verksamheten startade innan lagen 
om LSS antogs.  

Nr 8. Arbetsmarknadsprojekt. 
Reumatikerförbundet Stockholm 

• Sprida information H 
Projektet handlade främst om att 
beskriva vilka hinder som fanns på 
arbetsmarknaden för målgruppen 
och att utbilda s.k. arbetsmarknads-
ombud från den egna organisationen 
som kunde arbeta med stöd åt 
medlemmar men även 
intressepolitiskt. 

Nr 12. Sysselsättning på dagtid för 
personer med grav fysisk 
funktionsnedsättning. RBU Södra 
Sandby 

• Ny verksamhet  
• Jobb/praktik/sysselsättning 

Starta daglig verksamhet för ett antal 
personer inom personkrets 3, LSS. 
Aktiviteter genomfördes som byggde 
på deltagarnas önskemål. Ett särskilt 
mål var att möjliggöra social samvaro.  

Nr 36. Bemanningsföretag som en 
väg till arbete. Reumatikerförbundet 
Stockholm 

• Jobb/praktik/sysselsättning 
• Ny verksamhet 

Starta en verksamhet för att i 
samarbete med bemanningsföretag 
erbjuda målgruppen arbete.  

Nr 49. Praktikplatser – ett steg till 
arbete. Stiftelsen Bräcke Diakoni 
Göteborg 

• Ny verksamhet 
• Jobb/praktik/sysselsättning 

Syfte att skapa praktikplatser på den 
riktiga arbetsmarknaden åt 
ungdomar på Riksgymnasiet för 
rörelsehindrade.  

Nr 50. Att arbeta med stöd av 
personlig assistans. Intressegruppen 
för assistansberättigade Bromölla 

• Sprida information Projekt för att lyfta fram exempel på 
personer som arbetade i vanliga 
arbeten och samtidigt hade personlig 
assistans.   
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Projekt för personer med synnedsättning eller blindhet 
Sex projekt finns med där huvudsakligen Synskadades riksförbund (SRF) och Unga synskadade (US) 
har varit huvudmän. Dessa systerorganisationer har genomfört projekt för att öka kunskapen om 
situationen på arbetsmarknaden för målgruppen. Kunskapen har kommit både organisationen och 
berörda myndigheter tillgodo (främst Arbetsförmedlingen (Af) och Försäkringskassan (FK)). I rådande 
diskurs kring personer med funktionshinder och situationen på arbetsmarknaden talas mycket om 
barriärer, dvs. samhälleliga barriärer; hinder som ligger utanför individen och som försvårar 
möjligheten att nå, få eller behålla ett arbete. Det är därför intressant att läsa rapporten från projekt 
31. Unga synskadades psykosociala situation i arbetslivet där man intervjuade ca 15 unga personer 
med synnedsättning. Resultatet visade att psykologiska faktorer som t.ex. en hög självkänsla var det 
som hade störst betydelse för möjligheten att lyckas i arbetslivet. Projekt 42. Ljudteknikerutbildning 
för synskadade hade ingen explicit koppling till SRF. Det konstaterades i projektet att särskilda 
tekniska anpassningar behövde göras för att tillgängliggöra utbildningen för målgruppen. 

Tabell 9. Projekt för personer med synnedsättning eller blindhet 

 Kategori  Kommentar 
Nr 5. Synskadades aktivitetscenter. 
Brukarhuset Stockholm 

Aktmaterial saknas  

Nr 19. Jobbmöjligheter för unga 
synskadade. SRF, US Enskede 

• Jobb/praktik/sysselsättning Ett traineeprogram genomfördes 
inom den egna organisationen. Unga 
personer med synskada fick 
utbildning under tre år för att de 
skulle kunna arbeta intressepolitiskt 
inom SRF. Påpekades att medelåldern 
var hög inom organisationen. 

Nr 31. Unga synskadades 
psykosociala situation i arbetslivet. 
US Göteborg 

• Sprida information Projekt med intervjuer med unga 
personer med synskada om de 
psykosociala konsekvenserna av 
deras situation på arbetsmarknaden.  

Nr 34. Ljudteknikerutbildning för 
synskadade. Sverigefinska 
folkhögskolan Haparanda 

• Jobb/praktik/sysselsättning 
• Utveckling  

Projekt där man inom den etablerade 
utbildningen till ljudtekniker vid 
Sverigefinska folkhögskolan startade 
en skräddarsydd utbildning för 
personer med synnedsättning.  

Nr 37. Synskadade i förvärvslivet. SRF Aktmaterial saknas  
Nr 42. Om framtida arbetsmarknad 
för personer med synskada. SRF 
Enskede 

• Sprida information 
• Utveckling  

Projekt som främst inriktade sig på 
att analysera läget på 
arbetsmarknaden för målgruppen. 
Syftet var bl.a. att öka kunskapen 
inom organisationen för att kunna 
vägledande medlemmarna.  

 

Projekt för personer med ”annat” 
Fyra projekt tillhör kategorin ”annat” bland typerna av funktionsnedsättning. Projekt 10, Stura-
projektet, och 25, Spira-projektet, hade personer med förvärvad hjärnskada som målgrupp. Projekt. 
13 hade gruppen HIV-positiva och projekt 27 vänder sig till unga med Parkinsons sjukdom.  

Tabell 10. Projekt för personer med ”annat” 

 Kategori  Kommentar 
10. Stura-projektet. Stiftelsen Bräcke 
Diakoni 

• Utveckling Ett samverkansprojekt för att 
samordna insatser för målgruppen. 
Påpekades att organisatoriska hinder 
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för samverkan mellan rehabiliterande 
instanser riskerar att drabba 
målgruppen och bli ett hinder för 
rehabilitering. 

13. HIV-positivas återgång till 
arbetslivet 

• Sprida information Främsta syfte var att sprida 
information om att personer med HIV 
inte kan orsaka smitta i vanlig social 
kontakt med andra människor. 
Projektet hade som mål att motverka 
diskriminering i arbetslivet p.g.a. av 
okunnighet.  

25. Spira Furuboda • Ny verksamhet Främsta syfte att starta en 
trädgårdsodling som 
rehabiliteringsinsats för målgruppen. 
Utveckling av pedagogiska metoder för 
målgruppen var ett viktigt inslag.  

27. Ung yrkesverksam med Parkinsons. 
Svenska Parkinsonstiftelsen 

• Sprida information Projekt som riktade sig främst till 
yngre medlemmar i den egna 
organisationen. Syftet var att öka 
kunskapen om sjukdomen för att 
motverka utslagning från arbetslivet i 
förtid.  

 

Projekt för personer med någon typ av funktionsnedsättning 
De återstående 23 projekten delar vi in efter typ av organisation enligt tabell 1. Syftet är att få mer 
sammanfattande beskrivningar av vad en organisation genomfört i projektform. Projekten har ofta 
velat sprida kunskap om situationen generellt för personer med funktionsnedsättningar men även 
vinna kunskap av medlemmarna inom den egna organisationen. Till exempel gick man i projekt 51, 
Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden ut med en enkät till SRF:s, SDR:s och DHR:s medlemmar om 
deras situation i arbetslivet. Resultaten skulle spridas bland myndigheter och andra ansvariga 
samhällsinstanser och vägleda de egna organisationerna i deras intressepolitiska arbete med 
arbetsmarknadsfrågor.  Även projekt 58, Rätt stöd till arbete kan sägas vara i grunden 
kunskapsgenererande med syfte att visa på fem kommuners framgångsrika arbete med att skapa 
sysselsättning åt målgruppen. Projekt 41, Från SFI till arbete och 57, Kultur aktiv riktade sig särskilt till 
utrikesfödda personer med funktionsnedsättning. Dessa projekt visar de hinder målgruppen möter 
på arbetsmarknaden p.g.a. sina dubbla identiteter. Det är snarast invandraridentiteten som bejakas, 
inte det faktum att funktionsnedsättningen kan kräva speciella stödåtgärder i kombination med det 
reguljära stödet för nyanlända. Projekt 9, Arbetslösa kvinnor med funktionshinder riktade sig särskilt 
till kvinnor med funktionsnedsättning, vilket pekar på organisationens (i detta fall HSO) medvetenhet 
om gruppens särskilda utsatthet och komplexa situation. Men projektet hade svårt att finna 
deltagare och skälen till det kan vara olika förväntningar på kvinnors deltagande i arbetslivet vilket 
leder till olika former av stödinsatser. Även personligt relaterade förklaringar diskuteras som 
exempelvis att kvinnor i högre grad prioriterar hem, barn och familj och därmed väljer att stå utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden till förmån för obetalt och (i arbetsmarknadsstatistiken) osynligt 
hemarbete.  
 
Tabell 11. Projekt för personer med någon typ av funktionsnedsättning 
 

 
Handikapporganisationer 
och organisationer för 
kroniskt sjuka 

Kategori Kommentar 
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Stiftelsen Lika villkor  
7. Meetingpoint Sweden  

• Ny verksamhet Samverkan med SRF, SDR och DHR 
med syfte att skapa en egen databas 
för personer med 
funktionsnedsättningar där de själva 
skulle annonsera om sina kunskaper 
för att nå arbetsgivare. 

HSO och I & KC 
9. Arbetslösa kvinnor med 
funktionsnedsättning, 17. 
Skrädderi för personer med 
funktionsnedsättning, 24. 
Sysselsättning för unga 
med funktionsnedsättning, 
41. Från SFI till arbete, 58. 
Rätt stöd till arbete.  

• Jobb/praktik/sysselsättning 
• Sprida information  

Projekt 9, 17 och 24 genomfördes 
endast delvis eller inte alls. Projekt 9 
och 17 hade svårt att hitta deltagare. 
Projekt 24 hade ekonomiska problem. 
Projekt 41 lyfte fram den dubbla 
problematiken för invandrare med 
funktionshinder; den egna 
funktionsnedsättningen var ofta ett 
hinder för att få rätt information om 
möjligheter till stöd på 
arbetsmarknaden. Projekt 58 beskrev 
fem kommuners arbete med att 
möjliggöra för personer med 
funktionsnedsättning att få ett 
reguljärt arbete. Syftet var att finna 
framgångsrika arbetsmetoder som 
skulle kunna spridas till andra 
kommuner. 

Svenska 
handikappidrottsförbundet 
22. Mångfaldsinformatör, 
30. Arbete och aktivitet, 48. 
Projektet Golf 

• Jobb/praktik/sysselsättning 
• Sprida information 

De tre projekten varierar stort 
inbördes trots samma organisatoriska 
hemvist. Gemensamt är syftet att visa 
på möjligheter inom idrott även för 
personer med rörelsehinder, att 
arbeta med attitydförändringar och att 
skapa konkret sysselsättning för ett 
antal personer med 
funktionsnedsättning. I projekt 22 har 
personer ur målgruppen framgångsrikt 
utbildat allmänheten om mångfald och 
funktionsnedsättning.  

DHR  
33. Framtidsgården 
(Uppgift saknas), 51. 
Framgångsfaktorer på 
arbetsmarknaden 

• Sprida information Projekt 51 var en enkätundersökning 
till SRF:s, SDR:s och DHR:s medlemmar 
i yrkesverksam ålder. Syftet var att ta 
reda på vilka hinder respektive 
möjligheter det finns i arbetslivet, 
syftet var även att få fram data från 
målgrupperna var för sig. Projektet 
ville sprida information både inom 
organisationerna och till myndigheter.  

NHR  
54. Flexibelt företagande 

• Jobb/praktik/sysselsättning 
 

Förändringar i FK:s regelverk där 
personer med funktionsnedsättning 
kan få särskilt stöd vid start av 
näringsverksamhet föranledde 
projektet. Främsta syfte var att få 
personer med permanent 
sjukersättning att komma tillbaka till 
arbetslivet som egenföretagare.  

Organisationer som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättningar 
 
Svenska Very special arts 
26. Informationsplattform 
för kulturarbetare med 
funktionsnedsättning 

• Sprida information 
• Utveckling  

Främst ett projekt för att öka 
medvetenheten om behovet av 
tillgänglighet till kultur och 
konstnärliga aktiviteter för personer 
med funktionsnedsättning. Ambition 
att skapa en nätportal (likheter med 
projekt 7) med information om 
tillgängliga kulturaktiviteter.  
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53. Se fallstudien • Jobb/praktik/sysselsättning  
Hjälpmedelsinstitutet 
55. Vägar till arbete 

• Ny verksamhet Projekt där man på två gymnasieskolor 
arbetat med teknikstöd till elever med 
funktionsnedsättning. Teknikstödet 
skulle kompensera för 
funktionsnedsättning i studierna och 
även vara ett verktyg för övergången 
mellan skola och arbete eller 
sysselsättning. Vikt lades vid att pröva 
nya samverkansformer kring 
målgruppen exempelvis genom att 
anställa arbetsterapeuter i skolan.  

Övriga organisationer som tillfälligt driver projekt riktade till personer med funktionsnedsättningar 
ABF 
21. Lika och unika, 35. 
Validering av informellt och 
icke formellt lärande i 
handikapporganisationer 

• Sprida information 
• Utveckling 

Projekt 21 har mycket gemensamt 
med projekt 22, men man lyckades 
inte i samma utsträckning nå målen, 
dvs. att låta personer ur målgruppen 
informera om funktionsnedsättningar 
och konsekvenser av dem. I projekt 35 
har förtroendevalda från 
handikapprörelsen erbjudits en slags 
utbildning där deras kunskaper och 
kompetenser validerats.  

Landstinget Kalmar 
23. Europeiska 
handikappåret 

• Sprida information 
 

År 2003 genomförde Kalmar län sex 
projekt med koppling handikappfrågor 
och mänskliga rättigheter.  

Stiftelsen Rånnesta 
naturens teater 
28. Landsbygd för alla  

• Jobb/praktik/sysselsättning 
• Utveckling 

Syfte att skapa sysselsättning åt ett 
antal personer med 
funktionsnedsättning för att i 
samverkan med forskare och anställda 
inom stiftelsen utveckla naturturism 
och naturskola vid sjön Tysslingen.  

Institutet för lokal och 
regional demokrati 
32. Människorna bakom 
mångfalden 

• Sprida information 
 

Projektet liknar projekt 21 och 22, dvs. 
att utbilda ett antal personer med 
funktionsnedsättning till att bli 
experter på mångfald i arbetslivet. 
Huvudsaklig målgrupp för dessa 
experter var privata företag i 
Kronobergs län.  

Värmdö föreningsråd 
38. Daglig verksamhet för 
vuxna med 
funktionsnedsättning i stall 
och gårdsmiljö 

• Ny verksamhet Utveckling av ny daglig verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning. 
Dessa fick utbildning i stallskötsel och 
ett flertal mervärden som exempelvis 
friskvård erhölls. Viktigt syfte var att 
personerna efter utbildning skulle 
utföra riktiga arbetsuppgifter.  

Afrosvenskarnas 
riksförbund 
57. Kultur aktiv 

• Ny verksamhet 
• Jobb/praktik/sysselsättning 
• Sprida information 
 

Starta en verksamhet för afrosvenskar 
med funktionsnedsättning. Olika 
kulturaktiviteter prioriteras där 
målgruppen får förmedla afrikansk 
kultur till människor i Stockholms län. 
Projektet har likheter med projekt 41 
och den dubbla problematiken som 
målgruppen har betonas.  

Fair Trade-återförsäljarna 
60. Mångfacetterad 
solidaritet 

• Ny verksamhet 
• Jobb/praktik/sysselsättning 
 

Starta caféer som ska drivas som 
sociala företag med inriktning på 
rättvisemärkta produkter. Kombinerad 
målgrupp i projektet var ungdomar 
och personer med 
funktionsnedsättning.  
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Sammanfattning 
De 60 projekten har främst genomförts av handikapporganisationer. Även organisationer som 
huvudsakligen arbetar för personer med funktionsnedsättning har genomfört projekt samt 
organisationer som tillfälligtvis genomfört projekt riktade till målgruppen.  

Ett flertal typer av funktionsnedsättningar finns representerade i materialet. Av SCB:s 18 kategorier 
för funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd fanns tio representerade bland de 60 
projekten.  

De 60 projekten har genomfört en mängd olika aktiviteter. Vi har delat in projekten i de fyra 
kategorierna Sprida information, (20 st) Ny verksamhet, (16 st) Jobb, praktik och sysselsättning (22 st) 
och Utveckling (10 st). Ett projekt kunde hamna i högst två kategorier. Det vanligaste syftet med 
projekten var att sprida information och att skapa jobb, praktik eller sysselsättning. Att genomföra 
någon form av ny verksamhet var också ganska vanligt medan det var minst vanligt att utveckla något 
i ett pågående projekt.  

Enkätstudien – resultat och analys 

Svarsfrekvens och bortfall 
Det tog lång tid att hitta projektledaren eller någon annan person som kunde besvara enkäten, 
särskilt för projekt som avslutats flera år innan utvärderingen. Det är tveksamt om det arbete som 
lagts ned på de ”gamla” projekten ger merinformation som står i relation till arbetet. 

Vi fick svar från 40 av de 60 projekten som ingår i utvärderingen (67 procent). Samtliga pågående 
projekt besvarade enkäten. Totalt har 152,3 miljoner kronor beviljats projekten och de 40 projekt 
som ingår i analysen har beviljats 126,8 miljoner kronor, det är drygt 83 procent av totalt beviljat 
belopp. 

Bortfall 
Det vanligast skälet till bortfall är att det inte gått att hitta någon som kunde besvara enkäten (12 st). 
Ett projekt bedömdes av oss som inte relevant för enkätens frågeställningar. Sex projektägare har vi 
haft mejlkontakt med men inte lyckats få något svar. Ytterligare ett projekt har avstått att svara på 
grund av interna svårigheter. 

Av de projekt som fått en större summa har de flesta svarat men fyra projekt som ligger mindre än 
fem år tillbaka i tiden med beviljade belopp på 1,5 till över 5 miljoner kronor har valt att inte besvara 
enkäten. Ett exempel på svar vi fått från ett projekt som beviljats ca 3 miljoner kronor är följande: 
”Jag ser inte att jag kan bidra med något när det gäller enkäten. Då projektet avslutades 2008 skulle 
det innebära att jag måste sätta mig in i projektet och dessvärre räcker inte min tid till det.” NN, 
projektledare. 

För ett annat projekt som fick drygt 5 miljoner kronor är orsaken till bortfallet sjukdom och för de 
andra två projekten som tillsammans fick drygt 4 miljoner kronor har inte angett någon orsak till att 
inte besvara enkäten. I båda de senare fallen har utvärderarna tagit hjälp av handläggare på 
Arvsfonden för att motivera att fylla i enkäten men utan resultat.  
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Störst svarsbenägenhet har längre projekt. Drygt hälften av de ettåriga projekten besvarade inte 
enkäten vilket är en betydligt lägre andel än för två- och treåriga projekt. . 

Ett skäl till att ettåriga projekt har lägre svarsbenägenhet kan vara att projekttiden under åren blivit 
allt längre och att korta projekt är äldre projekt som haft svårt att svara på enkäten.   

En närmare analys visar att den stora skillnaden ligger i de nyare projekten. Projekt som har 
redovisningsår 2011–2015 hade hög svarsbenägenhet. 

Det finns också ett tydligt samband mellan hur stort bidrag som beviljats och svarsbenägenheten. 
Medelvärdet för de som besvarat enkäten (ca 3,2 miljoner kronor) ligger väsentligt högre än för de 
som inte besvarat enkäten (ca 1,3 miljoner).  

Någon ytterligare bortfallsanalys har inte gjorts.  

En slutsats är att bortfallet till stor del hänger samman med att projekten ligger lång tid tillbaka i 
tiden, är små och korta. Det kan ifrågasättas om det är meningsfullt att gå så långt bakåt i tiden och 
att inkludera alla projekt, oavsett storleken på beviljat belopp. Ett annat skäl är att det är svårt att 
besvara en enkät som aktualiserar frågor där svaren inte går att utläsa ur projektens rapporter. Det 
är inte säkert att de som ansvarade för projekten minns alla relevanta delar som efterfrågas. 

Utfall 
Fyra utfallsmått angavs i enkäten (måluppfyllelse, överlevnad, sänkta trösklar och fler i arbete). Vi 
redovisar resultatet för vart och ett av dessa mått.  

Ett av de mer centrala utfallsmåtten är respondentens skattning av graden av måluppfyllelse. Som 
framgår av figur 4 så anger endast två projekt att målen inte uppfyllts eller endast uppfyllts i liten 
utsträckning medan nästan två tredjedelar anser att målen uppfyllts i hög utsträckning. Detta innebär 
att projekten överlag är framgångsrika. Men man ska hålla i minnet att 24 av de 60 projekten inte 
besvarat enkäten så man kan inte dra slutsatsen att detta gäller för samtliga projekt. Det är tänkbart 
att det finns ett samband mellan grad av måluppfyllelse och svarsbenägenhet.  

 

Figur 4. Grad av måluppfyllelse (procent). 
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Det andra utfallsmåttet var hur respondenten bedömde projektets fortsatta verksamhet efter det att 
stödet från Arvsfonden upphört. Drygt hälften av projekten menade att de i hög utsträckning levde 
vidare. Här är det på sin plats med en försiktig tolkning. Det är möjligt att svarsbenägenheten även 
här är betingad av graden av överlevnad. 

 
Figur 5. Grad av skattad fortsättning efter projekttidens slut (procent). 
Not: Besvarades endast i de fall projektet syftade till en fortsättning (n=29). 
 
Det tredje utfallsmåttet, sänkta trösklar, uppvisar inte samma positiva mönster som de två tidigare. 
Här rör det sig inte om en allmän bedömning som i fallet med måluppfyllelse och överlevnad utan om 
konkreta uppgifter. Som framgår av bilaga 1 ombeds respondenten att specificera i antal i en 
uppföljande fråga. Det rör sig här alltså om en mer konkret och mätbar indikator. I förhållande till 
skattningen av graden av måluppfyllelse har det här i stort sett halverats, från ca 60 procent till ca 30 
procent. Det är också värt att notera att ca en tredjedel inte alls eller i liten utsträckning lyckades 
sänka trösklarna.  
  

  
Figur 6. Skattning av sänkta trösklar till arbetsmarknaden (procent). 
 
Det fjärde och sista utfallsmåttet rörde om respondenterna bedömde att projektet inneburit att 
chanserna ökat för målgruppen att ta sig in på arbetsmarknaden. Av de 26 som besvarade frågan 
uppgav knappt trefjärdedelar att så var fallet. 
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Figur 7. Ökade chanser att få ett arbete. 
 
De tre första utfallsmåtten har slagits samman (summationsindex) till ett framgångsindex.  
 
Tabell 12. Framgångsindex  

 
 N Minimum Maximum Medelvärde Standard-

avvikelse 

Framgångsindex 26 6 12 9,81 1,960 

      

 
Tio av de 40 projekten som besvarat enkäten hade inte som primärt mål att öka möjligheterna för 
personer med funktionsnedsättning att få ett arbete så dessa ingår inte i analysen. 
 
Som framgår är medelvärdet relativt högt, nästan 10. Det maximalt möjliga värdet är 12 och var 
fjärde projekt noterade detta värde. Lägsta möjliga värde är 3 och här var det lägsta observerade 
värdet 6. Detta innebär att det är en skev fördelning av poängen med en kraftig övervikt för höga 
poäng. Detta innebär att utfallet varit generellt sett bra. 

 

 
 
Figur 8. Projekten fördelade på antalet framgångspoäng. 
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Vi analyserar här av de enskilda utfallsmåtten samt framgångsindexet. Ett antal variabler som 
karaktäriserar projekten korreleras (Spearmans Rho) med de olika utfallsmåtten. 

 

Tabell 13. Sambandet mellan olika projektegenskaper och utfall. 
 
 Måluppfyllelse 

(n=36) 
Överlevnad 
(n=26) 

Sänkt 
trösklarna 
(n=26) 

Framgångsindex 
(n=26) 

Beviljat belopp .400 –.004 .047 .040 
Redovisningsår .072 .027 .121 .098 
Projekttid .084 –.150 –.162 –.156 
Upplevt hinder –.418 –.216 –.269 –.407 
Brukarmedverkan .228 .173 .207 .177 
Samverkan –.160 .103 .020 –.034 
Betungande adm. .284 .017 .085 .166 
Stöd organisation .138 .240 –.041 .173 
Stöd Arvsfonden –.158 –.169 –.081 –.222 
 
Den egenskapen som korrelerar starkast är om man upplevt olika typer av hinder i projektarbetet. 
Det är också logiskt att de då också haft svårt att nå målen. Framgångsindexets samband med hinder 
är också starkt (–.407). Detta ska tolkas att ju mer hinder desto mindre framgång. 
 
Det samband som visare ett negativt värde (–.222) är mellan framgång och stöd från Arvsfonden. Det 
kan tolkas så att de projekt som har haft svårigheter med att nå målen haft ett större stöd från 
Arvsfonden än övriga projekt. Det är dock ett starkt samband (.525) mellan om projekten upplevs 
som administrativt betungande och stöd från Arvsfonden. Sammantaget indikerar detta att projekt 
som har problem med att nå sina mål har sökt sig till Arvsfonden för att få stöd. 
 
Ett annat viktigt resultat är att större projekt tycks ha bättre måluppfyllelse, men för de mer specifika 
målen om överlevnad och sänkta trösklar ser vi ingen sådan effekt. Slutsatsen skulle kunna vara att 
det är en god strategi att öka projektanslagen och tiden, men det är inte helt entydigt. Att öka 
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete är en synnerligen 
krävande uppgift. Det är sega strukturer som behöver förändras och kampen om arbetstillfällen är 
hård. Det är därför inte särskilt förvånande att arbetet tar tid. 
 
Vi ser även att senare projekt har en något bättre framgång än äldre projekt. 
 
Brukarmedverkan är ofta central för denna typ av projekt, och vi kan se att mer brukarmedverkan 
ger sannolikhet att projekten når framgång. Även detta är ett förväntat utfall. 
 
Att samverka med betydelsefulla aktörer är ett kriterium för att få Arvsfondsmedel och det är därför 
en central aspekt i analysen. Vi kan konstatera att samverkan inte är en tydlig framgångsfaktor 
oavsett utfallsmått, för graden av måluppfyllelse finns det inte ens ett positivt samband vilket det 
däremot är för projektets fortlevnad. En viss försiktighet vid tolkningen är dock på sin plats. Det är 29 
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av de 36 projekten som sade sig ha hög grad av samverkan och det är bara ett projekt som samverkat 
i liten utsträckning. Det senare projektet hade trots detta en hög grad av måluppfyllelse. Två av 
projekten med hög grad samverkan nådde inte målen.  
 
Vilka är då de vanligaste samarbetsparterna? Som framgår av figur 9 är Arbetsförmedlingen den 
vanligaste samarbetspartnern. Det är inte heller är förvånande med tanke på karaktären av projekt. 
Därefter följer olika handikapporganisationer. Noterbart är att samarbete med olika delar av 
näringslivet är vanligt. En viktig slutsats är att projekten verkar i ett omfattande nätverk av andra 
intressenter. Detta är både en styrka och svaghet. Styrkan ligger i att projektens verksamhet på olika 
sätt blir kända, i vissa fall även integrerade, eller på annat sätt spridda. Svagheten ligger i de 
beroenderelationer som skapas. Om verksamheten är beroende av organisationer projekten inte har 
inflytande över ökar sårbarheten. Det ställer också stora krav på projektägarna och projektledarna 
att ha erfarenheter och kunskaper att förvalta dessa samverkansrelationer. 
 

  
Figur 9. Projektens samarbetsparter (antal). 
Not: ”Utbildningsorg.” är högskolor och folkhögskolor; ”Övriga” är exempelvis kvinnojour, 
samordningsförbund, kyrkor och Samhall; ”Annan statlig verksamhet” är Migrationsverket, länsstyrelsen, 
Socialstyrelsen och Skatteverket.  
 
Framgång är i detta sammanhang ett mångtydigt begrepp. Projekten har olika målsättningar och 
vissa har inte mål som kan kvantifieras i exempelvis antal personer som fått någon form av 
sysselsättning. Bara i nio av projekten har man kunnat uppskatta hur många personer i målgruppen 
som fått anställning, studier eller praktikplats som en följd av projektet. I dessa fall visar det sig att 
det som väntat är ett högt samband (.505) mellan framgångsindex och antal i sysselsättning.  
  
Sist i denna del av redogörelsen för sambanden ser vi att om projekten upplevs som administrativt 
betungande är det en faktor som försvårar framgång. Ju mer betungande desto mindre framgång.  
 

Överlevnad 
Frågan om huruvida projekten överlever är en viktig men komplex fråga. Den skiljer sig från 
frågeställningen vilka spår ett projekt lämnar. Ett projekt kan överleva men det lever isolerat och 
lämnar inga signifikanta spår. För ett annat projekt kan verksamheten upphöra efter en viss tid men 
arbetet kan ha avsatt tydliga spår. Överlevnaden är en av de frågor som utvärderingen syftat att 
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belysa.  Frågan har delvis belysts i ovanstående analyser av samband mellan grad av överlevnad och 
olika projektkaraktäristika. I detta avsnitt ser vi närmare på i vilken form de projekt som har haft som 
syfte att leva vidare efter det att finansieringen från Arvsfonden upphört. Alla projekt har dock inte 
haft som syfte att leva vidare efter projekttiden. Av de 40 projekt som besvarat enkäten har nio av 
dem angivit att de inte hade som syfte att leva vidare. I några av dessa fall rör det sig också om 
pågående projekt där respondenten ombetts att skatta i vilken utsträckning man bedömer att 
projektets verksamhet har möjlighet att fortsätta efter Arvsfondsprojektets slut. En närmare analys 
och diskussion om överlevnad för de fyra projekt som närmare studerats görs i respektive 
fallbeskrivning. Att bedöma graden och arten av överlevnad avseende de projekt som inte besvarat 
vår enkät är svår. Flera av dem är projekt som påbörjades i mitten eller slutet av 1990-talet. Ofta rör 
det sig om små projekt som inte hade till syfte att bygga upp en långsiktig verksamhet. Av de projekt 
som erhållit större bidrag från Arvsfonden rör det sig i några fall om projekt där olika interna eller 
externa hindrande omständigheter omöjliggjort en överlevnad. I andra fall finns det tecken i deras 
slutrapporter att de haft förutsättningar för att leva vidare men det har inte kunnat gå att nå någon 
informant som kunnat ge klarhet i hur länge de levt vidare och i vilken omfattning.  
 
Det kan synas vara motsägelsefullt att flera projekt anger att de inte hade som syfte att leva vidare 
då detta är ett krav för att erhålla medel från Arvsfonden. En genomgång av dessa projekt visar att 
när de i ansökan beskriver hur de skall uppfylla kravet på långsiktighet handlar det inte om att 
projektet skall leva vidare eller att den verksamhet de byggt upp skall leva vidare. Det man avser 
tycks vara att den kunskap och erfarenheter som projekten genererar skall leva vidare i en eller 
annan form. Det rör sig som regel om att material i form av rapporter, skrifter och hemsidor skall 
spridas och att detta på sikt skall omsättas i handlingar.  
 
Utifrån det underlag vi har kan vi på en generell nivå konstatera att den skattade överlevnaden inte 
har ökat eller minskat över tid. Vi kan dock notera att de fyra projekt som haft som syfte att överleva 
men inte alls lyckats med det hade något mindre anslag än övriga projekt. Andra samband med 
överlevnaden framgår av tabell 13 ovan. 
 
I vilken form överlever då projekten? I ett tiotal av projekten som syftat till överlevnad, lever 
verksamheten kvar i en form som det byggdes upp under projekttiden. I fem av de pågående 
projekten bedöms de ha stora förutsättningar att leva vidare. Sammantaget rör det sig alltså om ett 
femtontal projekt. När det gäller i vems regi skiljer det sig åt liksom i omfattning. I åtta av projekten 
är det projektägaren som fortsätter att driva verksamheten. Intressant att notera är att för tre av 
projekten är det personer i målgruppen som driver verksamheten vidare. I fyra projekt har annan 
aktör tagit över verksamheten. För ett av projekten har inte formen för fortsatt verksamhet 
specificerats.  
 
I de projekt där verksamheten inte fortsätter bedöms dock i fem fall att projekten lämnat ett arv 
efter sig i form av kunskap. Det kan då röra sig om en hemsida med information som uppdateras, att 
erfarenheterna tagits tillvara i organisationens intressepolitiska arbete och fortsatt kontakt med 
målpersoner. 
 
Av de projekt som syftade till en fortsättning men som inte lyckades med det var hindren av olika 
slag. I ett projekt tog man fram en första version av den metod man erhållit medel för att ta fram 
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men den kom aldrig att implementeras prövas och implementeras. I ett annat projekt förändras 
förhållandena i omvärlden så att det inte blev möjligt att implementera det man utvecklat i projektet. 
I ett projekt uppstod problem i kontakter med en offentlig aktör på grund av sekretessfrågan. 
Slutligen var det i andra projekt problem att i tillräcklig stor utsträckning rekrytera målpersoner. 
 
Den sammantagna bilden av utvärderingen är att det tycks finnas en relativt hög grad av överlevnad 
bland de projekt som hade ett sådant mål. Huruvida det kan bedömas vara ett bra eller mindre bra 
resultat är en fråga om förväntningar. Mot bakgrund av den generella kritik som framförs av bland 
annat Riksrevisionen mot att stora delar av det offentliga stödet till utsatta grupper ges i projektform 
i stället för ett mer systematiskt strukturinriktat arbete bedömer vi att den form av stöd som ges 
genom Arvsfonden har en relativt god effekt i form av överlevnad.   
 

Brukarmedverkan 
I enkäten frågade vi i vilken utsträckning brukarna varit delaktiga i projektet. Vi noterade ovan att 
stor brukarmedverkan gav mer framgångsrika projekt. Av de 38 projekt som svarat på frågan angav 
37 att de i någon utsträckning involverat brukarna. I figur 10 ser vi att mer än tvåtredjedelar av 
projekten i hög grand involverat brukarna.  
 

 
Figur 10. Grad av brukarmedverkan, andel projekt (procent). 
 
Respondenterna har kort beskrivit på vilket sätt brukarna varit involverade och dessa beskrivningar 
har kategoriserats enligt Arnhiems stege som presenterades ovan. Eftersom det bara är projekt som 
involverat brukarna i någon form av medinflytande hamnar alla på den övre delen av stegen ”Olika 
grader av medinflytande”. Även om brukarorganisationer var projektägare i de flesta projekten drevs 
de inte uteslutande av brukarna själva och hamnar därför inte högst upp på stegen.   
 
Tabell 14. Grad av medinflytande 
 
Grad av medinflytande  Antal projekt (n=36, 

ett projekt 
specificerade inte 
formen) 

Inbjudan till beslut: Projektet ber brukarna ta del 6 
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av deras idéer men projektet fattar själv beslutet 
på sina egna villkor 
Samråd: Brukarna rådfrågas av projektet som 
noga beaktar deras åsikter. Sedan beslutar 
projektet med hänsyn till alla de synpunkter som 
kommit fram. 

13 

Gemensamt beslut: Projektet och brukarna 
beslutar tillsammans på jämna villkor. 

10 

Brukarna tar själva beslut. Projektet bistår. 4 
Brukarna driver själva projektet. 2 
  
Som framgår är den vanligaste formen av brukarmedverkan att samråd respektive gemensamma 
beslut. Två av projekten var helt brukardrivna. 

 

Sidoeffekter 
I utvärderingar är det vanligt att inte bara granska om projekten når sina mål. Inte sällan är det så att 
det under projektarbetet uppstår effekter av arbetet som inte angivits som mål. Projekten lever i en 
föränderlig värld och saker uppstår som ibland ligger utanför projektens kontroll. Vid sidan om 
positiva sidoeffekter kan det finnas negativa sidoeffekter. I en bedömning av om ett projekt ska 
betraktas som lyckat eller inte bör därför sådana sidoeffekter räknas med. Av de 40 projekt som 
besvarat enkäten uppgav 30 att det uppstått positiva sidoeffekter i någon utsträckning. Motsvarande 
siffra för negativa sidoeffekter är 16. Att det uppstår sidoeffekter är alltså något som bör ingå i 
planeringen även om de är svåra att förutse. 
 

 
Figur 11. Positiva och negativa sidoeffekter (procent). 
 
Exempel på positiva sidoeffekter är att handikappföreningar engagerade sig i frågan och startade 
aktiviteter eller verksamheter för personer som nyligen anlänt till Sverige. Exempel på en negativ 
oförutsedd sidoeffekt var att projektet upplevdes som en så stark konkurrent att kommunens 
personal inom området motarbetade projektet. Men dessa sidoeffekter tycks inte ha spelat någon 
större roll för projektens framgång.  
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Innovation som främjande eller hindrande faktor 
En central del i projekten är att finna nya vägar för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. Projekten ska vara nyskapande och det är något 
oklart vad det innebär, men generellt gäller att det ska innehålla något nytt och därmed oprövat. 
Detta innebär ett risktagande. Det kan vara svårt att förutse vad som ska komma. Därför har vi valt 
att granska nytänkandet, dvs. innovationsgraden hos de 17 större projekten (anslag över 2,7 mnkr 
och under de senaste åren). Syftet var att granska om mer nyskapande projekt stöter på mer 
problem än mindre innovativa och om detta kan antas påverka måluppfyllelse och framgång.  

I graderingen av innovation (låg, medel, hög) utgick vi från följande definition: ”En innovation kan 
definieras som en ny idé, till exempel en produkt, lösning, affärsidé, tjänst, kemisk formel, 
matematisk metodik eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny.” Ett annat 
sätt att definiera innovation är som något principiellt nytt som också vunnit insteg på en marknad 
eller i samhället. Det brukar företeelserna som är betydelsefulla på något sätt. En definition av 
begreppet i linje med dessa två sistnämnda aspekter skulle då bli följande: En innovation är något 
originellt och principiellt nytt av betydelse – inom vilket område som helst – som vinner insteg i ett 
samhälle. 

• ”Processinnovationer uppstår då en produkt (vara eller tjänst) kan produceras med mindre 
resurser. 

• Produktinnovation innebär en förbättring av en existerande produkt (vara eller tjänst) eller 
utveckling av en ny produkt. Produktinnovationer i en organisation leder ofta till 
processinnovationer i en annan. 

• Organisationsinnovationer är nya former av organisationer.” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation, 2014-06-01) 
 
Två experter med mångårig erfarenhet inom området funktionsnedsättning och arbetsmarknad 
bedömde oberoende av varandra innovationsgraden. Experterna har under flera år arbetat med att 
hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett ökat fotfäste på arbetsmarknaden. De har 
således god insikt i vilka främjande och hindrande mekanismerna är samt vad som kan anses vara 
nyskapande. Samstämmigheten var mycket stor och i de få fall där oenighet rådde frågade vi en 
tredje expert. Innovationsgraden fördelade sig följande sätt bland de 17 projekten. 
 

 
Figur 12. Innovationsgrad (antal projekt). 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt_(ekonomi)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nst
http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation
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Därefter har vi jämfört innovationsgraden med utfallsmåtten med ett entydigt resultat. Hög grad av 
innovation ger dåligt resultat.  
 
Tabell 15. Grad av innovation och framgång 
 
Utfallsmått Måluppfyllelse Överlevnad Sänkt trösklarna Framgångsindex 
Spearmans Rho –.527 –.416 –.424 –.588 
 
Resultaten kan inte tolkas så att innovativa projekt misslyckas i större utsträckning än mindre 
innovativa, men mindre innovativa projekt når lättare målen. Resultatet visar alltså en viss 
motsättning mellan innovation och framgång.  
 

Främjande och hindrande faktorer 
Respondenterna ombads att ange omständigheter och förhållanden som hjälpt projektet och hinder 
för genomförandet. 

Svaren visar att det finns flera olika typer av främjande förhållanden: God samverkan och 
engagemang från externa parter, Internt engagemang, God målgruppskännedom och förankring i 
målgruppen, God ämneskunskap och erfarenhet, Organisation och struktur och Internt engagemang. 

Tre typer av hinder identifierades: Intern organisation, Bristande kunskap och förankring i 
målgruppen och Samverkanssvårigheter. 

Vi återger här svaren ordagrant och tolkar dem sedan utifrån kategorierna av faktorer i 
analysschemat. Faktorerna är ofta varandras spegelbilder. Ett hinder är i sin motsats en främjande 
faktor, exempelvis är bristande samverkan med viktiga externa parter en hindrande faktor medan en 
god samverkan är en främjande faktor.  

Främjande faktorer 
God samverkan och engagemang från externa parter 

Flera projekt framhåller vikten av att samverka med andra. Eftersom detta är ett villkor för att få 
bidrag från Arvsfonden bör man räkna med att projekten planerar för det. Att man tycker det är 
viktigt att även senare framhålla samverkansaspekten visar denna analys. 

”För att AF och FK var med samt att två politiker från omsorgsnämnden fanns med i en styrgrupp.” 

”Genom god samverkan lyckades projektet knyta kopplingar till den öppna arbetsmarknaden.” 

”Bra förankring och samarbete med moderkommunerna.” 

”Det fanns ett intresse från Försäkringskassan och andra viktiga instanser för resultatet.” 

”Mötet och samarbetet under utbildningsveckan mellan medlemmar på Fontänhusen och studenter 
är en viktig framgångsfaktor för att nå huvudmålen i projektet.” 

”Goda kontakter med samhällsföreträdare (Af)” 
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”Bra samarbete mellan myndigheter.” 

”Stöd från vissa tjänstemän i kommunen, som kämpade för vår skull.” 

”Att det under projektets gång utvecklades ett mycket givande samarbete med Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan.” 

”Bra samverkan med övriga aktörer i kommunen.” 

”En av programmets viktigaste faktorer var samarbete mellan flera aktörer; Försäkringskassan, 
Skatteverket, Eskilstuna kommun, Munktell Science Park och NHR Eskilstuna. Det ledde inte enbart 
till att målgruppen sjukersatta fick värdefulla kontaktpersoner de kunde rådfråga. Inblandade 
personer fick även möjlighet att lära känna en marginaliserad grupp och deras förmågor. Även om 
programmets uttalade mål var att motivera till start av företag, ledde Flexibelt företagande framför 
allt till att göra personer med sjukersättning aktiva. Detta uppmärksammades av Eskilstuna 
folkhögskola som vill använda programmets upplägg i sin utbildning för samma målgrupp.” 

God målgruppskännedom och förankring i målgruppen 

Man kan tycka att det är självklart att projekten har god kunskap om och förankring i målgruppen. 
Det är liksom samverkan med externa aktörer en grundläggande förutsättning. Men i vissa projekt 
har brister här inneburit svårigheter att nå målen. Av citaten framgår vikten av kunskap och 
förankring. 

”Vår kunskap om målgruppen och att vi var kända som handikapporganisation.” 

”Det var avgörande att vi hade referensgrupper med hivpositiva som var aktiva både i ett ta fram 
materialet och dela med sig av sina erfarenheter under den ’turné’ som gjordes för att informera på 
olika orter i landet.” 

”God personkännedom och goda kontakter med enskilda i målgruppen.” 

”Projektledningens kunskap om målpersoner.” 

”Det hade inte gjorts ett liknande projekt varav mottagandet var stort. Stöd i såväl målgruppen som 
mottagarna av resultatet.” 

”Ett mycket bra koncept och metod samt allmänhetens och brukarnas stora stöd.” 

”Stort engagemang av ungdomarna.” 

”Vi fick ut information till målgruppen och målgruppen blev delaktiga genom att det fick 
praktikererfarenhet och hela tiden var med i projektets arbete kring praktik. Givande samarbetet 
med praktikplatserna och intresseorganisationerna.” 

God ämneskunskap och erfarenhet 

Ämneskunskap är en generell kunskap om projektets sammanhang. Erfarenhet är också en 
framgångsfaktor. Här nämns också en mer teoretisk kunskap om fältet som en framgångsfaktor.  

”En bra/bärande teoretisk grund till Stura-idén, att tillvarata kraften i organisation.” 
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”Idébärarna genomförde projektet. Stor inspiration från liknande verksamheter i andra länder.” 

”Vi hade en god uppfattning om problemområdet och lång erfarenhet att jobba med liknande 
frågor.” 

”Projektägande organisationens erfarenhet att jobba med målgruppen.” 

”Projektledningens bakgrund, erfarenheten att arbeta med liknande personer.” 

”Helhetssyn på deltagarnas utveckling. Rehabilitering, träning och sund livsföring är teman som 
integreras i arbetslivet.” 

”Vi hade en tydlig ’kompass ’ som är lika med folkbildningens arbetssätt och värdegrund. Detta var 
viktigt då begreppet validering redan fanns och användes inom skolans värld och i arbetslivet. Vi 
hade bra stöd från en handledare från Linköpings universitet, som var väl bevandrad både inom 
folkbildningen och inom akademin. Vi hade god kunskap inom området, vårt arbetssätt var 
processinriktad och utvecklades efterhand. Däremot upptäckte vi att ämnet var mer komplicerat om 
man så småningom skulle kunna lita på den validering som skulle kunna genomföras med deltagare 
från föreningslivet och i detta fall från handikapprörelsen. Vi hade ju inte t.ex. en läroplan att ’checka 
av’ emot utan vi var ju också tvungna att undersöka vad man egentligen kunde lära sig inom 
föreningslivet och i dess uppdrag.” 

Organisation och struktur 

Det är viktigt att organisera arbetet väl. Organisationen ska vara anpassad till uppgiften och 
arbetsmodellen väl genomtänkt. 

”Kolonistugan blev en behövlig mötesplats för olika aktiviteter såsom ogräs och gräsklippning samt 
medlemsmöten.” 

”Deltagarna finns i tre nivåer, de som egentligen inte var i närheten av arbetsmarknaden, de som 
började närma sig någon form av insats samt de som var närmast arbetsmarknaden. Genom att utgå 
från varje individs nivå och förutsättningar, med fokus på deltagarnas styrkor, lyckades vi förflytta 
väldigt stor del av målgruppen närmare arbetsmarknaden. Resursanalysen och anpassning av varje 
persons förutsättningar, skapade möjligheter att nå målen.” 

”En bra basverksamhet.” 

”Vi arbetade efter väl utvecklade metoder. Referensgruppen genererade positiva effekter på olika 
sätt både genom intresseorganisationer och representanter från olika företag, detta gav projektet 
energi.” 

”Egen liten organisation. Att vi lyckades matcha onyttjade resurser på arbetsmarknaden med 
behovet inom mångfaldsområdet.” 

”Bra handledare inom gruppen.” 

”Parkinsonskolan www.parkinsonskolan.se (finns inte längre). Informationsskrift ’Hur mås det’ togs 
fram av projektledaren. Denna skrift används fortfarande av många mottagningar och kliniker som 
förstagångsinformation samt av Parkinsonföreningar. Boken Parkinsons sjukdom. Värt att veta. För 
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dig med Parkinson, för närstående och för vårdare (2008). Tre genomförda familjeveckor. Revidering 
av ’Parkinson från A till Ö’ av projektledaren.” 

”Flerårsprojekt som gav tid.” 

”Metoden som togs fram användes.” 

Ett väl utvecklat arbetssätt (vår sammanfattning av en omfattande redogörelse). 

”Vi ser att med projektets hjälp och enkla medel har avgångseleverna blivit bättre rustade och 
kommit ut på arbetsmarknaden. Sommararbete mellan olika aktörer. Teknikstöd. Kartläggning.” 

”Kontinuerlig uppföljning av hur projektet framskred i form av referensgruppmöten var tredje månad 
där vi kunde utvärdera det vi gjort hittills, diskutera hur olika svårigheter och problem kunde lösas 
samt planera framåt. Dessa möten var viktiga för att hålla strukturen i projektet och inte tappa bort 
projektmålen samt för att främja kontakten med våra samarbetspartner. Det som diskuterats på 
referensgruppmötena fungerade som riktlinjer för det dagliga projektarbetet.” 

”Referensgruppsmötena lockade många bra representanter från olika organisationer och föreningar. 
Medieuppmärksamheten var bra ett tag och de personer som blivit intervjuade hade sina egna 
kontaktnätverk som de spred hemsidesadressen till. Den avslutande utställningen som hölls i 
samband med Visukalveckorna i Örebro kändes riktigt lyckad! I det stora hela kändes den viktigaste 
framgångsfaktorn var själva synliggörandet, att finns med vid diverse utställningar och i andra 
liknande sammanhang.” 

”Att deltagare fick komma ut i skog och mark man kände en frihetskänsla.” 

”Projektet mynnade ut i att en bok skrevs och blev utgiven via ett bokförlag. Boken var en faktor som 
gjorde det möjligt att nå målen. Förlaget tog över marknadsföringen av boken. Boken fick också viss 
uppmärksamhet i medier med TV-inslag för Utbildningsradion. Projektledaren deltog också i 
bokmässan.” 

”Bl.a. arbetsgrupp och uträttat arbete av Handu.” 

Internt engagemang 

Många projekt präglas av s.k. eldsjälar. Detta är ofta en styrka men kan också vara ett hinder om 
personer efter projekttiden lämnar organisationen. När organisationer driver projekt är det en stor 
fördel om hela organisationen är engagerad i projektet. Att rekrytera personer som brinner för 
uppgiften nämns också som en framgångsfaktor.  

”Engagerade medarbetare.” ”Engagemang.” 

Rekrytering av engagerad och kunnig personal (vår sammanfattning av en omfattande redogörelse). 

”Engagerad projektledare och grupp av intressenter som tog aktiv del i planering och 
genomförande.” 

”Stort engagemang från samtliga som deltog i projektets genomförande.” 

”Envishet från vår sida.”  



43 
 

”Projektet låg rätt i tiden.” 

”Syftet och tajmingen var helt rätt med tanke på situationen som rådde, hivpositiva ’fick livet tillbaka’ 
genom bromsmediciner.” 

”Engagerat arbetslag, kreativa metoder, individuellt upplägg, god erfarenhet, bra nätverk, 
Processtöd, engagemang för saken, ständigt och ömsesidigt lärande.” 

”En positiv arbetsmiljö, bortom vardagsrasismen, som ger afrosvenskar med funktionsnedsättningar 
möjlighet att fokusera på sin egen utveckling och rehabilitering.”  

”Relationen med kommunen där kommunen förstår att ett socialt företag har dubbla affärsidéer, 
dvs. ett café säljer kaffe och bullar till kunden och sedan säljer de tjänster till kommun eller andra 
myndigheter för att de ska kunna placera personer som står långt utanför arbetsmarknaden på 
caféerna. En annan faktor är konceptet Café Rekommenderas, det är mycket populärt att få starta 
och få deltagare att söka sig till för meningsfull sysselsättning.” 

Hindrande faktorer 
Intern organisation 

Många organisationer präglas av rörlighet så att strukturen förändras och personer i ansvarig 
ställning byts ut. Samverkansforskning visar att detta är ett generellt hinder och utvärderingen ser att 
bristande stabilitet är ett hinder. 

”Byte av projektledare.” 

”Organisatoriska förändringar.” 

”Nedläggningshot mot ordinarie verksamhet under projekttiden. Byte av projektanställd.” 

”Svårtolkad utvärdering (den egna, vår anm.). Kunde inte användas proaktivt. Ingen långsiktig 
rekrytering.” 

”Ej enig ledning som kan boka in den kompetensutbildning vi har möjlighet till. Ej enig ledning om 
resurser och utbildning eleverna får.” 

”Det tog betydligt längre tid att ’komma igång’ med projektet än vi hade beräknat. Dels på grund av 
svårigheter som uppstod under projekttiden, t.ex. byte av projektledare och vissa brister i 
planeringen inför projektet.” 

”Under projektets tre år bytte projektägaren ordförande en gång och nästan samtliga organisationer 
som var med i styrgruppen ersattes någon gång vilket fick till konsekvens att jag mot slutet kände mig 
ganska ensam i mitt arbete då ingen var riktigt 100 procent insatt i mitt arbete. Vid varje 
styrelsegruppmöte blev det till att upprepa vad projektet handlade om och vad som stått i 
ursprungliga ansökan.” 

”Vi kom inte så långt att vi tog fram konkret utbildningsmaterial, däremot tog vi fram en metod för 
att arbeta med validering med ett folkbildningsperspektiv. Vi tog också fram en första utbildning för 
blivande handledare. Detta gjordes tillsammans med IF Metall och Medlefors folkhögskola men 
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tyvärr kunde jag inte medverka mer än vid första utbildningstillfället så mitt kontrakt med ABF 
avslutades. Metoden trodde vi på men den behöver prövas och utvecklas vidare.” 

Bristande kunskap och förankring i målgruppen 

Saknas kunskap och förankring i målgruppen får projekten svårt att nå framgång. Att denna typ av 
hinder uppstår innebär att än mer uppmärksamhet bör riktas mot detta i handläggningen av 
ansökningar. 

”Svårigheter att få kontakt med målgruppen.” 

”Få hörselskadade i närområdet. Stort län.” 

”Vi hade (också) svårt att få kontakt med yrkesföreningen för SYO-konsulenterna som var en viktig 
målgrupp för projektet.” 

”Större svårighet än väntat att nå målgruppen. Endast ett fåtal får rehabiliteringsinsatser vilket kan 
vara avgörande för möjligheten att kunna arbeta. Ointresse från Parkinsonförbundet.” 

”Många borta från arbetslivet i mer än 10 år.” 

”Tid: projektdeltagarnas utveckling tar längre tid än förväntat.” 

”Då det för många är en lång process behövs ytterligare uppföljning av medlemmarnas syfte med 
deltagandet i projektet.” 

”Eftersom lång sjukskrivning som innebär stort fokus på en persons svagheter, hade i princip alla 
deltagare svårt att se sina styrkor och vad de var bra på. En större del än förväntat av programmet 
kom därför att handla om att bygga upp självförtroende och självbild.” 

”Det var mycket svårt att inspirera målpersoner för att delta i projektet. Varje deltagare har unika 
behov.” 

”Projektet har haft svårigheter att uppnå målen vad gäller testning av metoden då det varit svårt att 
få ut kandidater i arbete via bemanningslösningar. Projektet startades under en högkonjunktur, med 
stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Då projektet nått den fas då kandidater skulle rekryteras 
hade läget förändrats drastiskt. En global recession p.g.a. finanskrisen inleddes, och efterfrågan på 
arbetskraft sjönk kraftigt.” 

Samverkanssvårigheter 

I några av projekten framkommer att de samverkanssvårigheter som uppstår under projekttiden 
hade kunnat förutses om sökande varit tydligare i sin förankring. Men i vissa fall kunde det knappast 
ha förutsetts i planeringsstadiet. Förhållanden i omvärlden ligger utanför projektens kontroll. 

”Problemet var, uppenbart att nå ut till alla som berörs av det resultat som projektet nådde fram till. 
Det är ju en fråga som rör i princip alla, arbetsgivare, arbetskollegor, sjukvård och andra 
samhällsinstanser.” 

”Vi hade svårigheter med att få uppgifter från Försäkringskassan, p.g.a. att deras registrering när det 
gäller orsaker till sjukersättning inte var tillfredställande.”  
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”Flera myndigheter inblandade.”  

”Af, FK, landsting och kommun p.g.a. deras regelverk. Konkurrerar med upphandlade rehabtjänster.” 

”Bristande kontakt med samarbetspartner.” 

”Svårighet att nå ut till privata företag med tankar och förslag som relaterar till mångfald.” 

”Motvilja från kommunen – alla nivåer – dels beroende på maktskifte, dels beroende på rädsla hos 
kommunen i befintliga verksamheter.” 

”Våra samarbetspartner upplevde dåliga tider p.g.a. kommunernas ekonomi och vi fick ’elever ’ till 
vårt projekt. Staten la ner utredningen som skulle göra det möjligt för privata aktörer att bedriva 
komvux.” 

”Myndigheter skeptiska till att en kyrka arbetar med dessa frågor (rekrytera medlemmar?).” 

”Sekretess.”  

”Projektet arbetade aktivt hela tiden för att nå huvudmålet. Samarbetet med kommunen och skolan 
var dock trögt, svårt att få engagemang för arbetet vad gäller en bättre övergång skola–arbetsliv 
både på personal- och chefsnivå inom den kommunala enheten för att få till en bestående förändring 
inom detta område.”  

”Hinder som fanns var bl.a. att Arbetsförmedlingen visade ointresse.” 

”Oftast är det hinder som samhället bidrar med, ett icke flexibelt system där deltagaren inte har 
möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. Projektet har jobbat aktivt med att undanröja och minska 
sådana hinder i möjligaste mån.” 

”Vi har upptäckt att relationen med kommunen på varje ort där caféet ska öppnas är helt avgörande 
för om det är möjligt att öppna café eller ej.” 

Sammanfattande kommentarer 
 
I analysmodellen delades de förhållanden in som respondenterna upplevt påverkat utfallet i fyra 
kategorier (tabell 16). 
 
Tabell 16. Olika typer av mekanismer som påverkat utfallet 
 
 Interna Externa 
Främjande Internt engagemang 

God målgruppskännedom 
God ämneskunskap och erfarenhet  
Organisation och struktur 

God samverkan och engagemang från 
externa parter 
Förankring i målgruppen 
Brukarmedverkan 

Hindrande Intern organisation 
Bristande kunskap 

Samverkanssvårigheter 
Oflexibla regelverk 
Bristande förankring i målgrupp 
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Som framgår återfinns alla fyra typerna av mekanismer. Uttalandena visar att de flesta hindrande 
mekanismer hade kunnat förutses och planerats för. Det är förvånande att bristande kunskap om 
målgruppen och det problem projekten ska lösa är ett hinder. Att exempelvis målgruppen är svår att 
nå samt att den har egenskaper som gör att det är svårt att nå målen är frågor som bör ha klargjorts 
redan i ansökningsstadiet.  
 
På samma sätt förhåller det sig med den bristande samverkan med viktiga partner i det omgivande 
samhället. Den rutin som Arvsfonden i dag tillämpar – att före beslut försäkra sig om att kontakter 
etablerats med potentiella samverkanspartner – är mot bakgrund av vad som noteras här viktig. 
Huruvida detta skett i de projekt som redovisar samverkanssvårigheter har vi inte kännedom om. Det 
kan vara så att externa parter i ett ansökningsskede förklarar sig villiga att samverkan men när det 
blir skarpt läge kan andra prioriteringar komma in. 
 
Att den interna organisationen kan vara ett hinder bör också uppmärksammas. En viktig fråga är 
projektägarens kompetens att driva projekt av det slag de utger sig för att göra. Även om 
projektägaren genomför organisatoriska förändringar bör projekten få fortsätta sin verksamhet som 
planerat.  
 
De främjande mekanismerna är till stora delar andra sidan av det hindrande myntet. God samverkan 
bedöms vara en viktig mekanism liksom god kännedom om och förankring i målgruppen. De interna 
mekanismerna pekar entydigt på att engagemang, kunskap och struktur är viktiga för framgång. 
Detta ställer krav på den sökande organisationen.  

Fallstudien – resultat och analys  

Efter enkätstudien valde vi ut fyra projekt för en närmare granskning (tabell 17).  
 
Tabell 17. Beskrivning av fallstudieprojekten 
 
Projektnummer 
(projektets längd) 

Projektnamn 
(förkortning) 

Organisation och ort Bidrag 

Projekt 44 (treårigt) 
2008–2011 

Aktivt kamratstöd för 
återhämtning från psykisk 
sjukdom 
(Aktivt kamratstöd) 

Fontänhuset Stockholm 
(medlemsorganisation 
för personer med 
psykisk 
funktionsnedsättning)  

2 257 000 

Projekt 45 (treårigt) 
2009–2012 

Arbetsmarknaden för 
döva och hörselskadade  
(Dövas arbetsmarknad) 

Dövas förening i Örebro 
län 
(handikapporganisation 
som främst organiserar 
teckenspråkiga döva) 

4 573 000 

Projekt 47 (treårigt, 
genomförde även en 
förstudie) 
2009–2013 

Att skapa ett gott liv  
(Gott liv) 

Origo resurs, Jönköping 
(ideell förening och 
socialt företag med 
kristen värdegrund som 
främst arbetar med 
rehabilitering av 

8 912 000 
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personer med 
funktionsnedsättning)  

Projekt 53 (treårigt) 
2009–2012 

SIA –steget in i arbetslivet  
(SIA) 

Föreningen Furuboda, 
Åhus (ideell förening 
som bedriver flera olika 
verksamheter och där 
den huvudsakliga 
målgruppen är 
personer med olika 
slags 
funktionsnedsättningar) 

11 584 000 

 
 

Projekt 44. ”Aktivt kamratstöd som metod för återhämtning från psykisk sjukdom” 
Föreningen Fontänhuset Stockholm 

Projektets målgrupp och ålderskategori 
Unga personer med psykisk ohälsa 

Projektets organisering, syfte och mål 
Stockholms Fontänhus ingår i den rikstäckande organisationen Sveriges Fontänhus riksförbund. På 
förbundets webbplats beskrivs verksamheten så här: 

Fontänhuset vänder sig till personer som har eller har haft en kontakt med psykiatrin, 
d.v.s. att man lever med psykisk ohälsa i någon form. Utifrån gemenskap och 
meningsfullt arbete, vill Fontänhuset genom trygghet och kontinuitet ge sina 
medlemmar möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till 
samhälle och arbetsliv. Målsättningen är ett fungerande liv som skapar möjligheten till 
studier eller arbete på den öppna arbetsmarknaden. Alla Fontänhus i världen arbetar 
enligt Fountain House-modellens internationella riktlinjer. 

På samma sida beskrivs filosofin som själva verksamheten bygger på: 

Fontänhusens filosofiska synsätt utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på 
delaktighet och medbestämmande och ett deltagande i sammanhang som täcker in 
hela livssituationen. Verksamheterna har sin utgångspunkt i att varje människas behov 
av och rätt till att ingå i en arbetsgemenskap, känna sig behövd och saknad om man 
uteblir, och att var och ens insatser är nödvändiga för att sammanhanget ska bestå. 
Det individuella stödet sker även från medlem till medlem, d.v.s. sida vid sida. 
Relationer och kamratskap byggs genom gemensamt arbete i klubbhuset. 

Om brukarmedverkan skriver Ekström (2012), med utgångspunkt i de riktlinjer som finns för 
klubbhusens verksamhet, att där även ska finnas anställda (handledare). Handledarna ska vara 
tillräckligt många för att engagera medlemmarna men ”inte fler än att det blir omöjligt att utföra 
arbetsuppgifterna utan medlemmarnas medverkan”(s. 14). Som organisation är Fontänhuset speciell 
såtillvida att den drivs och beror av både professionella och ideella krafter. Fontänhuset Stockholm 
hade under 2013 ca 8 anställda och ca 1 100 medlemmar.  
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Bakgrunden till kamratstödsprojektet är de dokumenterade svårigheter som finns att erbjuda 
målgruppen en fungerande eftervård. Begreppet ”svängdörrspsykiatri” myntades för att beskriva en 
situation där personen som drabbas av psykisk sjukdom eller ohälsa i samband med insjuknandet 
skrivs in på sjukhus för vård och rehabilitering men som vid otillräcklig återhämtning och eftervård 
löper stor risk att återinsjukna och skrivas in på sjukhus igen. 

När det gäller det här aktuella projektet är det främst ”det individuella stödet sker även från medlem 
till medlem, d.v.s. sida vid sida” som är i fokus. I samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning, 
Södermalm-Gamla stans socialpsykiatriska enhet, som är en del av psykiatrin södra Stockholm inom 
Stockholms läns landsting (hädanefter SGS Spe) bedrev Fontänhuset Stockholm ett treårigt projekt 
som vände sig huvudsakligen till unga vuxna som drabbats av psykisk sjukdom och som varit 
inskrivna i slutenvård på SGS Spe. Genom en utveckling av metoden aktivt kamratstöd, ville man få 
kontakt med mellan 90 och 100 unga vuxna och erbjuda dessa stöd och hjälp att återgå till ett 
meningsfullt liv.  

Metoden aktivt kamratstöd är inspirerad av en liknande verksamhet i USA, kallad Peers and Partners 
utvecklad vid klubbhuset Genesis i Massachusetts (Ekström 2012, s. 21 ff). Denna gick ut på att 
representanter för klubbhuset besökte en vårdavdelning, berättade om sin verksamhet och erbjöd 
personerna och patienterna kontakt efter utskrivning. Detta är i huvudsak vad Kamratstödsprojektet 
kom att gå ut på. Konkret brukarmedverkan var en viktig del eftersom medlemmarna själva skulle 
besöka patienterna på vårdavdelningarna även om besöken ofta skedde i sällskap av en handledare 
(anställd på Fontänhuset).  

Besöken på vårdavdelningarna följde en plan: 

Steg 1 bestod i att utbilda personalen vid SGS Spe om Fontänhusets verksamhet och 
om klubbhusets program för återhämtning och rehabilitering. Programmet har 
utarbetats av f.d. patienter inom psykiatrins slutenvård. Syftet med steg 1 var främst 
att personalen själva skulle kunna informera en patient som personalen bedömde var 
mottaglig. Patienten skulle då tillfrågas om hon eller han ville ha kontakt med 
Fontänhuset. De som svarade ja fick kontakten Fontänhuset i den samordnande 
vårdplan som upprättades mellan patienten, psykiatrin, kommunen m.fl. instanser.  

Steg 2 Inom tre dagar från det att patienten fått informationen skulle en medlem och 
en handledare från Fontänhuset besöka patienten och erbjuda mer information om 
vad Fontänhuset kunde erbjuda.  

Steg 3 Vid intresse från patienten skulle Fontänhuset erbjuda kontinuerlig kontakt 
under två månader med syftet att inventera vilka stödresurser som behövdes för 
optimal återhämtning. Kontakten skulle erbjudas oavsett om patienten ville bli 
medlem eller inte.  

Ytterligare en aspekt på brukarmedverkan i detta projekt var att medlemmarna i Fontänhuset deltog 
i planeringen av projektet och att de var helt införstådda med att kamratstödsbesöken skulle 
innebära en ny typ av verksamhet inom ramen för klubbhusets vanliga verksamhet. 

Övergripande mål för projektet var för det första att utarbeta och anpassa metoden aktivt 
kamratstöd för svenska förhållanden. För det andra var det att förebygga återintagning för psykisk 
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vård och att skapa förutsättningar att klara ett liv i samhället med eventuell återgång eller inträde på 
arbetsmarknaden.  

I projektet nåddes 52 procent kvinnor och 48 procent män (90 personer) som var intagna på psykisk 
vårdavdelning, det var även en jämn könsfördelning bland medlemmarna från Fontänhuset som var 
engagerade som kamratstödjare.  

Projekt 45. ”Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade” Dövas förening Örebro  

Projektets målgrupp och ålderskategori 
Teckenspråkiga döva i gymnasieskolan samt övriga arbetssökande från samma målgrupp. 

Projektets organisering, syfte och mål 
Dövas förening Örebro län (DFÖ) är en lokalförening till SDR. Föreningen är en av Sveriges 
handikapporganisationer och arbetar för att tillvarata dövas och hörselskadades intressen. SDR hade 
2013 drygt 4 000 medlemmar, av dessa tillhör 440 örebroföreningen. SDR skriver på sin webbplats 
att det i Sverige finns 8 000–10 000 barndomsdöva och att det därtill finns ca 30 000 
teckenspråksanvändare. 

Att betrakta dövhet som en funktionsnedsättning kan i vissa sammanhang betraktas som 
kontroversiellt. Döva själva framhåller teckenspråket som ett eget språk, och att det som gör dövhet 
till ett funktionshinder snarast är en fråga om språkkunskaper. Oavsett var man lägger fokus kan det 
konstateras att kommunikationshinder uppstår när teckenspråkiga döva ska samspela och samarbeta 
med icke-teckenspråkiga hörande, t.ex. på en arbetsplats.  

Örebro är speciellt när det gäller döva och teckenspråk. Här finns RGD-RGH vilket betyder att 
ungdomar från hela Sverige kommer till Örebro för att gå på gymnasiet. Även om många flyttar 
tillbaka till sina hemkommuner är det också många som stannar kvar. Detta avspeglas i den 
tolkverksamhet som bedrivs av Tolkcentralen (TC) inom Örebro läns landsting som proportionerligt 
sett har en mycket stor andel tolkanvändare. TC anger på sin hemsida att ca 1 000 personer använder 
sig av deras tjänster.  

DFÖ tar upp detta i sin bakgrund till projektet och beskriver också att ett antal av dem som går ut 
RGD-RGH går vidare till högre studier men att de flesta söker sig till arbetsmarknaden. Enligt DFÖ är 
arbetslösheten utbredd bland döva och hörselskadade och man ser flera komplexa faktorer som 
försvårar för döva att etablera sig på arbetsmarknaden. De nämner till exempel att många döva och 
hörselskadade är mycket osäkra på vad de vill jobba med och att de har begränsade kunskaper om 
vad arbete inom olika yrken innebär. De kan dessutom dra sig för att arbeta på platser där det inte 
finns andra döva personer att prata med.  

Den speciella situation som döva har på arbetsmarknaden motiverar särskilda tjänster inom Af, s.k. 
dövkonsulenter. Under sin tid på RGD-RGH har eleverna även tillgång till stödresurser i form av 
studie- och yrkesvägledning, teckenspråkiga lärare m.fl. Även om dessa yrkesgrupper finns till bl.a. 
för att förbereda inför yrkeslivet saknas ett forum med förebilder som kan visa verkliga exempel från 
arbetslivet.  

DFÖ vände sig till företaget Teckenbro, och köpte själva tjänsten att producera 30 filmer. Projektet 
var därmed en helt ny verksamhet och en engångsföreteelse i meningen att projektaktiviteterna inte 
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tillhörde någon typ av befintlig verksamhet. Företaget drivs i huvudsak av teckenspråkiga 
medarbetare och hela projektet var på det viset utpräglat brukarstyrt, i så motto att det var döva 
själva som styrde projektet från både idéstadium till färdig produkt. 

Mot denna bakgrund var projektets övergripande mål att utveckla och producera teckenspråkigt 
material där olika yrken presenterades och där döva och hörselskadade arbetar men där miljön inte 
är teckenspråkig. Målet var att träffa ca trettio döva eller hörselskadade personer, intervjua dem och 
spela in reportage från deras arbeten. Materialet skulle kunna användas i det pedagogiskt 
förberedande arbetet med ungdomar i övergången mellan skola och arbetsliv. Som huvudsaklig 
informationskanal valdes internet. Som långsiktigt mål innebar detta att projektet arbetade för att 
webbplatsen skulle finnas kvar efter projektets slut men drivas av någon annan, som en självklar 
aktör för denna fortsatta drift sågs Af.  

I de ca 30 filmer som spelades in eftersträvades en jämn könsfördelning och en variation av både 
yrken och ålder på deltagare.  

Projekt nr 47. ”Att skapa gott liv”, föreningen Origo resurs 

Projektets målgrupp och ålderskategori 
Personer med psykisk ohälsa i arbetsför ålder (i projektet fanns personer med bl.a. depression, 
bipolär sjukdom, värkproblematik, utmattningssyndrom, ångestsyndrom, ADHD, missbruk, kroniska 
sjukdomar, social isolering, fysisk arbetsskada m.m.)  

Projektets organisering, syfte och mål 
Projektet Skapa gott liv bedrevs av föreningen Origo resurs 2010–2013. Föreningen startades 2002 
av tio personer från olika yrkesområden, t.ex. läkare inom samhällsmedicin och psykiatri, 
religionspsykolog, vuxenpedagog, friskvårdsterapeut, samtalsterapeut och personalchef. Ett koncept 
för arbetslivsinriktad rehabilitering utarbetades och föreningen slöt det första avtalet med dåvarande 
Försäkringskasseförbundet 2003 (Försäkringskassan är i dag en av de statliga myndigheterna). Origo 
är en organisation som arbetar för människor med olika funktionsnedsättningar och människor i 
utanförskap. Verksamheten bygger en nära samverkan med olika kyrkor, församlingar och 
trossamfund. Origo använder sig av den s.k. harsyre-loggan för att beskriva verksamhetens 
grundläggande utgångspunkter. Harsyrans treflikiga blad motsvarar tre resurser som Origo erbjuder i 
sin rehabiliteringsverksamhet och som även ska avspegla en helhetssyn på människan: 

1. Livsnära samtal – innebär deltagande i samtalsgrupper med erfarna samtalsledare och andra 
i samma situation 

2. Arbete eller sysselsättning – utifrån egen förmåga och förutsättningar 
3. Vidgat nätverk – individuellt stöd där Origo försöker vidga sina resurser genom samverkan 

med församlingar eller ideella föreningar 

Via harsyreblommans fem kronblad beskrivs inom vilka områden man vill att deltagare och personal 
ska utvecklas: genom fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande samt genom 
anställningsbarhet.  

Projektet genomförde en förstudie och i huvudprojektet fortsatte man med de metoder man börjat 
anamma i förstudien. Med det långsiktiga målet att skapa riktiga anställningar arbetade man i Gott liv 
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enligt en rehabiliteringsmodell som består av en trappstege. Med stödet från Arvsfonden kunde man 
förstärka Origos organisation och involvera personal på fler orter.  

1. Via hälsosamma samtal i grupp, s.k. dialoggrupper ledda av utbildade handledare, försökte 
man bygga upp deltagarnas självkänsla och självkännedom. Jämförelser gjordes med 
Sassam-kartan (står för strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad 
rehabilitering) inom Af och FK som används för att synliggöra hinder och resurser för 
återgång i arbete. Utbildningen av handledare ingick som ett moment i projektet. Detta sågs 
som ett grundläggande steg för att därefter kunna fortsätta med: 

2. Individuellt stöd, vilket i detta projekt innebar att ta tillvara ideella resurser i församlingen. 
Det konkreta syftet var att församlingsmedlemmar skulle avsätta tid för att stödja 
deltagarna i projektet. Detta moment beskrivs även som det nyskapande i projektet, att 
förmå medverkande församlingars egna medlemmar att agera som medmänniskor åt 
personer i behov av stöd, men utanför samhällets institutionaliserade stödsystem.  

3. Därefter följde meningsfull sysselsättning, tanken var här att detta till viss del skulle kunna 
åstadkommas via de kontakter som knutits mellan projektdeltagare och 
församlingsmedlemmar, dvs. att de senare kunde erbjuda de förra konkret sysselsättning i 
någon form.  

4. Arbetsträning och arbete på egna villkor är det sista steget och också det övergripande 
målet med projektet. Här betonas att de eventuella arbetstillfällen som kan skapas beror av 
flera yttre omständigheter av både ekonomisk och praktisk natur. Arbetet måste kunna 
skräddarsys efter personens förmåga och livssituation. Sociala företag och arbetskooperativ 
nämns som tänkbara ”arbetsgivare” och deltagarna behöver då också få möjlighet att 
fortsätta i det stödjande nätverk de deltagit i hos Origo. Möjligheten till anställningsstöd ses 
som en förutsättning för att arbetstillfällen ska kunna komma i fråga.  

Projektet genomsyras av en önskan att i mycket större utsträckning involvera församlingsmedlemmar 
i det praktiska arbetet med att underlätta en återgång till arbetslivet för personer med 
funktionsnedsättning. Projektet närde en önskan att få människor som redan har resurser, och som 
dessutom delar synen på medmänsklighet i en gemensam kristen värdegrund, att dela med sig av 
sina resurser till behövande medmänniskor. Att kyrkan hjälper svaga är ingen nyhet, det handlade 
snarare i projektet om att utveckla denna hjälpverksamhet, att göra församlingsmedlemmar 
uppmärksamma på omvärldsförändringar som skapar nya, delvis okända och obekanta grupper, med 
stora behov.  

I enkäten uppgav man att 230 personer varit inskrivna i projektet varav 82 procent kvinnor. Sju 
personer har fått jobb och 115 personer praktikplats.  

Projekt 53. ”SIA – Stegen in i arbetslivet” Föreningen Furuboda Malmö 

Projektets målgrupp och ålderskategori 
Personer med funktionsnedsättning i åldrarna 18–35 år med aktivitetsersättning eller icke 
tidsbestämd sjukersättning. Typen av funktionsnedsättningar varierade kraftigt, i projektet fanns 
personer med rörelsehinder, olika psykiska störningar, utvecklingsstörning, epilepsi, astma, 
flerhandikapp, neuropsykiatriska diagnoser, reumatism, kroniska magsjukdomar m.m. 
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Projektets organisering, syfte och mål 
Föreningen Furuboda är en ideell förening som startade 1959 med verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Föreningens kursgård Furuboda tillgänglighetsanpassades från starten för att 
personer som använde rullstol skulle kunna nyttja lokalerna. 1994 blev Furuboda folkhögskola och 
från 2004 etablerades Furuboda arbetsmarknad där man inom ramen för folkhögskolan startade 
projekt med arbetsmarknadsutbildningar. Föreningen hade 2 400 betalande medlemmar 2013 och ca 
170 anställda personer i flera olika verksamheter, huvudsakligen i folkhögskoleverksamheten.  

Projektet SIA – Steget in i arbetslivet startade i januari 2010. Som uttalat mål angavs att grupper 
skulle startas för ca 120 personer med funktionsnedsättning i Kristianstad, Malmö och på Furuboda 
folkhögskola samt att ca 40 personer av dessa skulle komma ut i arbete eller annan sysselsättning.  

Målsättningen var även att utveckla den s.k. SIA-modellen. Liksom i fallet med Gott liv är detta en 
metod som beskriver och föreskriver hur man stegvis kan jobba nära och tillsammans med personer 
ur målgruppen för att nå slutmålet: en vanlig anställning. I projektbeskrivningarna redogörs för SIA-
modellens nära anknytning till supported employment (SE). SIA-modellen bygger på SE, men inom 
ramen för projektet har vissa delar av metoden betonats och utvecklats, exempelvis de gruppträffar 
som varit hörnstenar i SIA och som benämns som individuellt stöd i gruppform. Överhuvudtaget 
betonas i både SIA och Gott liv vikten av förberedelse inför att komma i fråga för praktik, någon form 
av anställning eller studier och att denna förberedelse måste få ta tid och anpassas mycket konkret 
efter varje persons förutsättningar. Som kontrast betonas inom SE att arbete ska komma först och 
träning därefter, eftersom detta har setts som avgörande för att komma ifrån risken för 
stigmatiseringsprocesser på arbetsplatsen. I både SIA och Gott liv har målgruppen bestått av 
personer som befunnit sig mycket långt från arbetsmarknaden, i många fall fanns ingen tidigare 
förankring i arbetslivet. Med utgångspunkt i en sådan svår situation har man inom båda projekten 
medvetet vidgat stödinsatserna till att gälla personernas hela livssituation eftersom man sett att 
möjligheten att få ett arbete förutsätter en fungerande vardag.  

Som anställda i en ideell förening kunde man inom SIA (och i Gott liv) arbeta med konkreta 
stödinsatser som delvis inriktades på att skapa vanliga vardagsrutiner. Exempel som nämns är att 
våga åka buss, att få fungerande morgonrutiner, att våga ta sig till ett gym vilket handlar om 
aktiviteter som inte är direkt förknippade med krav i arbetslivet men som ändå utgör dess 
fundamentala förutsättningar. När det gäller personer som står så långt från arbetslivet som 
deltagare inom SIA gjorde kan stödinsatser av detta slag och en lång period av förberedelse krävas 
även inför en kort praktikperiod. I SIA talas även mycket om personens egen vilja och frivilliga 
deltagande och om vikten av att slippa pressen från myndighetskrav där huvudsakligen de i förväg 
preciserade tidsperioder man har på sig att t.ex. bli frisk, att få en viss stödinsats eller liknande, 
effektivt hindrar många personer med funktionsnedsättning att få tillträde till arbetslivet. I projektets 
slutredovisning framgår att man under tre år i SIA kunde arbeta med och stödja ca 100 deltagare. 
Könsfördelningen anges ha varit relativt jämn med en liten övervikt av män. Cirka 30 procent av 
deltagarna har haft utländsk bakgrund.  

I enkäten anger man att 100 personer varit inskrivna i projektet, 20 personer har fått jobb, 21 
personer har fått utbildning och 61 personer praktikplats.  

Intervjuer med företrädare förprojekten och deltagare samt samverkansparter  
Intervjuerna genomfördes enligt följande schema:  
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Tabell 18. Informanter per projekt 

Informant 44. Aktivt 
kamratstöd 

45. Dövas 
arbetsmarknad 

47. Gott liv 53. SIA 

Projektledare Karin Lindroos, 
Fontänhuset 
Stockholm 

Maria Norberg, 
Örebro 

Johan Arvidsson, 
Origo resurs 
Huskvarna 

Samuel Löfgren, 
Malmö 

Samverkanspart Fabio Pittuco, 
chef för 
psykiatrisk 
vårdenhet 
Södermalm 
Stockholm 

Eva Brynte, Af 
Örebro 

David 
Gunnarsson, Af 
Jönköping 

 

Projektdeltagare    ”Eva” Huskvarna,  ”Anders” Malmö 
 

I projekt 44 var det inte lämpligt med hänsyn till målgruppen att intervjua en deltagare, i projekt 45 
var det inte aktuellt att intervjua någon deltagare och i projekt 53 hade tänkbara samverkansparter 
svårt att hinna med en intervju p.g.a. hög arbetsbelastning. Intervjuerna i Stockholm och 
Huskvarna/Jönköping skedde på plats hos informanterna. Intervjuerna i Örebro skedde på Af (Eva 
Brynte) och på Örebro universitet (Maria Norberg). Intervjuerna med Samuel Löfgren och ”Anders” i 
Malmö skedde via Skype.  

Intervjuguiden mejlades till informanterna (projektledarna) i förväg för att de skulle få möjlighet att 
förbereda sig (intervjuguiden finns i bilaga 2). I intervjuerna med projektledarna tog vi upp dessa 
punkter. 

• Överlevnadsförmåga 
• Måluppfyllelse 
• Sidoeffekter (oförutsedda händelser, bra eller mindre bra) 
• ”Sänkt tröskel” (för målgruppens närmande till arbetslivet) 
• Brukarmedverkan, målgruppens deltagande 
• Innovation (på vilket sätt var projektet nyskapande?) 
• Samverkan (hur samverkade ni med andra organisationer och myndigheter) 
• Könsperspektiv 
• FN-konventionen för personer med funktionshinder (användes konventionen inom 

projektet?) 
• Var planeringen inför projektet tillräcklig? Kunde ni börja arbeta så snart ni fick pengarna? 

Med utgångspunkt i analysmodellen (i avsnittet ”Utvärderingen och de teoretiska referensramarna”) 
diskuterades även vad som hindrade respektive underlättade projektens genomförande och huruvida 
dessa faktorer fanns inom projekten eller berodde på externa faktorer. Inför intervjuerna med 
samverkansparter och deltagare användes ingen i förväg formulerad intervjuguide. Frågorna 
baserades i stället på samtalet med respektive projektledare.  
Vi redovisar här först vad som kom fram i samtalen med samtliga informanter. Intervjuguidens 
begrepp används som sammanfattande rubrik och de fyra projekten beskrivs samlat.  
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Det finns skillnaderna mellan de organisationer som ingår i fallstudien. Storleksmässigt leder SIA följt 
av Kamratstödsprojektet (i relation till riksförbundet), därefter kommer Gott liv och till slut Dövas 
arbetsmarknad. Högst bidrag från Arvsfonden fick SIA, följt av Gott liv, Dövas arbetsmarknad och 
Kamratstödsprojektet. Projekten har kategoriserats i tabell 19. 

Tabell 19. Fallstudieprojekten och typ av målsättning enligt tidigare kategorisering  

44. Kamratstödsprojektet • Ny verksamhet 
45. Dövas arbetsmarknad • Sprida information 
47. Gott liv • Jobb/praktik/sysselsättning 
53. SIA • Jobb/praktik/sysselsättning 
 

Överlevnadsförmåga 
Dövas arbetsmarknad genomförde projektet som det var tänkt och deras långsiktiga 
överlevnadsförmåga kan sägas vara villkorad av främst Arbetsförmedlingens intresse för samverkan. 
Projektet producerade 100 kopior på dvd av filmerna med yrkesverksamma döva. Men det är ett 
material som är mest tillgängligt på nätet och man har samlat allt på en webbplats. Men DFÖ (och 
SDR) har begränsade resurser och små möjligheter att hålla liv i ett material som kan behöva 
uppdatering och kontinuerlig tillsyn. Så trots att materialet finns på en webbplats har Af inte tagit 
över det för egen webbpublicering.  

Tre av projekten har lyckats att bibehålla de metoder och arbetssätt som arbetades fram och de har 
även utvecklat dem. För Gott liv innebär det att konceptet med samtalsgrupper och rehabilitering i 
församlingsmiljö fått spridning på flera orter och inom olika frikyrkor. Den redan etablerade 
hjälpverksamheten inom kyrkorna för behövande vidgas till att gälla personer med 
funktionsnedsättning. En liknande situation gäller SIA som konstaterar att SIA som projekt är slut, 
men 

SIA som projekt är finansierat som projekt så själva projektet SIA kräver en finansiering 
för att vi ska kunna bedriva det i den omfattning, så som projektet såg ut. SIA-
modellen som metod däremot är en helt annan fråga, den har en överlevnad på flera 
sätt, den har en stark överlevnad internt (ur intervjun med Samuel Löfgren, SIA).  

För både Gott liv och SIA gäller att sätten att arbeta med målgruppen permanentats i verksamheten, 
främst handlar det om de samtalsgrupper (i närvaro av handledare) som kan sägas vara 
kärnverksamheten i båda projekten. Projekten kallar detta för individuellt stöd i grupp för att 
poängtera att varje individ får stöd, men i grupp och att gruppens samlade stöd innebär ett ökat stöd 
till den enskilda individen. Detta ska ses som en kontrast till myndigheternas individuella stöd som är 
utformade som traditionella möten mellan handläggare och arbetssökande. Kurser och verksamheter 
inom Af är dessutom ofta villkorade och förenade med närvaroplikt för att man ska kunna behålla en 
ekonomisk ersättning. Både Gott liv och SIA betonar att deras verksamheter i projekten byggde på 
frivilligt deltagande. De flesta var personer som hade permanent sjukersättning. Men förändrade 
politiska ambitioner och nya regler har gjort det möjligt för dessa grupper att ägna sig åt olika former 
av sysselsättning utan att förlora sin ersättning.  
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En liknande situation gäller Aktivt kamratstöd där verksamheten med att besöka inskrivna patienter 
inom psykiatrin har permanentats. Under projektets gång gjorde man besök varje vecka, vilket har 
ändrats till varannan vecka. Man vänder sig nu till alla åldrar, inte bara unga, och undviker på det 
sättet en form av exkludering. Under tiden projektet pågick (dvs. då man hade finansiering) kunde 
man erbjuda stöd och hjälp generellt, utan krav på medlemskap och hjälpen kunde ges utanför 
klubbhuset (föreningslokalen). Nu går man ut och informerar om Fontänhusets verksamhet och 
berättar om möjligheten att komma dit efter utskrivning. Om personen väljer att bli medlem kan 
man ta del i Fontänhusets verksamhet. En annan viktig del av projektets överlevnad handlar om att 
Fontänhuset även besöker öppenvården, dvs. den verksamhet som erbjuder eftervård sedan man 
skrivits ut från en sluten avdelning. Karin Lindroos, projektledare, förklarar: 

För, eftervården, dom kan ju inte erbjuda ett så här pass individanpassat stöd utan det 
är väldigt knutet till att man går till öppenvården på bestämda tider och pratar med 
behandlingsansvarig, och det är liksom det. (…) Det här projektet var ju liksom ett 
viktigt komplement i öppenvården för vi gjorde såna saker som dom inte kunde.  

Måluppfyllelse 
För alla fyra projekt gäller att de uppnått målen som de formulerades i ansökan.  

Sidoeffekter, positiva och negativa 
Dövas arbetsmarknad, Maria Norberg kontaktas fortfarande och får frågor om projektet och 
materialet fast två år gått sedan projektets avslutning. Detta är positivt och i viss mån oväntat i 
synnerhet med tanke på Arbetsförmedlingens ovilja att ta emot materialet och inkludera det i sin 
egen informations- och arbetsförmedlarverksamhet. Det betyder att den webbplats som ännu (våren 
2014) ligger kvar stundtals används och besöks.  

Johan Arvidsson i Gott liv beskriver hur man på en mindre ort i en församling gärna ville starta 
verksamhet och att Af stod beredd att slussa dit 40 personer. Men församlingen hade inga 
möjligheter att ta sig an så många med bibehållen inriktning och kvalitet i verksamheten och dessa 
40 riskerade att bli helt utan insatser. Tack vare arvsfondsprojektet kunde Origo gå in och ta över 
verksamheten, och exemplet visar vad som kan hända när myndigheterna upphandlar fristående 
tjänster för arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Som en negativ sidoeffekt talar David Gunnarsson på Af i Jönköping om risken för att en verksamhet 
som t.ex. Gott liv blir en form av ”skyddad verkstad”, han förklarar: 

Om man tänker att det kommer människor som är sköra och så växer dom och så blir 
det deras trygghet. Sen får du dom inte därifrån, man vill vara kvar där. (…) Det är ju 
ganska naturligt, har du en fantastisk trygg miljö med supermycket stöd. Då är det 
klart att det är väldigt jobbigt att gå över till något annat. 

Citatet ska ses mot bakgrund av att Gott liv är ett projekt och personerna ska övergå i andra, kanske 
permanenta, verksamheter. Endast ett fåtal hade möjlighet att stanna inom Origos egen verksamhet.  

Som positiv sidoeffekt nämner SIA det stora kontaktnät som byggts upp med Af, FK, Region Skåne 
och privata arbetsgivare i Skåne och delar av Blekinge och Småland. En person från Furuboda 
arbetsmarknad har valts in i styrelsen för Svenska föreningen Supported Employment.  
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En mycket viktig sidoeffekt som beskrivs inom samtliga projekt är värdet av alla möten med personer 
i s.k. utanförskap. Det har för alla inneburit en ömsesidig lärprocess där båda parter kunnat 
utvecklas, på ett både personligt och samhälleligt plan. Karin Lindroos i Aktivt kamratstöd beskriver 
hur man på Fontänhuset lärde sig väldigt mycket om hur man informerar om Fontänhusets 
verksamhet.  

Hur når vi dom som mår dåligt, alltså på vilket sätt ska vi lägga, var ska vi lägga 
informationen, hur mycket och vilka sätt är man mottaglig för, för det blev så konkret, 
när folk kommer hit (till klubbhuset, vår anm.) på ett första besök så är dom oftast 
någorlunda stabila, men dom vi träffade på Katarinahuset var i väldigt dålig form, 
ibland var dom inte ens tillgängliga för information, men vi lärde oss mycket att känna 
av vem det är vi har framför oss, hur mår den, vad säger den och vad vill den, så att vi 
inte bara sitter där och håller föredrag…  

En oväntad effekt var hur besöken på de slutna avdelningarna påverkade medlemmen från 
Fontänhuset. Inför projektplaneringen var medlemmarna införstådda med och positiva till att det var 
de själva som skulle ”agera informatör” gentemot patienten på avdelningen. Karin Lindroos minns en 
ung man som efter mötet med en ung kvinna, sårig efter att ha skadat sig själv med rakblad, var helt 
förstörd och uppriven. Detta hade egentligen inte förutsetts innan projektet startade eftersom: ”folk 
var mest positiva, dom ville liksom dela med sig av sina erfarenheter och stötta och så, dom var 
otroligt glada och tacksamma för att få ge det här till någon annan”.   

Gott liv beskriver hur brukarmedverkan i den konkreta praktiska verksamheten ledde till en ny 
”affärsidé” inom den etablerade second hand-försäljningen. Efter några misslyckade försök att låta 
deltagare vara ute i butiken och inne på lagret började man nysta i deras egna intressen. De visade 
sig behärska olika hantverk som kunde vara till nytta. På det sättet föddes idén med ”second touch” 
där möbler som inte gick att sälja renoverades av deltagare i projektet, togs tillbaka till butiken och 
såldes. Det blev både en positiv sidoeffekt och en form av praktisk brukarmedverkan.  

”Sänkt tröskel”? 
Kriteriet att sänka tröskeln till arbetsmarknaden behöver relateras till målgruppen. I både Aktivt 
kamratstöd och SIA (även Gott liv) har det rört sig om de personer som står inför mycket höga 
trösklar, personer som inte har en fungerande vardag och därmed små förutsättningar att 
överhuvudtaget nå ett arbete. Att ”sänka trösklar” kan därmed vara det som Karin Lindroos 
beskriver. Det var inte så i Aktivt kamratstöd att de kunde hjälpa personer till fast anställning, men: 

Vi har planterat frön som ingivit hopp om att det finns nånting annat efter det här, att 
man kanske inte behöver vara sjuk och inlagd resten av sitt liv, utan att det finns en 
möjlighet att ta sig vidare. 

I SIA tar Samuel Löfgren upp de krav som ställs på målgruppen från främst Arbetsförmedlingen och 
som kan handla om att rapportera in antalet sökta jobb, att skriva aktivitetsrapporter och liknande. 
Detta kan drabba ångestdrabbade personer och snarare förvärra deras situation och öka deras 
ångest. Som oberoende aktör kunde man i SIA fråga: vem är du? vad vill du? Om personen ville prata, 
så gjorde man det. Om personen behövde träna i att åka buss, så gjorde man det. Samuel beskriver 
det man gjorde i SIA som en brygga mellan Af och FK.  
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Det är ett känt faktum att ju längre tid en person är borta från arbetslivet desto längre tid tar det att 
komma tillbaka. I projekten Aktivt kamratstöd, Gott liv och SIA betonas arbetet med förberedelser 
inför ett eventuellt steg över till arbetsmarknaden. Sett till den större mängden deltagare i projekten 
så handlade det om detta, att via olika aktiviteter öka sin anställningsbarhet i detta begrepps allra 
vidaste bemärkelse.  

Brukarmedverkan 
Arvsfonden efterfrågar en hög grad av delaktighet i de projekt som får ekonomiskt stöd. De olika 
projekten kan sägas representera olika grader av delaktighet eller brukarmedverkan i planering, 
uppstart, styrning och genomförande. Begreppen delaktighet och brukarmedverkan är här 
synonyma; ytterligare ett begrepp är medinflytande. I avsnittet teoretisk referensram tog vi upp hur 
Arnstein (1969) använt en stege som metafor för olika grader, eller steg, av delaktighet. I fallstudiens 
fyra projekten kan brukarmedverkan beskrivas på lite olika sätt. Det som förenar är en mycket hög 
grad av delaktighet utifrån de delvis skilda förutsättningarna i respektive projekt. Med skilda 
förutsättningar menar vi främst projektens olika organisationer där DFÖ är en renodlad 
handikapporganisation. Fontänhuset är en medlemsorganisation som också kan räknas till 
handikapporganisationerna men där verksamheten även drivs av anställda utan egen 
funktionsnedsättning och kan sägas avhängig en sådan lösning. Origo och Furuboda är organisationer 
som arbetar för personer med funktionshinder. Projektens syfte varierar också vilket innebär skilda 
möjligheter att involvera respektive målgrupp från idé till genomfört projekt.  

Projektet Dövas arbetsmarknad utmärker sig genom att vara ett helt styrt av  personer som själva har 
dövhet. Syftet var att producera ett material som kunde användas av och för arbetssökande döva. Så 
idén till Dövas arbetsmarknad kom från DFÖ som i sin tur köpte tjänsten av Teckenbro, ett företag 
vars främsta inriktning är tjänster relaterade till teckenspråk, översättning, kurser, föreläsningar m.m. 
Alla som arbetar på Teckenbro är teckenspråkiga. 

Karin Lindroos i Aktivt kamratstöd pratar om en dubbel brukarmedverkan.  

Det är ju liksom vårt tänk i allting att det ska vara medlemsstyrt, så jag tänker att det 
blir dubbel brukarmedverkan i det här projektet, å ena sidan det här arbetet som det 
inneburit för våra medlemmar, å andra sidan de här personerna som vi träffade på 
Katarinahuset och hur vi involverat dom, att stödet alltid utgick från dom själva och 
deras behov och önskemål (…) vi frågade: vad vill du och vad är du intresserad av och 
är det nånting vi kan bidra med? 

Om normen, eller annorlunda uttryckt, det vi är vana vid, är att personer utan egna 
funktionsnedsättningar är de som har mest makt och har tilldelats högst ansvar generellt i samhället, 
så är projekt Aktivt kamratstöd och Dövas arbetsmarknad exempel på ett annorlunda förhållande. 
Projekten når högsta stegpinnen på medinflytandestegen så som Arnstein (1969) formulerat det, den 
s.k. minoritetsgruppen (Arnsteins have-not citizens) har full beslutanderätt i och kontroll över 
projekten. Arnsteins benämner detta Citizen control, vilket i vårt sammanhang skulle kunna kallas 
deltagarkontroll.  

När det gäller brukarmedverkan i Gott liv och SIA kan denna beskrivas som att erfarenheter som 
byggts upp i organisationerna har format hur projekten utformats, styrts och bedrivits. Erfarenheter 
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ska då förstås som att deltagares synpunkter, förslag och åsikter har tagits tillvara och genererat 
konkreta former för den fortsatta verksamheten. Johan Arvidsson säger: 

Vi har haft en ständig dialog med deltagare och sett vad som har funkat för dem, och 
utvecklat verksamheter utifrån deras behov. (…) Även om vi inte suttit i någon slags 
tvärgrupper och diskuterat, hur lägger vi upp det här? Jag tog med mig diskussionerna 
och erfarenheterna från Eksjö och en grej var ju att vi hade sett att det här med 
samtalsgruppen var väldigt viktig, så den skulle vi ta med! 

Samuel Löfgren i SIA menar att även om projektet, som projekt betraktat, styrts av personal (vilket 
även gäller Gott liv) så har själva SIA-modellen formats och utformats av deltagarna.  

SIA-modellen är en modell som formas av målgruppen och målgruppens behov och 
önskemål. (…) Det är inte en coach som säger du ska, utan det är jag som väljer vad jag 
behöver nu och vad jag ska jobba med. Det är också en brukarmedverkan, då äger 
man ju sitt egna projekt, som individ.  

För att åter använda stegpinnarna på Arnsteins stege så vill vi beskriva detta i termer av samråd 
(engelska Partnership), där projektpersonalen inbjudit deltagarna att ha åsikter, noga beaktat dem 
och tagit hänsyn till alla synpunkter i det fortsatta arbetet.  

Innovation  
Dövas arbetsmarknad producerades helt och hållet av DFÖ, idé och genomförande kommer helt och 
hållet från en brukarorganisation. Liknande filmer och exempel används inom Af men det rör sig då 
om myndighetens egen produktion. Eva Brynte påpekar att Arbetsförmedlingens egna filmer utgår 
från talad svenska och översätts till teckenspråk, här är perspektivet omvänt, filmerna är 
teckenspråkiga och översatta till svenska. Eva ser det som ett mycket viktigt förebildsperspektiv som 
ofta saknas inom myndigheten. Dövas arbetsmarknad var således nyskapande då brukare 
självaproducera informationsmaterial om, för och åt gruppen döva. 

Gott liv och SIA har många likheter med metoden SE, för SIA är detta även en öppen utgångspunkt 
men man säger sig ha utvecklat metoden. Vad som (mycket kortfattat) kännetecknar SE är arbete 
först, sedan träning. Det är uppenbart i både Gott liv och SIA, som jobbat med personer som står 
mycket långt från arbetsmarknaden, att detta inte alltid fungerar. Johan Arvidsson på Origo: 

Dom som har stadigvarande sjukersättning, ja dom har sin försörjning, men dom har 
inga sammanhang och dom får sköta sina papper själva, dom får lära sig hur systemen 
är (…). Men dom har inga sammanhang, man ska vara rätt så stark om man ska skapa 
sitt eget sammanhang. 

Vad ser projekten själva som nyskapande (läs mer Överlevnadsförmåga och individuellt stöd i grupp). 
Projektledaren i SIA, Samuel Löfgren, utvecklar sin syn på vad som var innovativt i SIA: 

Jag tror att ytterst få arvsfondsprojekt är rena innovationer, däremot tror jag det sker 
nya kombinationer, nya sätt att lägga upp verksamheten på som på ett sätt blir 
innovativt. Jag tror att SIA-modellen bygger på en kombination av olika faktorer som i 
sig är innovativt. Alla delar i projektet har gjorts innan men kanske inte i kombination.  
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Aktivt kamratstöd var nyskapande när de utvecklade en metod med amerikansk förebild men 
anpassade den för svenska förhållanden. Själva det praktiska arbetet med att söka upp presumtiva 
medlemmar var ett nytt sätt att arbeta för Fontänhuset. Den samverkan med personal inom 
psykiatrin detta innebar var också ny. 

Samverkan 
För Aktivt kamratstöd innebar möjligheten att genomföra projektet att täta kontakter behövde 
knytas med personalen inom psykiatrin. En samverkan utvecklades som bestod av något mer än ett 
nätverk, kontinuerliga möten och kontakter genomfördes där kunskap om respektive organisation 
utbyttes. För Fabio Pittuco, chef för psykiatrisk vårdenhet Södermalm, var detta en välkommen 
situation. Han påpekar att ett samarbete länge funnits med Fontänhuset men att det intensifierades 
under projektet. Han påpekar också att Kamratstödsprojektet inte är en isolerad företeelse utan en 
del i ett ökat samarbete med det omgivande samhället. Men han beskriver ett dilemma i 
sammanhanget. När vi talar om personer med funktionsnedsättning menar vi oftast varaktiga 
svårigheter för personer i möten med ett omgivande otillgängligt samhälle. När det gäller ”personer 
med psykiska funktionsnedsättningar” har personer som inte utvecklar kronisk psykisk sjukdom 
möjlighet att bli friska, att inte behöva besöka psykiatrin mer, att bli personer utan 
funktionsnedsättning. Detta gäller ofta yngre personer, vilka även var målgruppen för projektet. Mot 
denna bakgrund kan Fontänhusets verksamhet ses som en eventuell medskapare till fortsatt psykisk 
ohälsa. Det finns en risk att personer som skulle kunna bli friska i stället identifierar sig som sjuka. Ett 
sådant konstaterande ska inte ses som en kritik av Fontänhusets verksamhet utan just som ett 
dilemma. Det ska även relateras till den kvarvarande synen på personer med psykisk ohälsa, risken 
för stigmatiseringsprocesser och tabun kring denna typ av ohälsa finns ännu kvar.  

Dövas arbetsmarknad hade en mycket bra samverkan med Af lokalt. Dövkonsulenterna såg 
möjligheterna med DFÖ:s material och att det kunde användas i verksamheten med arbetssökande 
döva. Problemen fanns högre upp i organisationen. Eva Brynte, dövkonsulent på Af i Örebro berättar 
att just nu (våren 2014) så finns materialet från DFÖ som en länk på Arbetsförmedlingens webbplats 
som handlar om teckenspråk och dövkonsulenter. Det går att länka dit och detta görs också. Däremot 
beslutade man, som Eva minns det, att inte ta över materialet, trots att DFÖ tänkte sig att överlämna 
det gratis. På Af centralt såg man det mer som en framtida kostnad att behöva uppdatera, kanske 
producera nya filmer osv. än som en möjlighet att få ett pedagogiskt verktyg. Eva tror även att det 
fanns riktlinjer som sade att Arbetsförmedlingens informationsmaterial skulle vara egenproducerat.  

För Gott liv har en stor del av projektet ägnats åt att hitta samverkansformer med kyrkor och 
församlingar. Via konferenser och deltagande i forum där traditionellt diakonalt arbete diskuteras 
har man försökt vidga synen på ”hjälparbete” till att omfatta målgruppen personer med 
funktionsnedsättning. Johan Arvidsson önskar att kyrkan och enskilda församlingsmedlemmar ägnar 
sig mer åt arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet hade en nära samverkan med Af i Jönköping och 
handläggaren David Gunnarsson. David beskriver en god samverkan med en mindre lokal förening 
och Origo och som han tycker har gjort ett mycket bra jobb. Men i en nära framtid och med nya 
upphandlingar är det mycket osäkert om en liten organisation som Origo har en chans i konkurrens 
med ”stora drakar som Personalstrategerna”. På det sättet styr ekonomiska beslut och händelser hur 
varaktiga samverkansformerna kan bli mellan beställare och utförare.   
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Könsperspektiv 
I Dövas arbetsmarknad strävade man efter en jämn könsfördelning i sina 30 filmer vilket man också 
uppnådde.  

Gott liv hade en kraftig övervikt av kvinnor medan däremot SIA, trots många likheter med Gott liv, 
hade en ganska jämn könsfördelning. Samuel Löfgren i SIA ser inte i efterhand att det fanns behov av 
att ta in ett könsperspektiv i projektet vilket skulle ha kunnat handla om hur man styr deltagare till 
olika sysslor beroende på kön. Han tror snarare att de lyckades ha ett ”människoperspektiv” där 
utgångspunkten var frågan vad vill du?   

Johan Arvidsson diskuterar att så många kvinnor kom till Gott liv och så få män. Han tror inte att män 
har mindre behov av samtal i grupp men att manligheten och styrande normer står i vägen för att 
erkänna behovet. Han ser en tydlig inriktning från många mäns sida att de vill ha jobb och de vill ha 
lön, en riktig lön.   

Aktivt kamratstöd anger att man nådde ungefär lika många kvinnor som män nåddes (52 procent 
kvinnor) vilket innebär att könsfördelningen var jämn bland dem som tog emot besök av 
kamratstödjarna. Även bland kamratstödjarna var könsfördelningen i stort sett jämn. Projektledaren 
tyckte sig se att bland dem som var intagna på vårdavdelningarna var kvinnorna yngre än männen. 
Karin Lindroos tycker även att bland dem de träffade så var behoven och intressena ungefär samma. 
Men hon säger att de inte förde någon annan statistik än att hålla reda på könsfördelningen. Något 
ytterligare könsperspektiv hade man inte: 

Jag är ganska intresserad av det överlag liksom, liksom hur killar, män, tjejer, kvinnor 
uttrycker psykisk ohälsa och hur dom bemöts och vad som är deras eget uttryck och 
vad som faktiskt är, baserat på något helt annat eller, ja på hur vi bemöter dem och 
vad vi tror att liksom… men tyvärr hade vi inte det så det är svårt att säga så mycket 
nu.  

FN-konventionen 
Vi frågade om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit ett 
levande dokument under planeringen och genomförandet av projekten.  

Inte för Dövas arbetsmarknad, det var för tidigt trodde projektledaren, dokumentet hade inte hunnit 
förankras. 

Inte direkt menar Aktivt kamratstöd, men hela Fontänhusets verksamhet med sina riktlinjer bygger å 
andra sidan mycket på de principer om mänskliga rättigheter som formuleras i FN:s konvention om 
de mänskliga rättigheterna. 

Gott liv har inte heller konkret utgått från konventionen och projektledaren ser det lite som en miss. 
Han vill gärna ta upp dokumentet i den fortsatta verksamheten och menar att det passar mycket bra 
som diskussionsmaterial i gruppsamtalen.  

Frågan om konventionen kom inte upp tillsammans med projektledaren i SIA.  

Projektets planering 
Gott liv genomförde en förstudie vilket underlättade mycket och när det stora projektet startade 
kunde man börja omgående.  
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För Aktivt kamratstöd hade det underlättat att ha börjat med en förstudie för att sedan komma igång 
med själva aktiviteterna i projektet. Vad som hade behövts där var att arbeta fram rutiner för 
besöken på avdelningarna. Rutiner för både besök, uppföljning och eventuellt fortsatt stöd. En stor 
del av det första året gick ut på att skapa sådana rutiner. På det sättet beskriver projektledaren att 
det första året av det riktiga projektet blev lite grann som en förstudie, utan att det egentligen var 
meningen.  

Dövas arbetsmarknad hade, tack vare att tjänsten köptes av ett företag varifrån en professionell 
projektledare verkade, endast mindre svårigheter i själva planeringsarbetet.  

SIA genomfördes av en så pass stor organisation att det redan fanns upparbetade rutiner och 
strukturer att utgå från när projektet startade.  

Deltagarnas upplevelser  
I fallstudien har vi intervjuat två projektdeltagare. Båda vill vara anonyma och vi har valt att kalla 
dem Eva och Anders.  

Eva är 36 år. Redan som 21-åring drabbades hon av utmattningsdepression och har sedan dess 
upplevt perioder av depression och även varit sjukskriven för det. Hon har periodvis mått så dåligt att 
hon varit inlagd på psykiatrisk vårdavdelning, men i dag (våren 2014) har det gått fem år sedan hon 
var inlagd sist. Eva förklarar att hon inte varit i kontakt med Af eftersom hon har permanent 
sjukersättning. Hon har däremot regelbunden kontakt med en kommunal arbetskonsulent och det 
var via den personen som Eva fick kontakt med projektet.  

Vårt samtal varar ungefär en timme. Vi hinner med att prata både om hur Eva mått sen den där 
första depressionen och hur hon mår nu. Det är svårt att förstå att Eva har en bakgrund med djupa 
och svåra svackor. Begreppet osynligt funktionshinder ligger nära till hands och Evas berättelse 
innehåller både inslag av vilka konsekvenser det kan få för henne men även svar på hur hon idag kan 
tänka mer lösningsinriktat. Eva säger: 

Jag skulle städa på caféet, det var en måndagseftermiddag, satt det en del människor 
vid ett bord, jag kände att jag orkar inte be dem lyfta fötterna, du vet… jag gick ner i 
köket och sa att jag klarar inte det här… kan jag städa nån annanstans?, du vet ibland 
kommer det såna här… 

Efter att Eva varit med i projektet ett tag och deltagit i regelbundna samtalsgrupper fick hon 
möjlighet att praktisera på ett café. Hon trivdes och tänker att hon faktiskt skulle kunna jobba med 
det här i framtiden. Ändå händer det att liknande ångestattacker som beskrevs i citatet ovan drabbar 
henne. Men det är inte katastrof: ”kan jag städa nån annanstans?” frågar Eva. Detta är exempel på 
att tänka ut en alternativ lösning på ett problem, ett problem som kan verka bagatellartat men som 
för Evas del var ett i raden av plötsliga ångestattacker och som därmed utgör själva kärnan i just 
hennes svårigheter i arbetslivet. När hon befann sig i en tillåtande omgivning där arbetsledare och 
arbetskamrater var medvetna om hennes problem samt visade förståelse och empati, så kunde 
problemet lösas och Eva kunde gå vidare.  

Det är utan tvivel så att för både Eva och Anders har deras deltagande i projekten betytt mycket. 
Båda nämner samtalsgrupperna som för båda projekten var ett slags basverksamhet. På frågan vad 
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det var man gjorde i dem, vad man pratade om och vad det var som gjorde att man stärktes svarar 
Eva:  

Vi pratar om olika grejer, bland annat vad man har för relationer (…) att alla inte står 
varandra lika nära, man får tänka efter lite, man får prata om självkänsla, självbild och 
så, att man är värdefull som man är utan att man behöver prestera en massa och 
sånt… Vi pratade om att sätta gränser, att man har rätt att ha lite för sig själv (…) Man 
går igenom rätt många bitar i livet, om ideal, om samhällets idealbild och så…  

Anders är 25 år. Han arbetar 50 procent i en mataffär. Det är en riktig anställning och inte en 
praktikplats. Anders betonar att det var Projektet som hittade jobbet. Innan han kom med där hade 
han haft en praktikplats på en annan affär, men det fungerade inte. 

Jag fick en praktikplats, det gick inte bra, chefen stöttade inte, så jag slutade där… Jag 
fick inga egna arbetsuppgifter, jag fick bara gå runt…  

På det nya jobbet är de andra schyssta och snälla och Anders trivs bra; ”nu får jag saker att göra, inte 
bara gå runt som i förra affären”.  

Hans deltagande i projektet är slut men när han slutade bad de ändå att han skulle hålla kontakten 
med dem och höra av sig om hur det går för honom. Så Anders försöker höra av sig regelbundet, han 
skriver och berättar hur han har det. Vid sidan av jobbet håller han nu på att ta körkort. Samma dag 
som intervjun hade han besökt habiliteringen för att få hjälp att fylla i en del papper. Vi går inte in i 
detalj på varför han har hjälp därifrån, men konstaterar att stödet fungerar.  

 

Sammanfattning – hinder och möjligheter för fallstudieprojektens genomförande 

Interna hinder för projektens genomförande 
Små organisationer, som t.ex. DFÖ som är en ideell förening med ett fåtal anställda, har små 
möjligheter att fortsätta driva ett projekt när bidraget är slut. Ibland anställs en projektledare 
tillfälligt för att driva projektet, när denna sedan slutar så försvinner även kunskapen och 
erfarenheter så verksamheten får svårt att leva vidare. Ibland pågår ett projekt fast styrelsen i 
föreningen byts ut, den nya styrelsen ärver då projektet och projektledaren får ägna tid och kraft åt 
att informera nya personer om projektets innehåll. 

Funktionsnedsättningen i sig kan vara en form av internt hinder, t.ex. om en ung person som är döv 
och teckenspråkig drömmer om att bli bilförsäljare. I teoretisk och formell mening är detta möjligt, 
men vad kostar det i form av kraft och energi för den här personen? Eva Brynte, med mångårig 
erfarenhet från Af, vet att personer med funktionsnedsättningar måste vara beredda att satsa 
mycket tid, kraft och energi för att nå ett mål. Det är inte samma sak som att det är omöjligt att nå 
höga mål, men frågan är om det är värt det pris man måste betala.   

Externa hinder för projektens genomförande 
• Deltagarnas (målgruppernas) egna inneboende rädslor, svaga självförtroende och låga 

självkänsla hindrar dem. Det är stora variationer i mogenhet och hur redo man är att ha en 
kontinuerlig sysselsättning utanför det egna hemmet.   
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• Fördomar, okunnighet och krav från myndigheter och majoritetssamhället, som också kräver 
att projektledare och projektpersonal ska informera om projekten och om målgruppernas 
särskilda behov och kapacitet.  

• Generella tidsramar för individers rehabilitering som de institutionaliserade regelsystemen 
inom FK och Af som sätter upp.  

• Arbetsmarknadens förändring i takt med omvärldsförändringar, politiska beslut och 
konjunkturer som underminerar möjligheten att bedriva en kontinuerlig och stabil 
verksamhet. Detta gäller för både medverkande projekt och de samverkande myndigheterna. 
Trender kommer och går och fördelningen av resurser varierar i tid och mellan regeringar.  

Interna underlättande faktorer för projektens genomförande 
• Att vara fristående från myndigheter, frihet från tidsramar vilket gäller främst Gott liv och SIA 

där deltagarna i de flesta fall (men inte i alla) hade permanent sjukersättning.  

• Närheten till en stabil organisation, gäller Aktivt kamratstöd, Gott liv och SIA, med en 
strukturerad verksamhet och med egen fast anställd personal.   

Externa underlättande faktorer för projektens genomförande 
• Deltagarnas (målgruppernas) egna inneboende drömmar och visioner. Deltagarnas ökade 

motivation efter att ha blivit erbjudna att delta i projekten.  

• Det ekonomiska och personella stödet från Arvsfonden. 

• Att vara på plats i rätt tid när fördelningspolitiska beslut tas och reformer genomförs som 
gynnar det civila samhället, ideella föreningar och sociala företag. Sådana beslut, kombinerat 
med stödet från Arvsfonden, kan vara avgörande för att en ideell förening eller socialt 
företag ska våga satsa och genomföra ett större projekt. 

• Externt processtöd från forskare inom socialt arbete och rehabilitering på Malmö högskola 
(SIA).  

Det är med några få undantag samma faktorer som angavs i enkäten men i fallstudierna nämns inte 
bristande kunskap som ett hinder. Detta är heller inte konstigt eftersom det är framgångsrika projekt 
som valts ut. Det är också relativt stora projekt och de framhåller att det ekonomiska stödet från 
Arvsfonden varit en viktig främjande faktor. Som en hindrande extern mekanism framhålls den 
ökande arbetslösheten. 

Sammanfattning och diskussion 
Denna utvärdering rör ett politiskt högprioriterat område, nationellt som internationellt. Att öka 
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden är viktig ur 
flera aspekter. Det är en fråga om förankring, livskvalitet och tillhörighet. Rätten att inte vara 
exkluderad i samhället. Det handlar också om att frigöra sig från bidragsberoende och få en egen 
försörjning. Detta är goda målsättningar men som denna utvärdering visar är det ofta en lång och 
svår väg att gå för att nå dessa högt ställda mål. Det finns också en grupp vars livssituation är sådan 
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att målet inte är möjligt att nå, åtminstone inte på kort sikt. Det handlar då mer om att upprätta en 
vardag som ger struktur, mening och innehåll utan att vara kopplad till ett eget arbete.  

Det talas ofta om att dessa personer står långt från arbetsmarknaden, vilket är uttryck för synen att 
det är en individuell egenskap. Ett annat sätt att uttrycka det är att trösklarna in på arbetsmarknaden 
är för höga, vilket lägger ansvaret på det omgivande samhället. I de projekt som ingår i denna 
utvärdering är fokus riktat mot att sänka trösklar. Det är ett ambitiöst arbete som innebär att 
grundläggande strukturer behöver förändras. Det kan röra sig om normer, föreställningar, regelverk 
och ersättningssystem, diagnostisering och sjukdomsorientering. Mycket av detta ligger utanför 
projektens möjligheter att påverka. Förväntningarna på vad som kan åstadkommas inom ramen för 
enskilda projekt kan därför inte vara höga.  

Den övergripande frågan som denna utvärdering därför försöker besvara är om en satsning som den 
inom Arvsfonden i ett mer övergripande perspektiv kan påverka utvecklingen i positiv riktning. I vår 
beskrivning av sammanhanget för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden framgår 
att utvecklingen inte går åt det hållet.  

Sammanfattningsvis visar framgångsindexet att en stor del av projekten med det primära målet att 
öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete har lyckats väl med detta. 
Vi kan konstatera att flera av projekten sammantaget har lett till att ett förhållandevis stort antal 
personer fått någon form av sysselsättning. På kort sikt har 184 personer fått arbete, 77 utbildning 
och 203 någon form av praktik. Huruvida de som gått till utbildning och praktik sedermera fått ett 
arbete går inte att uttala sig om. Huvuddelen av projekten har inte gett någon siffra på hur många 
personer som på olika sätt fått stöd med att närma sig arbetsmarknaden varför det är svårt att veta 
om de uppgivna siffrorna är en underskattning eller ej. 
 
Det andra vi kan konstatera är att en mycket stor del av projekten nått sina mål. Två tredjedelar av 
projekten som besvarat enkäten har nått sina mål i hög utsträckning. Resterande med två undantag i 
viss utsträckning. Även detta får anses vara ett gott utfall. Vi återkommer med en diskussion om 
möjligheterna till en mer strukturell långsiktig påverkan för att sänka trösklarna för målgruppen men 
projektens egen bedömning av graden av måluppfyllelse tyder på att de sätter mål som ligger inom 
deras räckvidd. 

Vilka är då de mekanismer som främjar en sådan utveckling och vilka är det som försvårar? Med hjälp 
av en analys av de projekt som besvarat enkäten och med de fördjupade fallstudierna ska vi försöka 
besvara frågan om hindrande och främjande mekanismer.  

För att besvara frågan har vi tagit fram en analysmodell för respondenternas och informanternas 
egna uppfattningar vad som varit främjande respektive hindrande mekanismer. Denna bild 
kompletteras med en analys av sambanden mellan olika egenskaper hos projekten och hur väl de 
lyckats med de centrala målsättningarna.  

Tabell 21. Främjande och hindrande mekanismer 

 Interna Externa 
Främjande Organisation och struktur 

Obundenhet 
God samverkan och engagemang från 
externa parter 
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Internt engagemang 
God målgruppskännedom 
God ämneskunskap och erfarenhet 

Förankring i målgruppen, 
brukarmedverkan 
Ekonomiskt stöd från Arvsfonden 

Hindrande Intern organisation (ej stabil) 
Bristande kunskap 
 

Målgruppens utsatthet 
Omgivningens okunnighet och 
fördomar 
Bristande flexibilitet i regelverk 
Ökad arbetslöshet 
Samverkanssvårigheter 
Bristande förankring i målgruppen 

 

Hindren är ofta externa förhållanden. Det är en mycket komplex problematik som projekten försöker 
angripa och att mycket av de avgörande förhållandena ligger utanför deras påverkansmöjligheter. 
Beroendet av god samverkan med externa parter, de regelverk som dessa är underkastade och 
tillämpar, omgivningens okunnighet och fördomar är exempel på strukturer som är svåra att 
förändra med ett projekt som pågår under några år. God samverkan med de centrala parterna i 
omgivningen, exempelvis Arbetsförmedlingen och näringslivet, och att verksamheten blir väl 
förankrad i målgruppen som också engageras tycks vara helt centralt för framgång även om 
undantag finns bland projekten. 

Det som projektägarna och projektledningen själva kan påverka i mycket stor utsträckning är i första 
hand att projekten förvaltas av kunniga personer i en stabil organisation. Det måste alltså finnas en 
form av projektmognad inom organisationen. Till detta måste räknas att organisationen som söker 
anslag och planerar ett projekt av detta slag känner målgruppen väl och att projektet är väl förankrat 
i målgruppen. 

Det är ett komplext samspel mellan främjande och motverkande mekanismer. Man kan ha god 
målgruppskunskap och förankring inom målgruppen men finns det samtidigt t.ex. okunnighet och 
fördomar i omgivningen kan resultatet bli negativt. Samspelet mellan olika faktorer varierar från 
projekt till projekt och det går inte att säga hur ett enskilt projekt kommer att utvecklas. Däremot 
kan insikten om mekanismer leda till att man planerar bättre.  

De mekanismer som vi pekar på är ett resultat av analysen och grundar sig på information från 
respondenterna och informanterna. Det kan finnas andra viktiga mekanismer som vi inte har sett, 
exempelvis diskriminering. Visserligen nämns okunnighet och fördomar som ett hinder men 
begreppet diskriminering tas inte upp, vare sig i enkätens öppna frågor eller i fallstudierna. Detta är 
intressant eftersom det ofta nämns som ett hinder. Det finns en omfattande lagstiftning och 
övervakningssystem för att förhindra diskriminering och det är möjligt att den är framgångsrik i så 
måtto att detta inte framträder som ett avgörande hinder. En annan tolkning är att det upplevs som 
ett hinder men man har av olika anledningar inte nämnt det eller kommit att tänka på det.  

En fråga vi har tagit upp är om innovationsgraden kan vara ett hinder. Det finns tecken som tyder på 
att nya metoder tar tid att införa på grund av maktstrukturer, okunnighet, rigida organisationer m.m. 
Vi kunde i analysen se tecken på att innovativa projekt hade större svårigheter än andra att nå sina 
mål.  
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Men ett tecken på att de hinder som redovisas i enkäten och i fallstudierna är centrala för framgång 
är att sambandsanalysen (tabell 15) visar att dessa hinder har ett starkt samband med hur 
framgångsrikt ett projekt varit. 

Vi vill också peka på att det inte är entydigt att stora projekt (i tid och pengar) når framgång i större 
omfattning än små projekt. Det kan vara flera skäl till detta och det är osäkert hur detta ska tolkas. Å 
ena sidan kan det vara så att stora projekt har en mer ambitiös målsättning och får svårt att nå ända 
fram medan små projekt har mer avgränsade mål som lättare kan nås. Det kan å den andra sidan 
vara så att överlevnaden (en delaspekt av om projektet är framgångsrikt eller inte) kan 
sammanhänga med storleken på stödet. Mycket stora bidrag kan leda till att stora 
projektorganisationer byggs upp som blir beroende av fortsatta bidrag. Det är alltså en avvägning 
mellan storlek och överlevnadsmöjligheter där stora krav ställs på organisationer som får mycket 
stora anslag.   

Fallstudierna ger en fördjupad förståelse av t.ex. betydelsen av målgruppens egenskaper, 
omgivningens synsätt, det omgivande regelverket och innebörden av innovation. Att målgruppens 
egenskaper har stor betydelse för projektens möjligheter att nå framgång blir tydligt i 
fallbeskrivningarna. Vi har i den fördjupande analysen tagit med projekt som fokuserar de mest 
utsatta, personer med svår och långvarig psykiskt ohälsa. Denna grupp lyfts i många sammanhang 
fram som en grupp där samhällets insatser måste öka eftersom de är en mycket utsatt grupp. Trots 
detta har det i ett nationellt perspektiv inte lett till någon större förändring för gruppen. Fallstudierna 
visar på den komplexitet som arbetet med denna grupp medför och att det kanske inte i första hand 
är en fråga om anställning utan andra insatser som ska prioriteras.  

Fallstudien visar också ett dilemma som inte bara finns inom denna målgrupp. Att bli föremål för 
särskilda insatser där man deltar endast i egenskap av att ha en viss funktionsnedsättning kan leda till 
att upplevelsen av denna egenskap förstärks. Detta är det grundläggande dilemmat inom all 
verksamhet på området: att vara som alla andra men i ”behov av särskilt stöd”. Samtidigt vittnar 
forskningen om den styrka det kan innebära för personer med funktionsnedsättning att få vara del av 
en gemenskap där man delar vissa grundläggande saker. Upplevelsen att inte vara ensam ger många 
en styrka. Om inte projekten förmår upprätthålla en god balans mellan det ”lika och det unika” utan 
fokuserar på det unika kan det leda till att känslan av att vara annorlunda förstärks. 

Fallstudierna visar också på ett tydligt sätt hur beroende projekt kan vara av att utveckla god 
samverkan med det omgivande samhället. Den kvantitativa analysen visade att framför allt 
Arbetsförmedlingen var en viktig samarbetspart men fallstudierna visar att även andra aktörer är 
mycket viktiga, t.ex. habilitering.  

Brukarmedverkan har varit central för de flesta projekt. Praktiskt tagit alla projekt (94 procent) 
uppger att de har brukarmedverkan och då rör det sig i huvudsak om samråd och gemensamma 
beslut. Analysen visar också att brukarmedverkan har ett positivt samband med framgång för 
projektet.   

Vi kan också konstatera att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
inte tycks ha spelat någon roll i de projekt som varit föremål för en mer ingående analys. Detta kan 
förefalla märkligt eftersom det är en grundläggande värdegrund som all verksamhet av detta slag ska 
vila på. Det behöver naturligtvis inte innebär att projekten på något sätt arbetar i strid med 
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konventionen, men den är ett viktigt riktmärke för hur arbetet med målgruppen ska formas. 
Eftersom frågan om konventionens roll inte ställdes i enkäten kan vi inte dra några mer långtgående 
slutsatser om dess roll för projekten som inte ingick i fallstudien.  

Vi vill också kort kommentera frågan huruvida projekten avsatt spår efter det att finansieringen från 
Arvsfonden upphört. För de projekt som fortfarande pågick vid datainsamlingen har frågan ställts 
mer hypotetiskt ”I vilken utsträckning bedömer du att projektets verksamhet har möjlighet att 
fortsätta efter Arvsfondsprojektets slut?”. Något enstaka projekt har inte lyckats genomföra vad man 
planerade och har därmed inte lämnat några spår efter sig (i positiv mening). Två tredjedelar av 
projekten säger att överlevnaden är god. För några av projekten ingick det inte i målsättningen att 
fortleva efter projekttiden. Det rörde sig om en koncentrerad insats med ett klart slut. Det är då 
viktigt att lyfta fram det som framkom i fallstudien av ett av projekten: projekten upphör men den 
arbetsmodell som utvecklats lever kvar. Vår samlade bedömning är att den form av stöd som ges 
genom Arvsfonden har en relativt god effekt i form av överlevnad.   
 
Frågan om att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att komma in på 
arbetsmarknaden har varit högt prioriterad under många år. Det finns ett flertal stora offentliga och 
andra aktörer (t.ex. stiftelser som Stiftelsen Activa eller privata som Misa) som arbetar med detta 
mål. Arbetsförmedlingen är huvudaktör och genom sin Sius-verksamhet arbetar de systematiskt för 
att förbättra situationen. Det finns också ett omfattande regelverk som styr arbetet. Det kan handla 
om rätten till lönebidrag och andra ekonomiska stödformer. Lagstiftningen är också skarp när det 
gäller diskriminering.  

En annan helt central fråga är att det inom näringslivet finns aktörer som verkar i en 
konkurrensutsatt situation där det råder ett avkastningskrav. Sammantaget visar dessa exempel på 
komplexiteten kring funktionsnedsättning och arbetsmarknad. Statistik visar också att situationen 
inte blir bättre för gruppen. Det finns alltså en stark politisk enighet om att förändra situationen, men 
samtidigt mycket stabila strukturer som inte ens de stora central aktörerna tycks kunna påverka.  

Man kan då inte förvänta sig att kortsiktiga projekt (upp till tre år) kan leda till långvarig och 
strukturell förändring. Vad man kan förvänta sig är att projekten med rätt förutsättningar avsätter 
kortsiktiga och regionala spår och vara ett viktigt komplement till de mer centrala aktörerna inom 
området. Det som projekten också bidrar med är att synliggöra olika grupper av personer med 
funktionsnedsättning. Även om ett enskilt projekts räckvidd är begränsat är det rimligt att anta att 
den samlade effekten av projekten är att gruppen blir mer synlig och att förståelsen för deras behov 
av stöd och behovet av att anpassa arbetsmarknaden ökar.  
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Bilaga 1: Enkäterna 
 

Enkät (Avslutade projekt) 

Projekt: 

Projektets huvudmål: Fylls i av utvärderarna 

 

Mål/ måluppfyllelse 
 
1a. I vilken grad bedömer du att projektets huvudmål uppfylldes?  
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
 
1b. Vilka hinder för att nå huvudmålet/målen stötte ni på?  
 
⎕ Inga avgörande hinder fanns 
 
⎕ Följande faktorer utgjorde hinder för att nå huvudmålet/målen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1c. Vad var det som gjorde att ert projekt helt eller delvis lyckades nå huvudmålet/målen? Nämn 
minst en viktig framgångsfaktor. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Överlevnadsförmåga 
 
2a. Syftade projektet till att utveckla en verksamhet som skulle fortsätta efter projekttidens slut. 
 
⎕ Ja  
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⎕ Nej ⟶Gå till avsnitt 3.  
 
2b. I vilken utsträckning bedömer du att projektets verksamhet har fortsatt efter Arvsfondsprojektets 
slut? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
 
2c. Om verksamheten har fortsatt, beskriv i vilken form den har gjort det: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2d. Om verksamheten har fortsatt i någon form, vilka faktorer bedömer du har varit mest 
betydelsefulla för att verksamheten har kunna fortsätta?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2e. Om verksamheten inte fortsatt, ange de faktorer som du bedömer förhindrat detta: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Sänkta trösklar till arbetsmarknaden 
 
3a. Bedömer du att fler personer med funktionsnedsättning fick jobb/började studera/praktikplats 
som en följd av projektets verksamhet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
3b. Ange (om det går) i faktiska tal hur många av projektets målpersoner som medverkade (var 
inskrivna) i projektet: 
 
…………… 
 
 
3c. Ange (om det går) i faktiska tal hur många av projektets målpersoner som erhöll jobb: ……….., 
utbildning: …………, eller praktikplats: …………… 
 
 
3d. Om projektet inte varit direkt riktat mot arbete eller utbildning; Har projektet på annat sätt 
bidragit till att projektets målpersoner möjlighet att kommit in på arbetsmarknaden ökat? 
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⎕ Ja, på följande sätt:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
⎕ Nej  
 
3e. Ange den viktigaste faktorn som bidrog till att projektets målpersoner erhöll jobb, utbildning, 
praktikplats eller på annat sätt närmade sig arbetsmarknaden: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Brukarmedverkan 
 
4a. I vilken uträckning har projektets målpersoner själva medverkat i projektet?  
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning       ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
4b. Om projektets målpersoner medverkat i planerings- och beslutsprocesser i projektet, ange på 
vilket sätt: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Samverkan med andra intressenter 
 
5a. Har projektet haft samarbete med andra intressenter (myndigheter, intresseorganisationer, 
föreningar, lokalt näringsliv mm.)? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
5b. Om projektet haft samarbete/samverkan,  ange med vilka intressenter: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sidoeffekter  
 
6a. Uppstod några positiva oförutsedda effekter inom ramen för projektet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
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6b. Om oförutsedda positiva sidoeffekter uppstod, beskriv dessa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6c. Uppstod några negativa oförutsedda effekter inom ramen för projektet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
6d. Om oförutsedda negativa sidoeffekter uppstod, beskriv dessa: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Administrativa aspekter 
 
7a. Upplever du att det var administrativt betungande att genomföra projektet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
7b. Om det var administrativt betungande, beskriv vari det huvudsakligen bestod av: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7c. Upplever du att du fick administrativt stöd från din organisation? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
7d. Om du inte fick administrativt stöd, vad var huvudorsaken till det?: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7e. Upplever du att du fick tillräckligt administrativt stöd från Arvsfonden för att kunna genomföra 
projektet som planerat? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
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7f. Om du inte fick tillräckligt administrativt stöd från Arvsfonden, vilken typ av stöd saknade du?: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Enkät (Pågående projekt) 
 

Projekt: 
 
Projektets huvudmål: Fylls i av utvärderarna 
 
  

Mål/måluppfyllelse 
 
1a. I vilken grad bedömer du att projektets huvudmål är på väg att uppfyllas?  
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
 
1b. Vilka hinder för att nå huvudmålet/målen har ni stött på?  
 
⎕ Inga avgörande hinder finns 
 
⎕ Följande faktorer utgör hinder för att nå huvudmålet/målen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1c. Vad är det som gör att ert projekt helt eller delvis är på väg att nå huvudmålet/målen? Nämn 
minst en viktig framgångsfaktor. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Överlevnadsförmåga 
 
2a. Syftar projektet till att utveckla en verksamhet som ska fortsätta efter projekttidens slut. 
 
⎕ Ja  
⎕ Nej ⟶Gå till avsnitt 3.  
 
2b. I vilken utsträckning bedömer du att projektets verksamhet har möjlighet att fortsätta efter 
Arvsfondsprojektets slut? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
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2c. Om verksamheten har möjlighet att fortsätta, beskriv i vilken form du bedömer att den kommer 
att göra det: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2d. Vilka faktorer bedömer du vara mest betydelsefulla för att verksamheten ska kunna fortsätta?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2e. Om verksamheten inte bedöms kunna fortsätta, ange de faktorer som du bedömer förhindrar 
detta: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Sänkta trösklar till arbetsmarknaden 
 
3a. Bedömer du att fler personer med funktionsnedsättning hittills har fått jobb/börjat 
studera/praktikplats som en följd av projektets verksamhet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
3b. Ange (om det går) i faktiska tal hur många av projektets målpersoner som medverkar (är 
inskrivna) i projektet: 
 
…………… 
 
 
3c. Ange (om det går) i faktiska tal hur många av projektets målpersoner som erhållit jobb: ..…….., 
utbildning: ………, eller praktikplats: ……….. 
 
 
3d. Om projektet inte är direkt riktat mot arbete eller utbildning; Bidrar projektet på annat sätt till att 
öka möjligheten för projektets målpersoner att komma in på arbetsmarknaden? 
 
⎕ Ja, på följande sätt:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
⎕ Nej  
 
3e. Ange den viktigaste faktorn som bidrar till att projektets målpersoner erhåller jobb, utbildning, 
praktikplats eller på annat sätt närmar sig arbetsmarknaden: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Brukarmedverkan 
 
4a. I vilken uträckning medverkar projektets målpersoner planering och beslutsprocesser i projektet?  
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning       ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
4b. Om projektets målpersoner medverkar i projektet, ange på vilket sätt: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Samverkan med andra intressenter 
 
5a. Har projektet samarbete med andra intressenter (myndigheter, intresseorganisationer, 
föreningar, lokalt näringsliv, mm.)? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
5b. Om projektet har samarbete/samverkan, ange med vilka intressenter: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sidoeffekter  
 
6a. Har det hittills uppstått några positiva oförutsedda effekter inom ramen för projektet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
6b. Om oförutsedda positiva sidoeffekter uppstått, beskriv dessa: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6c. Har det hittills uppstått några negativa oförutsedda effekter inom ramen för projektet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
6d. Om oförutsedda negativa sidoeffekter uppstått, beskriv dessa: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Administrativa aspekter 
 
7a. Upplever du att det är administrativt betungande att genomföra projektet? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
7b. Om det är administrativt betungande, beskriv vari det huvudsakligen består av: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7c. Upplever du att du får administrativt stöd från din organisation? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
7d. Om du inte får administrativt stöd, vad är huvudorsaken till det?: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7e. Upplever du att du får tillräckligt administrativt stöd från Arvsfonden för att kunna genomföra 
projektet som planerat? 
 
⎕Inte alls ⎕ I liten utsträckning    ⎕ I viss utsträckning ⎕ I hög utsträckning 
 
7f. Om du inte får tillräckligt administrativt stöd från Arvsfonden, vilken typ av stöd saknar du?: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
  
Mars 2014 
Sif Bjarnason 
Örebro universitet 
sif.bjarnason@oru.se 

Intervjufrågor fallstudien PROJEKTLEDARE 
Inför vår träff vill jag ge dig ett underlag. Tanken är att du i lugn och ro ska hinna fundera kring 
punkterna 1–9 och att vi sedan samtalar kring dem.  

Våra frågeställningar är följande: 

1. Överlevnadsförmåga (enligt Arvsfonden 1–4, inga spår, endast genomfört och nu avslutat, 
erfarenheter lever vidare, lever vidare i ordinarie verksamhet, se sidan 2)  

2. Måluppfyllelse (nåddes målen i relation till hur ni formulerade dem i projektansökan?) 
3. Sidoeffekter (oförutsedda händelser, bra eller mindre bra)  
4. ”Sänkt tröskel?” (när det gäller målgruppens närmande till arbetslivet) 
5. Brukarmedverkan/målgruppens deltagande   
6. Innovation (på vilket sätt var detta projekt nyskapande) 
7. Samverkan (hur samverkade ni med andra organisationer/myndigheter)  
8. Könsperspektiv  
9. FN-konventionen för personer med funktionshinder (användes konventionen inom 

projektet?)  
10. TILLÄGG: planeringen inför projektet: var den tillräcklig? Kunde ni börja arbeta ”direkt” när 

ni blivit beviljade pengarna? 

Till var och en av dessa frågeställningar diskuteras underlättande eller hindrande faktorer och 
huruvida dessa faktorer återfinns inom de interna eller externa strukturer som ringar in det aktuella 
projektet.  
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