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Sammanfattning
Öhrling Pricewaterhouse Coopers har på uppdrag av Integrationsverket
genomfört en utvärdering av beviljade projektbidrag 2004. Projekten som
bedrevs med stöd från Integrationsverket skulle enligt regeringens prioriteringar i regleringsbrevet för 2004 syfta till att:
1) främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden
2) motverka diskriminering vid etableringen på arbetsmarknaden
3) öka jämställdheten mellan könen och förbättra uppväxtvillkoren för
unga med utländsk bakgrund. Här finns en fokusering på unga kvinnor och
flickors uppväxtvillkor.
Under 2004 beviljades sammanlagt 6,7 miljoner kronor i stöd till 26 organisationer för integrationsprojekt, projekt som utgör underlaget i denna
granskning (se bilaga 1). Utvärderingen fokuserar dels på projekten, dels
på Integrationsverkets hantering av fördelningen av statsbidrag. Det är
viktigt att understryka att projekten, på grund av ett antal metodologiska
svårigheter, endast kunnat bedömas i en generell och allmän mening. De
externa utvärderarna har i sin analys lagt stor vikt vid att det finns ett samspel mellan Integrationsverket och projektägarna. Vidare berör utvärderingen de riktlinjer som var gällande 2004. Utvärderingen omfattar alla de
26 projekt som beviljats bidrag. Även handläggare vid Integrationsverkets
utvecklingsavdelning har varit föremål för utvärderingen. Resultaten omfattar tre områden:
•
•
•

projektens mål och effekter
råd och stöd från Integrationsverket
administrativa rutiner, utvärdering och återkoppling.

Inom ramen för dessa områden lyfts följande synpunkter upp:
• Flera av projekten har mycket breda och vagt formulerade mål.
Projekt med tydliga mål består av erfarna och rutinerade projektorganisationer.
• Projekten kritiseras även för bristande riskanalyser, kommunikation, omvärldsbevakning och svårigheter när det gäller att nå relevanta målgrupper.
• Projektens effekter är svårbedömda bland annat med anledning av
de breda målformuleringarna. Dessutom är projekten sinsemellan
väldigt olika. Utvärderarna föreslår därför att Integrationsverket
skärper kraven på tydligt uppföljningsbara och mätbara mål.
• Integrationsverket kritiseras för bristande råd och stöd samtidigt
som utvärderarna ifrågasätter om det inom ett antal av projekten
finns rätt kompetens för att genomföra det som projekten i fråga
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beviljats medel för. Detta då råd och stöd efterfrågas i frågor som
borde ligga på projektens bord.
• Utvärderarna föreslår en precisering när det gäller vilket stöd som
projekten kan förvänta sig av den bidragsgivande myndigheten.
• Integrationsverket kritiseras för bristande administrativa rutiner när
det gäller handläggningstiden, beslutsmotiveringar samt i hur effektiv man är i att begära in självutvärderingar samt att följa upp
dessa.
Integrationsverkets sammanfattande rekommendationer och bedömningar
är:
Projektens målformuleringar bör bli tydligare så att möjligheten till uppföljning förbättras.
Brister såsom bristande planering, avsaknad av riskanalys, kommunikationsproblem samt svårigheter att nå målgrupper som omnämns i rapporten, bör lyftas upp och diskuteras. Särskilda åtgärder för dessa hänger
samman med frågan om vilket stöd den kommande huvudmannen ska ge
projektägarna.
Det kan ifrågasättas om Integrationsverkets stödjande roll har fungerat
på ett tillfredställande sätt. Därför bör den kommande huvudmannen tydligt precisera vilket stöd som projektägarna kan förvänta sig. Integrationsverket ställer sig frågande till om en del av det stöd projekten förväntar sig
är realistiska förväntningar.
Integrationsverket instämmer i utvärderarnas kritik av de administrativa
rutinerna. I den mån de inte åtgärdats sedan 2004 bör det givetvis göra
det. Integrationsverket understryker dock att man har förbättrat de allmänna råden under 2006 och förenklat ansökningsproceduren då den
numera går att göra elektroniskt.
Integrationsverket understryker vikten av att fortsätta att förbättra det
interna uppföljningsarbetet. Ett arbete för att utveckla rutiner för mer systematiska uppföljningar av projekten har också skett sedan 2006. Detta
kan bl.a. leda till förbättrade utvärderingsverktyg.
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Utvärderings- och
granskningsuppdrag
Utvärderingen av beviljade projektbidrag genomfördes på följande sätt.
Under 2006 genomfördes en inledande kartläggning av Integrationsverkets
analysavdelning. Den inledande kartläggningen användes dels som ett
underlag vid Integrationsverkets beställning, dels som ett underlag för de
externa utvärderarna i deras arbete.

Metod och genomförande av slutrapport
Öhrling Pricewater house Coopers resultatutvärdering bygger på följande
material:
•
•
•
•

enkätundersökning riktade till samtliga projekt samt projekthandläggare vid Integrationsverkets utvecklingsavdelning
intervjuer med Integrationsverkets projekthandläggare
ett genomfört seminarium med projektägare och projekthandläggare där styrkor och svagheter diskuterades
dokumentationsgenomgång.

Projektens mål och effekter
Otydliga mål
Projekten kritiseras för att ha mycket breda och vaga mål. Projektens mål
utgörs ofta av visioner snarare än konkreta mål. Det finns projekt som har
tydliga delmål. Gemensamt för dessa projekt är att de bedrivs av mycket
erfarna projektorganisationer.
Enligt Öhrlings bedömning beror detta på att Integrationsverket endast
kräver en projektidé och inte en utarbetad arbetsplan av de sökande projekten. Öhrlings menar att risken med detta arbetssätt leder till stora problem när det gäller möjligheten att utvärdera och följa upp projekten.
Utvärderarna föreslår därför att man i framtiden bör kräva tydliga uppföljningsbara mål. Projekten bör även på ett tydligare sätt arbeta efter de
riktlinjer som Integrationsverkets föreslår. Öhrlings menar också att det
vilar ett stort ansvar på projekten, att de i större grad måste arbeta med att
tydliggöra sina mål samt att de på ett tydligare sätt måste efterleva de riktlinjer som fastställts av Integrationsverket.

Effekter
Öhrlings skiljer mellan det man kallar för interna och externa effekter. De
interna effekterna kan sammanfattas med formuleringen »ett stöd som lett
från passivitet till aktivitet«. Flera projektägare menar att man aktiverade
många människor och hjälpte dem ur sin passivitet. Vidare bidrog projekten till att personer som arbetar och deltar i projekten lyckas skapa mötesplatser och strategiska kontakter på sikt. Även mindre lyckade projekt har
gett interna effekter på så sätt att de deltagande lärt sig av sina misstag och
kunnat göra kommande projekt bättre.
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När det gäller externa effekter understryker Öhrlings det faktum att projekten är så pass olika sinsemellan. Vidare är målen ofta av kvalitativ
karaktär att vilket gör det svårt att bedöma de konkreta externa effekterna
av olika projekt. En generell bedömning är dock att projekten uppnått
tänkta mål och effekter i den mån det har varit uppföljningsbart. Öhrlings
konstaterar även att det funnits ett antal faktorer som hindrat projekten att
nå bättre effekt; nämligen avsaknaden av planering, riskanalys, förberedande kartläggningar inför projektstart samt kommunikationsproblem gentemot relevanta aktörer. Dessutom har flera projekt uppgett att man ibland
haft svårt att nå relevanta målgrupper.

Integrationsverkets bedömning
Ett huvudsyfte med projektbidragen är att pröva nya former av insatser och
metoder för att hämta kunskap och lärdomar. Därför är det givetvis oerhört
viktigt att projektens verksamheter är utvärderingsbara. En förutsättning
för detta är att det finns tydliga mål. Integrationsverket instämmer dock i
Öhrlings bedömning att flera av de målformuleringar som funnits varit
alldeles för vaga och breda vilket försvårat möjligheten till uppföljning.
Samtidigt menar Integrationsverket att kravet på tydlighet och mätbarhet
inte i alltför hög grad får leda till att mindre och oerfarna projekt konsekvent sorteras bort. Integrationsverket sätter ett stort värde på projekt som
berör intressanta insatser, nya angreppssätt och idéer – och inte minst på att
nya aktörer blir delaktiga i arbetet. När det gäller projektidén har det aldrig
varit tanken att den ska ersätta en detaljerad arbetsplan. Det är dock möjligt
att det i praktiken kan ha blivit så i enskilda fall. Idéanmälan, där organisationerna bl.a. anger syfte och mål, målgrupper och samverkansparter, syftar
till att ge en god och jämförbar överblick av samtliga ansökningar från de
olika organisationerna, och betraktas som ett första led. De projekt som anses motsvara riktlinjerna och som står sig väl i konkurrensen går vidare till
handläggning där handläggarna begär in kompletteringar i form av utvecklad projektplan och budget. Om det finns brister i rutiner och dokumentation kring detta, är det viktigt att detta ses över och förbättras så att Integrationsverket på ett mer systematiskt sätt ökar kvaliteten och utvärderingsbarheten i projekten.
Vidare instämmer Integrationsverket i att projektägarna har ett stort ansvar i den meningen att de måste arbeta för tydligare målbeskrivningar
samt för att efterleva Integrationsverkets riktlinjer på ett bättre sätt än vad
som hittills skett.
Integrationsverket instämmer i Öhrlings bedömning att bristen på tydliga
mål negativt påverkat sätten på vilka man kan bedöma effekterna. Samtidigt är det relevant att lyfta de hinder som försvårar möjligheterna att
genomföra goda projekt. Hur man kan åtgärda de hinder som projekten
upplever, hänger delvis samman med vilket stöd Integrationsverket ska och
kan ge projekten. Detta diskuteras i nästkommande avsnitt.
Integrationsverket menar slutligen att det möjligen kan vara så att Öhrlings blandat ihop vilka uppgifter man kräver i vilket skede av arbetsprocessen. När det gäller de projekt som beviljats bidrag har Integrationsverket ställt högre krav än vad Öhrlings antyder.

Råd, stöd och kompetens
Integrationsverket kritiseras för bristande råd, stöd och kompetens. Öhrlings menar att detta inte är en oviktig fråga för en medborgarorienterad
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myndighet. Från projekten finns en önskan om att Integrationsverket borde
vara behjälpligt när det gäller utbildning i projektledning och kontakter
med medfinansiärer samt ett stöd när självutvärderingen skrivs. Detta uttrycktes mycket tydligt vid seminariet. Öhrlings menar att ökad kompetens
för just detta behövs inom Integrationsverket, men de menar samtidigt att
denna efterfrågan också väcker frågan om huruvida projekten har den kompetens som rimligen kan krävas inom ramen för projektets egen verksamhet. Oavsett menar man att det är viktigt att tydligt klargöra vilken form av
stöd (när det gäller projektgenomförandet) som organisationerna kan förvänta sig av Integrationsverket.

Integrationsverkets bedömning
Integrationsverket menar att den stödjande rollen inte fullt ut kunnat genomföras på grund av verkets prioriteringar utifrån bland annat regleringsbrevet samt tidsbrist, snarare än på grund av avsaknad av kompetens.
Integrationsverket erbjuder stöd i mån av tid och behov, och omfattningen
av detta har genom året varierat beroende på organisation och resurser. Det
är viktigt att systematisera och fastställa på vilka områden, hur och i vilken
omfattning Integrationsverket kan bistå projekten. Integrationsverket ser ett
behov av att bistå vid projektstart, inte minst när det gäller målformuleringar. Men verket ser också att det finns behov av återkoppling under projekttidens gång, av avstämning och erfarenhetsutbyte mellan pågående projekt. Det är också relevant att bistå med kunskap kring självutvärdering,
eftersom detta är något som krävs från samtliga projekt. Vidare är det viktigt att Integrationsverket bättre ger återkoppling på, tar vara på och sprider
erfarenhet och resultat från projekten.
Samtidigt menar Integrationsverket att det är viktigt att vidhålla att ansvaret för att bedriva och genomföra projekten, till exempel att nödvändig
kompetens knyts till projektet, ligger hos organisationerna själva. Mot bakgrund av den oklarhet som tycks råda om vilket stöd en projektorganisation
kan förvänta sig av Integrationsverket, är det rimligt att tydliggöra verkets
roll när det gäller råd och stöd. När det gäller kompetensutveckling är frågan dels vad projekten förväntas kunna ta ansvar för själva, dels vad som är
rimligt att Integrationsverket bistår med i form av råd och stöd. Frågan om
kompetensutveckling är viktig och bör föras vidare till den nya huvudmannen.
Integrationsverket menar att den stödjande rollen inte kunnat genomföras fullt ut bl.a. beroende på tidsbrist. Samtidigt menar Integrationsverket
att det finns skillnader i vad de båda aktörerna anser vara realistiska förväntningar på vad projektägarna kan kräva av medelstilldelaren. Det är
trots allt projekten som ansöker om pengar för att genomdriva ett projekt
som man ytterst själv ansvarar för.
Integrationsverket anser det slutligen inte rimligt att verket regelmässigt
ska ha ansvaret att kontakta och skaffa medfinansiärer, även om det ibland
kan finnas skäl att göra detta.

Administrativa rutiner, utvärdering och återkoppling
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers menar att handläggningstiden i flera fall
uppfattats som för lång. Projekten upplever också att de fått svaga avslagsmotiveringar. Öhrlings noterar också att ansökningar som inkommit i närheten av det sista ansökningsdatumet i högre grad beviljats. Utvärderarna

10

menar att detta mönster kan indikera att vissa ansökningar rutinmässigt avslås eller att handläggarna har alltför lite tid att arbeta med de inkommande
ansökningarna.
Öhrlings beskriver också att de obligatoriska självutvärderingarna, trots
påminnelser, inte alltid inkommit. Öhrlings understryker vikten av att
självutvärderingarna inte ska ses som ett pedagogiskt moment utan som ett
underlag till kommande bedömningar av projektidéer.
Vidare konstaterar Öhrlings att utvärderingsverktyget FIDO inte fungerat som det varit tänkt. Man menar att det därför är viktigt att anpassa en
»ny fido« efter de krav som den nya huvudmannen önskar se. Det är också
viktigt att FIDO genomsyrar hela projektbidragsverksamheten och används
på ett tydligare och mer effektivt sätt.

Integrationsverkets bedömning
Integrationsverket instämmer i Öhrlings slutsatser angående de administrativa rutinerna i den mån de inte redan åtgärdats sedan 2004. Integrationsverket understryker att man under 2006 reviderat och förbättrat de allmänna råd som ska stödja handläggarna i deras bidragsbedömningar. Dessutom
har det skett en förenkling av ansökningsprocessen genom att ansökningarna numera är elektroniska.
Integrationsverket instämmer i att självutvärderingarna, trots en ambition, sällan använts i uppföljningsperspektiv. Orsaken är en fråga om prioriteringar och bristande resurser. Verket vill samtidigt understryka att det
under de senaste året skett en förbättring i uppföljningsarbetet. Under 2006
och 2007 har Integrationsverket bedrivit ett utvecklingsarbete när det gäller
rutiner för uppföljning av projekten. Verket granskar och sammanställer resultaten av självutvärderingarna för de projekt som beviljats bidrag under
2005, med avsikten att arbetet ska fortsätta efterföljande år. Förhoppningen
är också att dessa resultat ska utgöra underlag för fortsatt kunskapsutveckling. Integrationsverket skulle dessutom vilja se en utveckling mot att
självutvärderingarna inte bara utgjorde underlag till kommande ansökningar utan att det fanns resurser att analysera, ta till vara och sprida resultaten till relevanta aktörer, helst i samverkan med projektägarna.
Integrationsverket gör samma bedömning som Öhrlings angående utvärderingsverktyget FIDO. Verktyget har inte kunnat användas på ett önskvärt sätt och det har varit svårtillgängligt för projektorganisationer som
saknar erfarenhet.
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Sammanfattning
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Integrationsverkets analysavdelning
genomfört en utvärdering av beviljade projektbidrag 2004. Utvärderingen utfördes under
våren 2007. Utvärderingen har genomförts genom en enkätundersökning med
projektägarna (26 projekt), samt en enkätundersökning åtföljt av djupintervjuer med
handläggare på Integrationsverkets utvecklingsavdelning. Avslutningsvis hölls ett
seminarium i Stockholm där projektägare från sex projekt med sina externa aktörer fick
möta representanter från Integrationsverket och Öhrlings PricewaterhouseCoopers för
presentation av enkätundersökningen och samtal kring projektverksamheten.
”Integration” är ett politiskt laddat ord med hög abstraktionsgrad, och samtidigt ett viktigt
mål för landets styre, oavsett politisk bakgrund. Vi har funnit att projektbidragen kan vara
ett viktigt instrument för att öka integrationen i det svenska samhället på så sätt att ett
flertal människor engageras i projekten, samtidigt som kontakt med samhället skapas i den
mån projektet lyckas med sina föresatser. Detta givet att uppdragsgivaren väljer hur
instrumentet ska användas och utvärderas. Organisationen behöver bestämma sig för om
projektmedlen ska utvärderas i förhållande till ökad integration (kvalitativ effekt), d.v.s.
projektens resultat i förhållande till projektidé eller om utvärderingen ska ske gentemot
tydligt mätbara (kvantitativa) variabler. Oavsett detta är det är tydligt att intresset för
projektbidrag är stort då det sammanlagda ansökta beloppet för projektbidrag under 2004
uppgick till c:a 29 milj. kronor, av avsatta c:a 6,7 milj. kronor.
Granskningen visar att projekten är svåra att utvärdera med avseende på mål, effekter och
resultat bl.a. beroende på att de projektidéer som ligger till grund för projekten är av en
bred och omfattande karaktär. Detta beror i sin tur på att Integrationsverket antagit ett
arbetssätt, för att förenkla ansökningsprocessen för icke erfarna projektägare, där de
formella kraven är relativt lågt ställda. Projekten anser själva att de generellt uppfyller de
krav som ställts på dem från Integrationsverket, samtidigt som Integrationsverkets
personal finner det svårt att kommunicera riktlinjerna till de sökande. Det finns därmed en
kommunikationsklyfta mellan projekten och Integrationsverket i frågor som gäller vad
som förväntas av projektet i termer av t.ex. resultat och utvärdering, och vilket stöd
projektet kan räkna med från Integrationsverkets sida.
Kritik kan riktas mot projekten bl.a. för bristande tydlighet i mål (för breda mål) och
bristande insatser på utvärderingsområdet, samtidigt som det är Integrationsverket som
ställt upp de riktlinjer och det arbetssätt under vilka projekten opererar.
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1 Inledning
1.1 Uppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Integrationsverkets analysavdelning
genomfört en utvärdering av beviljade projektbidrag 2004. Utvärderingen utfördes under
våren 2007.
Integrationsverket beviljar och utbetalar statsbidrag i enlighet med förordning (2000:216)
om stöd till organisationer som främjar integration, förordning (2002:1058) om statligt
stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande
grupperingar, samt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som
förebygger och motverkar diskriminering. Bidrag ges även till Centrum mot Rasism och
till informationsprojektet Quick Response, som drivs av Röda korsets ungdomsförbund.
Svenska staten utövar betydande styrning av projektbidragsverksamheten genom det
regleringsbrev som Integrationsverket årligen erhåller. Av detta framgår inte bara de
ekonomiska förutsättningarna för verksamheten, utan även vilka grupper i samhället som
projektverksamheten ska inriktas mot.
Integrationsverket får varje år ett regleringsbrev från Regeringen där de prioriterade
insatsområdena för Integrationsverkets verksamhet finns definierade. Projekten under år
2004 prioriterade tre stycken områden:
•
•
•

Projekt som främjar nyanländas inträde på arbetsmarknaden
Projekt som tar sikte på att motverka diskriminering vid etableringen på
arbetsmarknaden
Projekt som syftar till att öka jämställdheten mellan könen och förbättra
uppväxtvillkoren för unga med utländsk bakgrund. Här finns en fokusering på
unga kvinnor och flickors uppväxt villkor.

Under år 2004 beviljades sammanlagt 6,7 miljoner kronor i stöd till 26 organisationer med
tillhörande projekt, vilka även utgör underlaget i denna granskning (se bilaga 1).
I Integrationsverkets ansvar ingår kvalitetssäkring, uppföljningar och utvärderingar av
projekt som får statligt stöd för att främja integration och motverka diskriminering.
Integrationsverkets utvecklingsavdelning är ansvarigt för handläggningen av
ansökningarna om projektbidrag. Integrationsverkets utvecklingsavdelning är föremål för
utvärderingen medan Integrationsverkets analysavdelning är beställare av utvärderingen.
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1.2 Syfte
Integrationsverkets analysavdelning definierar syftet med föreliggande utvärdering av
beviljade projektbidrag 2004 på följande sätt:
”Syftet med uppdraget är att genomföra utvärdering av hur de alla de beviljade projekten
bedrivits samt vilka resultat dessa har uppnått.”
•
•
•

Med alla menas de projekt som får finansiering från Integrationsverkets
utvecklingsavdelning för att bedriva sin verksamhet.
Hur syftar till en beskrivning av hur projekten organiseras och genomförs utifrån
de mål och riktlinjer som givits av Integrationsverkets utvecklingsavdelning.
Mål och riktlinjer i relation till vilka resultat som projekten har uppnått.

Vid det inledande mötet med Integrationsverkets analysavdelning ombads vi även att ge
förslag på hur Integrationsverkets verksamhet skulle kunna förbättras, även i annan
organisations regi, ev. med konkreta tips till den nya huvudmannen. Den handläggning
som Integrationsverket utför under själva projektprocessen (från ansökan till
projektavslutning) påverkar både projektets process och resultat, och därmed är det även
rimligt att lyfta fram Integrationsverket som aktör, med dess styrkor och svagheter.

1.3 Metod
Det har skett en genomgång av befintlig dokumentation vid Integrationsverket. Dessutom
har ett antal andra metoder använts som presenteras nedan.
En enkätundersökning användes som ett inledande steg i att skapa mer kunskap om hur
projekten har fungerat samt deras relation med Integrationsverkets utvecklingsavdelning.
Genom att systematiskt analysera projektägarnas attityder erhålls ett underlag som talar
om hur projekten genomförs i relation till mål och riktlinjer. De rekommendationer som
ges i samband med en undersökningsanalys grundar sig på hur respondenten subjektivt
uppfattar situationen.
I enkätundersökningen studeras följande kvalitetsområden eller infallsvinklar på
projekten:
•
•
•

Mål och riktlinjer tydlighet, måluppfyllelse
Samarbete externt och internt
Effekter på integration, som komplement
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•
•
•
•

Självutvärderingen och FIDO1
Totalbetyg för projektet
Information, som helhet och vid projektstart
Integrationsverkets hantering, kompetens tillgänglighet, service, rådgivning,
löpande kontakter

Undersökningens målgrupp var projektägare eller motsvarande för projekten som under
2004 tilldelats ekonomisk ersättning från Integrationsverket. Svaren på enkäten har tillåtits
vara anonyma för att tillförsäkra hög svarsfrekvens och tillförlitlighet. Metoden för att
samla in fakta har bestått av en webbenkät som skickades ut till samtliga 26 projekt som
under 2004 erhöll projektmedel från Integrationsverket. Ett projekt föll bort p.g.a. av att
projektägaren hade slutat och inte gick att få tag i. Totalt ingick således 25 projekt i
undersökningspopulationen. Av dessa har 21 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 84 %.
Fyra projekt har valt att inte svara. Svarsfrekvensen är dock tillräckligt bra för att
garantera den statistiska tillförlitligheten i undersökningen.
Bakgrunden till metodvalet har tagits fram i samråd med Integrationsverkets
analysavdelning, men även i en strävan efter att väga in både kvantitativ och kvalitativ
data. Den genomförda enkätundersökningen (webbenkät) innehåller kvantitativ data.
Enkätundersökningen har även riktats till berörd personal vid Integrationsverket på
utvecklingsavdelningen. Dock med skillnaden att Integrationsverkets personal svarade
utifrån hur de tror att projekten svarat. Detta för att undersöka om det finns skillnader
mellan hur Integrationsverket och projekten uppfattas av projektägarna, gentemot hur
Integrationsverket tror att projektägarna uppfattar dem. Detta bidrar till ytterligare bredd
och analytiskt djup.
Det övergripande kvantitativa perspektivet som representeras av enkätundersökningen har
även kompletterats med intervjuer med Integrationsverkets berörda handläggare på
utvecklingsavdelningen, företrädesvis sådana som antingen varit direkt inblandade i
beslutsprocesserna kring projektbidragen 2004, eller sådana som haft en administrativ
nyckelposition i ansökningsprocessen. Dessa intervjuer utgör ett väsentligt kvalitativt
inslag.
Resultatet av den webbenkät som riktades till projektägarna, i de projekt som varit föremål
för denna granskning, presenterades på ett seminarium i Stockholm den 5 mars 2007. Vid

1

FIDO är en lathund framtagen av Integrationsverket med syfte att bistå projekten i deras

självutvärderingsarbete. FIDO innehåller grundläggande metodologi inom området, samtidigt som den
tillhandahåller konkreta råd kring utvärdering, datainsamling m.m.
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seminariet deltog, förutom representanter från Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
representanter från sex projekt i fråga, representanter från Integrationsverkets
utvecklingsavdelning, samt externa aktörer (se bilaga 6) Efter genomförd sammanställning
av enkätundersökningen har vi, i samråd med Integrationsverkets analysavdelning, valt
sex projekt för en djupgranskning inom de tre bidragsmålen för år 2004. Projekten valdes
utifrån deras storlek och den geografiska spridningen. Projektägarna bjöds in tillsammans
med externa aktörer. Seminariet öppnades med en presentation av enkätundersökningen.
Deltagarna fick i uppgift att göra en enkel analys av sitt projekt, samt att lyfta fram starka
och svaga sidor i projektprocessen. I gruppdiskussionen vid seminariet identifierades även
framgångsfaktorer för projekten, samt vilka effekter de haft.
Det metodologiska syftet med seminariet var att:
• göra en återkoppling på enkäten till de svarande
• ge projekten möjlighet att diskutera enkätundersökningen, sin egen roll i
projektarbetet, samt ge förslag på förbättringsområden för de inblandade aktörerna.
På detta sätt finns således tre svarskällor att tillgå i den kommande analysen:
•

enkätundersökning (projekt och handläggare)
intervjuer (handläggare)
seminariet (projekten främst, i viss mån även Integrationsverket)

Dessa tre sätt att närma sig uppdraget representerar ett brett men stringent metodologiskt
fält, där både kvantitativa och kvalitativa variabler kan analyseras. De kvantitativa data
kompletteras med kvalitativa djupdykningar, där sådana är påkallade.

Dialog med uppdragsgivaren

Data
insamling

Initiering

Analys

Rapportering
Slutsats

• Enkät
• Intervjuer
• Seminarium

• SWOT analys
• Enkät
• Intervjuer
• Seminarium

Dagens och morgondagens krav
Bild 1: Utvärderingsmodell
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• Rapport

Förslag

1.4 Avgränsningar
Granskningen avser projekt som beviljats projektbidrag under år 2004. Då lång tid förflutit
sedan projekten initierades har vi i samråd med Integrationsverkets analysavdelning valt
att ha ett helhetsperspektiv på projekten. Avstånd i tiden har dessutom inneburit att
berörda personer haft svårigheter att komma ihåg detaljer från projekten. Individuella
värderingar av enskilda projekt kommer därför inte att ske. En annan avgränsning är att
kvaliteten på lathunden FIDO inte kommer att bedömas. Vi begränsar oss till att granska
dess spridning som utvärderingsverktyg.
Regleringsbrevet innehåller tre prioriterade målområden mot vilka projektverksamheten
skall inriktas. Denna granskning kan inte diskutera vilket av dessa målområden som är
mer effektivt än något annat i projektbidragsverksamheten av följande skäl.
Integrationsverkets utvecklingsavdelning använder inte själva denna indelning på ett aktivt
sätt. De tre målområdena tycks istället har karaktären av en allmänt hållen styrsignal från
ledningen och/eller regering, något som styrks av att de tre målområdena inte är
ömsesidigt uteslutande. Ett projekt som arbetar med nyanlända kvinnors etablering på
arbetsmarknaden hamnar således inom ramen för alla de målområden som
regleringsbrevet 2004 innehöll. På handläggarnivå innebär detta i praktiken att projekten
behandlas som en gemensam pott, inom ramen för de tre projektområdena. Ett annat
problem är att projekten själva inte systematiskt avkrävs ett svar kring vilket målområde
de anser att de tillhör. Projekten har förvisso i enkäten nedan fått klassa sig själva i denna
fråga, men dels är resultatet anonymt, och dels sker klassificeringen närmare tre år efter
avslutat projekt. Det sista problemet med indelningen är av metodologisk karaktär. Även
om vi skulle veta vilket projekt som tillhörde vilket område, är det omöjligt att avgöra
huruvida goda resultat inom ett målområde beror på att målområdet är väl formulerat, eller
huruvida det beror på att de projekt som deltog inom just detta område, under just detta år,
bestod av erfarna projektägare som lyckades driva projektet till önskat resultat. Skulle vi
trots detta ha ett underlag att mäta infinner sig ett mätbarhetsproblem i det att exempelvis
arbetsmarknadsmålet är lättare att mäta än antidiskrimineringsmålet, beroende på att
arbetsmarknadsmålet är av kvantitativ karaktär, medan antidiskrimineringsmålet är av
kvalitativ d:o.
När vi diskuterar effekter vill vi på ett tidigt stadium göra klart att det finns skillnader
mellan kvantitativa effekter, vilka går att mäta på ett enkelt sätt, och kvalitativa effekter,
vilka är mer svårfångade. Exempel på kvantitativa effekter är huruvida ett seminarium
genomförts, huruvida en film visats, om självutvärdering inkommit, om arbete erhållits
m.m. Exempel på kvalitativa effekter är frågor som berör huruvida människor förändrats
av projektverksamheten, huruvida attityder i samhället förändrats, och huruvida
projektägarnas självförtroende ökat till följd av projektet. Båda dessa typer av effekter
kommer att behandlas i analysavsnittet (kap. 6) och problemen kring att ensidigt fokusera
på en av dessa kategorier kommer att beröras.
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1.5 Disposition
Resten av detta kapitel kommer att kort beskriva hur projektbidragsverksamheten såg ut
under 2004.
•
•
•
•
•

•

Kap. 2 presenterar de resultat av enkäten som är av övergripande karaktär (t.ex.
bidragsstorlek, målinriktning och geografisk spridning).
Kap. 3 presenterar sedan resten av enkätundersökningen som genomfördes med
projektägarna.
Kap. 4 presenterar resultatet av enkäten och de intervjuer som genomförts med
Integrationsverkets handläggare.
Kap. 5 behandlar på samma sätt resultatet av det genomförda seminariet i
Stockholm. Dessa kapitel har således en beskrivande karaktär. Kommentarer och
omdömen om dessa olika delar sparas till analysdelen, vilken kommer i kap. 6.
I kap. 6 summeras resultaten från enkäter, intervjuer och seminarium, och
analyseras främst med avseende på projekten och projektbidragen. Trots att
granskningens huvudsyfte är att utvärdera projektverksamheten kommer en del av
analysen att behandla Integrationsverket och dess hantering av projektbidragen.
Detta är rimligt med tanke på att Integrationsverket är den myndighet som utför
regeringens uppdrag i integrationsfrågorna, och samtidigt den myndighet som
skapat de konkreta ramarna för hur projektverksamheten kommit att se ut under
2004.
Granskningen avslutas med att kap. 7 presenterar konkreta förslag på
förbättringsåtgärder för både projekt och handläggande myndighet.

1.6 Bakgrund
År 2004 tog Integrationsverkets utvecklingsavdelning2 emot 158 ansökningar om
projektbidrag. Det sammanlagda ansökta beloppet för 2004 uppgår till c:a 29 milj. kronor,
och det utbetalade beloppet uppgår till c:a 6,7 milj. kronor. Sista ansökningsdatum för att
söka projektbidrag under år 2004 var den 30 september.
I urvalsprocessen har Integrationsverkets praxis varit att försöka bevilja projektbidrag på
ett sådant sätt att geografisk spridning, samt spridning mellan de tre insatsområdena blir så
jämnt fördelad över riket som möjligt, givet varifrån ansökningarna kommer.

2

I fortsättningen kommer vi att använda benämningen ”Integrationsverket”, när vi syftar på
Integrationsverkets utvecklingsavdelning.
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Beroende på projektets syfte och geografisk spridning, och inte minst den beviljade
beloppet, har projekten bedrivits på olika sätt. Det som de flesta projekt har gemensamt är
gräsrotsperspektivet. Vissa projekt har mer kvalitativa syften t.ex. genom att bedriva
öppna samtal för att motverka rasism och främlingsfientlighet, samt att hålla konferenser
och skapa mötesplatser. Andra projekt har mer konkreta åtgärder på sitt program, t.ex.
utbildning, etablering av nyanlända på arbetsmarknaden etc. Alla projekt har haft någon
typ av samarbetspartner. De flesta har valt att samarbeta med stora etablerade
organisationer, kommuner, föreningar och/eller myndigheter (t.ex. Studiefrämjandet,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan etc.).
Projektbidragen skall i detta sammanhang ses som ett verktyg för att uppnå det
överordnade målet - att främja integration i det svenska samhället. Den definition av
integration som ligger till grund för Integrationsverkets arbete kan sammanfattas på
följande sätt:
”Målen för integrationspolitiken ska vara lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som
grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och
som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och medansvariga för…//…Det
integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att ge stöd till individers egen
försörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och
verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.” 3
I Integrationsverkets arbete är projektens mål i fokus, så till vida att formaliafrågan
kommit att spela en underordnad roll i urvalsprocessen. Integrationsverkets riktlinje är att
inte endast erfarna och formellt korrekta projektägare skall beviljas projektbidrag, utan
även sådana projekt där idén som sådan är bra, men där kunskap och erfarenhet kring
projektledning saknas. Mycket av det utvecklingsarbete som projekten bidrar med behöver
initieras och ges råd och stöd till, samtidigt som förhoppningen är att koppla projektet till
existerande strukturer och nätverk för att det ska kunna få en egen bäring i sig själv. För
att understryka detta har Integrationsverket valt att använda ordet ”idéanmälan” framför
”projektplan” och ”projektansökan”.
De projekt som prioriteras, och även beviljas projektbidrag, är sådana som innebär
utveckling av nya, eller spridning av befintliga, metoder och arbetssätt. Projektet måste
delvis finansieras med egen insats. Projekt som genomförs i samverkan med
medfinansiärer prioriteras. Resultatet från projekten ska kunna implementeras i ordinarie

3

Prop. 1997/98:16
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verksamhet (se även bilaga 3).
I den mån som projekten inte anses uppfylla Integrationsverkets krav kan
projektbidragsansökan komma att avslås. Exempel på detta är projekt där beviljade medel
är tänkta att användas till att täcka resekostnader, eller projekt som avser enstaka
engagemang utan planerad fortsättningsverksamhet. Andra typer av projektidéer som
regelmässigt avslås är sådana där företag är projektägare, eller där projektet redan är en
del av projektägarens ordinarie verksamhet, samt projekt utan tidsbegränsning.
Projektbidrag ges bara för ett år i taget.4
Under 2004 har blankett för idéanmälan (bilaga 2), samt riktlinjerna för projektbidrag
(bilaga 3), funnits tillgänglig i pdf-format på Integrationsverkets hemsida. Blanketten
kunde även beställas från projektadministratören på utvecklingsavdelningen som även
finns tillgänglig för frågor. På blanketten står inriktningsområdena angivna, men projekten
tvingas inte att välja inom vilket område man avser att bedriva projektet.
Utöver de ovan nämnda formalia skulle projektägarna beskriva syfte, mål, och delmål,
samt hur realistiska dessa är. De skulle även identifiera målgrupp, förväntat resultat, ge en
redogörelse för övrig finansiering (utöver projektbidrag), samt en beskrivning av hur
projektet kommer att utvärderas.
Efter avslutat projekt sker en återrapportering till Integrationsverket i form av en
självutvärdering som ska vara Integrationsverket tillhanda senast tre månader efter
avslutat projekt. Projekten ska redovisa både verksamhet och ekonomisk förvaltning. De
som beviljats projektbidrag om mer än 200 000 kr. ska vidare tillhandahålla ekonomisk
redovisning godkänd av extern revisor.

4

För mer detaljerad information kring kraven på projekten hänvisas till Integrationsverkets Riktlinjer för

projektbidrag som främjar integration för 2004 enl. förordning 2000:216 (bilaga 3).
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2 Projektinformation
Detta kapitel presenterar allmän information kring hur projekten bedrivits baserat på
enkäten (21 svarande av 26 projekt). För att ge en bred och informativ bakgrund till
projektbidragsverksamheten presenterar vi nedan några projekt som ingår i
undersökningen. I tabellen presenteras mål och syfte för att ge läsaren en inblick i vad
projekten konkret kan ha handlat om. Projektets målgrupper och samarbetspartners
presenteras för att bilden av projektets genomslag ska tydliggöras (se även bilaga 1).
Uppgifterna i tabellen är framtagna av Integrationsverkets analysavdelning i ett
förberedande arbete inför den externa utvärderingen.
Kapitlet innehåller även en positionering av projekten i förhållande till de tre prioriterade
insatsområdena i regleringsbrevet, deras spridning, bidragsstorlek i kronor och
procentuellt av det totala projektbeloppet, samt projekttid. Deras effekter på de
kvantitativa och kvalitativa områdena berörs och exemplifieras i texten som följer efter
tabellen nedan.
Organisation
”Projektnamn”

Projektets mål och syfte

målgrupp/er

Samarbetspartner

BalticFem, Norrtälje

Bidra till en positiv syn på
och stimulera
entreprenörskap bland
kvinnor från etniska
minoriteter. Stärka
jämställdhets- och
integrationsperspektivet i
regionalt utvecklings- och
tillväxtarbete (inom bl.a.
RTP)

Kvinnor från
etniska
minoriteter,
företagsfrämjare
, aktörer i RTP,
högskolor/
universitet,
invandrarföreningar.

PITEM eLOTS, NEEM
i Katrineholm,
Södertörns högskola,
EFS, STH,
Länsstyrelsen i STH
län, Norrtälje kommun,
RIFFI, BERUS,
Mångkulturellt
resurscentrum i
Tensta, Botkyrka
kvinnoresurscentrum

Utifrån 10 deltagares
erfarenheter skapa
självinsikt om hur man
hanterar migration,
majoritetsbefolkningens
bemötande, kultur- och
språkförbistring m.m. och
att gemensamt skapa en
film som sedan kan
spridas och diskuteras

Målgrupp är
dels de 10
deltagarna och
dels via
filmvisningar,
allmänheten,
skolungdom m
fl.

ARF (antirasistiska
filmdagar), ABF samt
organisationer och
kommunala
förvaltningar som
arbetar med
invandrares integration
i samhället"

”PITEM - eTEAM”

Filmcentrum Syd,
Malmö
”Genvägen”
slutförandefasen
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Organisation
”Projektnamn”

Projektets mål och syfte

målgrupp/er

Samarbetspartner

Svenska Islamiska
samfundet, Årsta

Projektet är ett pilotprojekt
för att bygga upp lokala
aktiviteter och utveckla en
islamisk socialpedagogik.
Mål är tryggare familjer,
ökat samarbete hemskola,
stärka unga som förebilder,
ökad sysselsättning, stärkta
kvinnor samt att utveckla en
islamisk socialpedagogutbildning.

Resurssvaga,
utsatta och
isolerade
muslimska
familjer i
Jordbro.
Även företag,
fack, skolor
m.m.

Svenska islamiska
akademien, Ersta och
Sköndals Högskola.
Jordbroprojektet,
Muslimska
föräldraföreningen i
Jordbro.
Jordbromalmskolan,
Familjecentralen i
Jordbro.

ge idrottsledare med
invandrarbakgrund
grundläggande behörighet
för vidare studier.
Utveckling av nätverk,
stärka språket

Invandrare
med
gymnasieutbildning och
som är
förankrade
inom idrotten.

RF, AF, LAN,
Helsingborgs stad,
Malmö Stad, Campus
Hbg, Malmö högskola

Att bidra till bildandet av
arbetsgivarringar kring
rekrytering, utbilda i
mångfald genom spridande
av ett IT-verktyg, samt
stärka frivilliga
organisationernas roll i
introduktions/
integrationsarbetet i sju
kommuner

Arbetsgivare,
personal,
fackliga
företrädare
m.fl. inom
arbetslivet.

Parter i den regionala
överenskommelsen
om introduktion i
Västernorrland. LAN i
Västernorrland,
Härnösand, Timrå och
Sundsvalls kommuner,
SKTF, LO, CMR,
Framehouse i
Östersund, CFL i
Härnösand.

Underlätta för företagen att
utnyttja kompetensen hos
utlandsfödda akademiker,
genom att matcha
företagens behov med
kompetens genom bla.
snabba värderingar av
utbildningar, samt
mentor/fadder-verksamhet.

Utlandsfödda
akademiker
samt företag i
Östergötland
med behov av
högskoleutbild
ade
medarbetare.

Framgår ej.

”Jordbro- ett lärande
exempel”

Skånes
idrottsförbund,
Malmö
”Förena - Utan
gränser”
Internationella
klubben 5i12,
Härnösand
”förebygga/motverka
diskriminering i
arbetslivet och för att
underlätta inträdet på
arbetsmarknaden för
kvinnor och män från
etniska minoriteter”
Östsvenska
Handelskammaren,
Norrköping
”KOMA”
en förberedande
kartläggningsfas
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Prioriteringsområden
Drygt hälften eller 52 % av projekten har haft som syfte att motverka diskriminering vid
etablering på arbetsmarknaden, medan 29 % haft som mål att främja nyanländas inträde på
arbetsmarknaden. Inriktningen på projekten har således haft en tydlig orientering mot
arbetsmarknaden. Av övriga svarande vill 10 % sträva efter att öka jämställdheten mellan
könen, medan 9 % inte vet vilket mål de har för sitt projekt. Att ett projekt inledningsvis
inte har klart för sig vilket mål det har, är inte uppseendeväckande mot bakgrund av att de
endast behöver presentera en projektidé. Problemet är emellertid mer komplicerat om
projektet även efter avslutning inte vet vilket mål projektet hade.
Projekt som…

Procentandel

… främjar nyanländas inträde på arbetsmarknaden

29 %

… tar sikte på att motverka diskriminering vid etableringen på
arbetsmarknaden

52 %

… syftar till att jämställdheten mellan könen och förbättra
uppväxtvillkoren för unga med utländsk bakgrund. Här finns en
fokusering på unga kvinnor och flickors uppväxt villkor
… inte vet vilket mål de har
Tabell 1: Prioriteringsområde

10 %
9%

Då varken projekten eller Integrationsverkets handläggare har systematiskt specificerat
vilket prioriteringsområde som projekten verkar inom (och då enkäten var anonym),
exemplifierar vi projekten enligt vår bedömning av vilket område de tillhör.
Som exempel på projekt som främjar nyanländas inträde på arbetsmarknaden nämner vi
projektet ”Aktiva Pensionärer” och ”Ryssar kommer: ryssar vägar i den svenska
arbetsmarkanden”.
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har
beviljats projektbidrag på 85 000 kr för att göra en förstudie och identifiera målgrupper
(aktiva pensionärer och arbetslösa invandrare), samt genomföra en utbildning utifrån en
utbildningsplan i tre steg. Den genomförda utbildningen och kartläggningen är exempel på
kvantitativa effekter. Projektet har haft kontakt med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, olika invandrargrupper som är ABF:s medlemmar, samt med Botkyrka
och Södertälje kommun. Detta är även exempel på projekt som har fått beviljat
projektbidrag för följande år, för att fortsätta med arbetet.
Ryska riksförbundet i Sverige har beviljats 55 000 kr för att skapa förutsättningar och
möjligheter för den ryska minoritetsgruppen att komma in i arbetslivet eller att starta egna
företag. Vidare var syftet att bryta isoleringen hos målgruppen, samt att öka deras kunskap
om det svenska samhället. Under 2005 (ansökan beviljades i dec. 2004) anordnades tre
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workshops kring olika samhällsområden (svensk historia och kultur, arbetsmarknad, samt
föreningsliv i Sverige). Slutresultatet blev en publikation på Internet på ryska.
Genomförda workshops och ett antal publicerade artiklar är exempel på kvantitativa
effekter som projektet haft.
Projekt som tar sikte på att motverka diskriminering vid etableringen på arbetsmarknaden
är RFSL:s kartläggning av situationen på arbetsmarknaden för homo-, bisexuella och
transpersoner med etnisk minoritetsbakgrund i Sverige. Någon liknande studie kring
arbetsmarknadssituationen för HBT-personer med etnisk minoritetsbakgrund har inte
tidigare genomförts. Projektet har fått beviljat projektbidrag om 820 000 kr. Projektet
resulterade bl.a. i rapporten ”Det trodde jag inte om Sverige”, som också innehåller
förslag på åtgärder för att motverka diskrimineringen. Rapporten är i sig ett exempel på en
kvantitativ effekt, liksom den konferens som genomfördes. Andra effekter av kvantitativ
karaktär är t.ex. att man publicerats i ett antal tidningar och deltagit vid olika konferenser.
Det andra exemplet på antidiskrimineringsprojekt är ”Holistiskt arbete i idéburna
organisationer” som fick beviljat 300 000 kr. Detta är ett Equal-projekt, där Islamic center
samverkar med Malmö kyrkliga stadsmission, Kirsebergs församling, Malmö kommun
och Östra Grevie Folkhögskola. Syftet har varit att utveckla ett holistiskt arbetssätt för att
underlätta för invandrare/flyktingar samt hemlösa att hitta vägar till utbildning och arbete,
men också att motverka diskriminering i arbetslivet. Syftet var även att bidra till mer
holistiska och pluralistiska stödstrukturer för människor i en utsatt position i samhället.
Projektet har endast lämnat ekonomisk redovisning med förklarningen att projektet ännu
inte är avslutat. Medlen erhållna från Integrationsverket användes för två ändamål; att
täcka Islamic Centers kostnader för förberedelsefasen av projektet ” Holistiskt arbete”, och
att hjälpa till med uppstarten av genomförandefasen av projektet. Projekttiden sträcker sig
fram tom 2007-12-31.
Exempel på projekt som syftar till att öka jämställdheten mellan könen och förbättra
uppväxtvillkoren för unga med utländsk bakgrund är ”Stöd till Lovara” och
”Tillsammans”.
Projektet ”Stöd till Lovara” har fokus på unga romska kvinnor, men även på övriga
medlemmar i Lovara. Lovara är beteckningen på den romska organisationen som i
samarbete med Lunds kommun och flera myndigheter bedriver verksamhet som riktar sig
mot att hjälpa romska ungdomar till arbete. Socialförvaltningen i Lund har fått beviljat
projektbidrag på 250 000 kr till uppbyggnad och utveckling av Lovaras
föreningsverksamhet i ny föreningslokal. I detta projekt är den nya föreningslokalen för
verksamheten en kvantitativ effekt.
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Svenska Turistföreningen har beviljats 150 000 kr för projektet ”Tillsammans” för att
minska fördomar och utanförskap, genom möten mellan flickor med olika kulturell
bakgrund. Deltagarna i projektet skulle få ökad kunskap om hur Sveriges mångkulturella
samhälle ser ut idag, och hur de tillsammans kan öka förståelsen för alla människors lika
värde och rättigheter. Projektet skulle arbeta med att stärka flickornas självkänsla och
framtidstro. Projektet har utvecklats med stöd från Integrationsverket under 2003 och visat
sig framgångsrikt, och i behov av vidareutveckling (projektet har inte lämnat någon
självutvärdering ännu). En kvantitativ effekt är hur många ungdomar som deltagit i, och
nåtts av, projektet, samt antal träffar. De främsta effekterna av detta projekt är dock av
kvalitativ karaktär. Exempel på detta kan vara att ”minska fördomar och utanförskap”
samt att öka kunskap om ”Sveriges mångkulturella samhälle”, ”stärka flickornas
självkänsla och framtidstro”, vilket framgår av projektidén. Problemet kring dessa
effekters mätbarhet återkommer vi till i analysavsnittet (se även nästa stycke).
Utöver de ovan identifierade kvantitativa effekterna har varje projekt en rad kvalitativa
effekter. Det kan handla om attitydförändringar till följd av de av projekten genomförda
verksamheterna, t.ex. följderna av att människor läst projektets publicerade artiklar eller
rapport (t.ex. RFSL och Ryska riksförbundet ovan), eller att man deltagit i workshops och
seminarium anordnade av projektet (RSFL, ABF & PRO och Ryska riskförbundet). Andra
exempel på kvalitativa effekter är resultatet av den verksamhet som kommer att bedrivas i
den nya föreningslokalen (Stöd till Lovara). Denna typ av effekter är emellertid svår att
mäta, och ryms inte heller i de självutvärderingar som projekten själva lämnar in. Vill man
utvärdera kvalitativa effekter av ett projekt kan det ske genom att man t.ex. undersöker hur
många av dem som läst RFSL:s rapport ”Det trodde jag inte om Sverige” som efter detta
fått en förändrad attityd till den fråga som rapporten behandlar. Det räcker alltså inte med
att kvantitativt mäta hur många som läste rapporten. Detta säger inget om vilket
genomslag den fick för integrationen av HBT-personer med etnisk minoritetsbakgrund.
Projektens geografiska spridning
Projekten har varit av lokal karaktär då 40 % uppger att projektet främst varit ett lokalt
projekt kopplat till hemorten eller hemkommunen. Av de svarande uppger 35 % att
projekten haft en regional spridning, d.v.s. i länet eller i en grupp av kommuner, medan
25 % menar att spridningen av projektet haft nationell inriktning.
Geografisk spridning

Procentandel

Lokal (hemort, hemkommun)

40 %

Regional spridning (län, ett antal kommuner)

35 %

Nationell spridning med ambition att nå hela
landet
Tabell 2: Geografisk spridning

25 %
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Bidragsstorlek från Integrationsverket
Det vanligaste projektbidraget ligger i storleksordningen 101 000 – 250 000 kronor.
Nästan en femtedel av projekten erhåller ett ekonomiskt bidrag understigande 100 000
kronor. En tionde del av projekten får mer än en halv miljon. Nedan redovisas alla
ersättningsnivåer.
Bidragsstorlek

Procentandel

Upp till 100 000 kr

19 %

101 000 – 250 000 kr

43 %

251 000 – 500 000 kr

29 %

Mer än 500 000 kr
Tabell 3: Bidragsstorlek

9%

Finansieringsgrad från Integrationsverket
En annan frågeställning är hur stor del av projektet som finansierats från Integrationsverket. I 38 % av fallen har Integrationsverkets andel finansierat upp till 20 % av
projektets kostnad och i 29 % av fallen mellan 61 – 80 % projektkostnaden. I 19 % av
fallen har projekten en finansieringsgrad överstigande 80 % från Integrationsverkets sida.
Finansieringsgrad från Integrationsverket

Procentandel

Upp till 20 % av projekts kostnader

38 %

21-40 % av projekts kostnader

5%

41 – 60 % av projekts kostnader

9%

61 – 80 % av projekts kostnader

28 %

Mer än 80 % av projektets kostnader
Tabell 4: Finansieringsgrad från Integrationsverket

19 %

Projekttid
När det gäller projekttid uppger 9 % att projekten bedrivits mellan 0-6 månader och 9 %
uppger att projekttiden varit mellan 7 – 11 månader. Av de svarande uppger vidare 38 %
att projekttiden varat mer än två år och 43 % att projekten bedrivits mellan ett till två år.
Projekttid

Procentandel

0 – 6 månader

9,5 %

7-11 månader

9,5 %

12 -24 månader

43 %

Mer än 2 år
Tabell 5: Projekttid

38 %

19

Ett typprojekt baserat på informationen ovan kan grovt generaliseras på följande sätt.
Huvudsyftet är att motverka diskriminering vid etablering på arbetsmarknaden, projektet
bedrivs lokalt, och har fått mellan 100 000 – 250 000 i ersättning från Integrationsverket.
Beloppet finansierar upp till 20 % av projektets kostnader. Projektet bedrivs i mellan ett
till två år.
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3 Resultat från enkätundersökningen med projektägarna
I detta kapitel presenteras det resterande resultatet av enkätundersökningen. Resultatet
innehåller frågor som rör projektens mål och effekter, självutvärdering, samt
Integrationsverkets service. Kapitlet innehåller även resultatet av hur Integrationsverkets
handläggare uppfattar att projekten uppfattar dem.
I direkt anslutning till beskrivningen av varje enkätfråga återfinns resultaten redovisade i
diagramform. Varje diagram omfattar ett antal kvalitetsfaktorer d.v.s. de konkreta
frågeställningarna. Alla siffror i diagrammet är i procent. Den gröna stapeln (ljus vid
svart/vit utskrift), visar de starka sidorna d.v.s. de projektägare som satt betyg 4 eller 5.
Den röda stapeln (mörk) är de svaga områdena d.v.s. betyg 1 eller 2. Sifforna i slutet på
varje stapel anger den gröna respektive den röda stapelns tal. Det som också redovisas i
diagrammet är andelen av projektägarna som antingen svarat ”vet inte” eller betyg 3, d.v.s.
de är varken nöjda eller missnöjda (se nedan).
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1. Hur lätt har det varit att göra en projektansökan om bidrag från
Integrationsverket?
2. Integrationsverket ger information vid projektstarten om
gällande villkor och förutsättningar för projektet?
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3. Integrationsverkets förmåga att som helhet informera om
möjligheterna att söka om bidrag?

29
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14
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4. Hur lätt har det varit att samarbeta med Integrationsverkets
personal?
5. Integrationsverkets personals kompetens i de frågor ert projekt
handlar om?
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Exempeldiagram

3.1 Mål för projekten
I undersökningen tillfrågades projekten om måluppfyllelsen genom att mäta följande
målrelaterade variabler:
•
•
•
•

Tydlighet i mål uppställda av projektet
Hur efterlever projektet sina mål och riktlinjer
Tydligheten i mål och riktlinjer uppställda av Integrationsverket
Måluppfyllelse

Överlag är detta starka kvalitetsparametrar för projekten. Särskilt påtagligt är att 95 % av
projekten är nöjda med hur tydliga målen varit för projektet och 86 % menar att målen
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som sattes upp för projekten har nåtts. Av de svarande är 85 % nöjda med hur projektet
arbetat efter uppställda mål och riktlinjer. Den mest påtagliga svagheten är att knappt
50 % är nöjda med tydligheten i de mål och riktlinjer som kommer från Integrationsverket,
men det är inte heller något projekt som är direkt missnöjda med dessa riktlinjer.
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12. Hur tydliga och klara mål ert projekt har haft?
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13. Hur ni arbetat efter uppställda mål och riktlinjer för projektet?
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14. Tydligheten i mål och riktlinjer från Integrationsverkets sida?
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15. Hur ni nått de mål som sattes upp för ert projekt?
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Figur 1: Mål

3.2 Projektens effekter
Effekten (d.v.s. resultat och genomslag) mäts i enkäten genom att frågor ställts om
huruvida projektet främjat samverkan internt inom projektet, och mellan olika externa
aktörer. Vidare undersöks om de effekter som ställts upp för projektet uppnåtts, samt om
projektet är ett bra komplement till annat integrationsarbete som bedrivs.
Samarbete med interna respektive externa aktörer
Störst effekt har projektet haft på samarbetet mellan olika interna aktörer. Av de svarande
är 81 % nöjda med hur de förväntade effekterna man från början prognostiserat för
projekten uppnåtts. Mindre effekter kan noteras på samverkan mellan olika externa
samarbetspartners och på projektet som komplement till annat integrationsarbete som
bedrivs.
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Figur 2: Effekter

Massmedial uppmärksamhet
I undersökningen ställdes vidare frågan om huruvida projektet uppmärksammats av media,
d.v.s. radio/tv och tidningar. Enkätsvaren visade att 86 % av projekten uppmärksammats
av media. Enkätundersökningen kan dock inte bedöma graden av uppmärksamhet, och
huruvida den varit stor eller liten. Det bör även noteras att massmedial uppmärksamhet
kan vara bra för ett projekt, samtidigt som den relativt snart försvinner ur människors
medvetande om den inte underhålls på olika sätt.
Projekten som helhet
Projektägarna fick även i slutet av enkäten svara på frågan om hur nöjda eller missnöjda
de är med sitt projekt som helhet. Här svarade 81 % av projekten att de är nöjda med sitt
projekt. Av dessa är 29 % mycket nöjda, 19 % är varken nöjda eller missnöjda, och ingen
är missnöjd med sitt projekt. I undersökningen gavs också möjlighet att ge förslag på
konkreta förbättringar av projekten och där nämndes bland annat behov av större budget
och intresse från medfinansiärer, förbättrad informationsöverföring till kommande
projektägare.
När det gäller projektens fortlevnad svarade 50 % att deras projekt har fortsatt efter
projektperiodens slut, och 40 % svarade att projektet har involverats i den ordinarie
verksamheten efter periodens slut. Med andra ord menade 90 % att deras projekt kommer
att leva vidare i någon form. De 10 % som inte kommer att fortsätta att drivas vidare har
som skäl angett att de inte fick fortsatt finansiering och att projektledarna inte haft tid att
driva projektet vidare. Några av dessa har dock kunna utveckla nya projekt tack vare
erfarenheten som de har fått från projekt finansierat av Integrationsverket.
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3.3 Självutvärdering och FIDO
Efter avslutat projekt ska en självutvärdering lämnas av de projekt som beviljats
projektmedel. Utvärderingen ska vara Integrationsverket till handa senast tre månader
efter att projektet avslutats.
I enkätundersökningen ställdes frågan om projekten lämnat skriftlig självutvärdering till
Integrationsverket. Av de svarande var det 76 % som lämnat självutvärdering, 14 % som
inte gjort det, och 5 % som lämnat utvärdering gjord av extern aktör (5 % vet inte om
självutvärdering lämnats). De projekt som inte lämnat självutvärdering förklarade detta
med att man antingen höll på med en sådan, eller att man gjort en gemensam utvärdering
av hela projektet, samt att man fått förlängd projekttid. En projektägare svarade att:
”Projektet har rapporterats enligt överenskommelse med Integrationsverkets representant.
Någon självutvärdering eller annan utvärdering har inte efterfrågats eller
överenskommits.”
FIDO – lathund för utvärdering
För att bistå projekten i deras självutvärderingsarbete har Integrationsverket tagit fram en
lathund i ämnet. Lathunden har fått namnet FIDO, vilken innehåller grundläggande
metodologi inom området, samtidigt som den tillhandahåller konkreta råd kring
utvärdering, datainsamling m.m. Lathunden finns även i en förkortad form (”Fidolina”)
och det är denna förkortade version som skickas ut till projekten tillsammans med beslutet
som beviljat projektbidrag. I enkäten har vi dock använt begreppet FIDO, även för denna
förkortade version. Även om det kan innebära att olika aktörer i undersökningen syftar på
olika skrifter innebär detta inte ett problem, eftersom syftet inte är att kvalitetsgranska
skrifterna som sådana, utan endast visa vilken spridning de haft som utvärderingsverktyg.
Enkätsvaren visar att 38 % av projekten har använt FIDO som stöd i sin självutvärdering.
Det främsta skälet till att FIDO inte använts har varit att projekten inte kände till att den
fanns. Övriga svarande hänvisar till att de har haft egna metoder för självutvärdering, eller
att de använt en extern utvärderare.
Det är således förhållandevis få (38 %) som använt FIDO. Bland dem som använt FIDO är
det ingen som är missnöjd med utvärderingsverktyget som sådant, samtidigt som ingen är
helt nöjd heller. Svaren visade även att 63 % är nöjda med lättheten att använda FIDO,
och med hur värdefull kunskap i utvärdering som FIDO gav, samt med FIDO som helhet
och som stöd i utvärderingsprocessen.
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Figur 3: Användning av FIDO

Självutvärdering som metod
Enkäten undersökte hur lätt självutvärderingen var att genomföra och om den gav en
rättvisande bild av projektet. Vidare undersöktes huruvida självutvärdering är meningsfull
att genomföra, samt hur nöjda projektägarna varit med Integrationsverkets stöd under
utvärderingsprocessen.
Den svagaste länken i självutvärderingen var enligt projektägarna Integrationsverkets stöd.
En fjärdedel är direkt missnöjda med Integrationsverkets stöd och enbart 5 % är nöjda. Det
är dock viktigt att notera att hela 33 % inte kan bedöma Integrationsverkets stöd (d.v.s.
svarar vet ej). Endast 39 % ansåg att självutvärdering var lätt att genomföra, en
uppfattning som även framkom vid seminariet. Nästan 7 av 10 är nöjda med den bild av
projektet som självutvärderingen presenterar och lika många ansåg att självutvärderingen
var meningsfull att genomföra.
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30. Hur lätt självutvärderingen var att genomföra?
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31. Att självutvärderingen gav en rättvisande bild av vårt projekt?
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33. Integrationsverkets stöd vid självutvärderingen?
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3.4 Integrationsverkets hantering
Denna del av enkäten syftar till att kartlägga hur projekten anser att mötet med
Integrationsverket fungerar, vad gäller ansökningsförfarandet, informationsspridning,
samarbete under projekttiden, och allmän service. Slutligen får de svarande bedöma den
sammanvägda effektiviteten i projektbidragen som helhet, som medel för att öka
integrationen i samhället
Projektansökan
Resultatet från enkäten visar att 52 % av projekten är nöjda med hur lätt det är att göra en
projektansökan. Övriga svarande har ställt sig neutrala till frågan. Det är värt att notera att
det inte finns något uttryckt missnöje, samtidigt som andelen nöjda kan stärkas ytterligare,
eftersom det får anses vara innehålla förbättrings potential då endast c:a hälften anser att
det är lätt att göra en projektansökan.
Information
Enkätsvaren visar vidare att 39 % av projekten är nöjda med Integrationsverkets
information vid projektstarten om gällande villkor och förutsättningar. Utöver detta är
19 % direkt missnöjda med informationen. Även Integrationsverkets information som
helhet om möjligheterna att söka om bidrag kan utvecklas mera. I enkäten är 15 % av
projekten nöjda med informationen som helhet kring möjligheterna att söka bidrag. En
tredjedel är direkt missnöjda.
Samarbete
När det gäller samarbetet med Integrationsverkets personal, och deras kompetens i de
frågor projektet berör, visar enkäten att 81 % är nöjda med hur lätt det varit att samarbeta
med Integrationsverkets personal. Det bör noteras att inget missnöje har identifierats.
Däremot anser projektägarna att Integrationsverkets kompetens kan stärkas i de frågor
som berör de olika projektens sakområden. Här är 57 % nöjda med denna kompetens,
medan 14 % är missnöjda.
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Integrationsverkets service
Detta avsnitt behandlar den service som Integrationsverket tillhandahåller i form av
tillgänglighet, rådgivning, utbetalningar och den löpande kontakten under projektets gång.
Den starkaste serviceparametern är att 86 % av projekten är nöjda med hur utbetalningarna
fungerat. Av de svarande är 67 % är nöjda med hur serviceinriktade personalen har varit.
Enkäten visar att 62 % av projekten är nöjda med hur lätt det varit att få tag på rätt person
vid Integrationsverket, medan 19 % är missnöjda med tillgängligheten.
De två svagaste områdena inom service är rådgivningen från Integrationsverkets sida
gentemot projekten, samt Integrationsverkets löpande kontakt med projekten under
projekttidens gång. I båda fallen är en tredjedel nöjda med dessa aspekter av
Integrationsverkets verksamhet. Särskilt påtagligt är missnöjet avseende
Integrationsverkets löpande kontakt, där 19 % är missnöjda med denna kontaktfrekvens.
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Figur 6: Integrationsverkets service

Effektiviteten
När det gäller den sammanvägda effektiviteten som helhet i projektbidragen som medel
för ökad integration i samhället är 57 % av projekten nöjda med effektiviteten och 10 % är
direkt missnöjda. Det får anses vara ett svagt betyg att så mycket som 10 % anser att
projektbidrag som medel för ökad integration är en bristfällig metod.
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3.5 Hur upplevs Integrationsverket av projektägarna vs. hur
Integrationsverket tror att projektägarna upplever dem
För att kontrastera den bild av Integrationsverket och projekten som presenterades av
projektägarna i enkäten, gjordes en enkät som riktades till Integrationsverkets
handläggare. Enkäten var utformad på samma sätt som enkäten till projektägarna, men
med den skillnaden att handläggarna ombads att besvara enkäten utifrån hur de trodde att
projektägarna svarat. Här sammanfattas de viktigaste skillnaderna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrationsverkets personal upplever att de informerat på ett betydligt bättre sätt
än hur projekten uppfattar informationsflödet från Integrationsverket.
Integrationsverkets personal bedömer sin kompetens som betydligt högre i de
frågor projekten handlat om jämfört med hur projektägarna ser på denna
kompetens.
Integrationsverket bedömer att projektansökan är betydligt lättare att göra än vad
projekten anser.
Integrationsverket bedömer sin service som bättre än hur projekten uppfattar den.
Integrationsverket tycker att deras egen rådgivning mot projekten varit bättre än
den som projekten upplever.
Projekten anser att effektiviteten i projektbidragen som medel för ökad integration
är bättre än vad Integrationsverkets personal anser.
Integrationsverkets personal intar en mer restriktiv attityd till hur projekten anser
att de nått sina mål som satts upp än vad projekten själva anser.
Integrationsverkets attityd till hur projekten samarbetat internt, samverkat med
externa parter och hur projekten nått de effekter som från början sattes upp för
projekten, är betydligt mer återhållsam än vad projekten själva redovisar.
Integrationsverkets personal är mer självkritiska avseende FIDO som ett
instrument och stöd för självutvärdering än vad projekten är.
Integrationsverkets personal är också mer självkritiska till deras förmåga att vara
ett stöd vid självutvärdering än vad projekten anser.
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4 Resultat från intervjuerna med Integrationsverkets
handläggare
I följande kapitel presenterar vi resultatet av de intervjuer som genomförts med personal
från Integrationsverkets utvecklingsavdelning. De intervjuade tjänstemännen är följande
kategorier; handläggare som även varit handläggare för projekten som fick beviljat bidrag
under 2004, projektadministratören, samt personal som i nuläge arbetar med
projektverksamheten. Vi har också kontaktat Integrationsverkets jurist angående
sanktionsmöjligheter gentemot projekt som inte uppfyller sina åtaganden gentemot
Integrationsverket.
Under intervjuerna med handläggarna har det framkommit fler kritiska röster kring
Integrationsverkets egen organisation än kring projekten och deras utförande. Detta skulle
kunna härledas till de kraftiga organisationsförändringar myndigheten står inför med
förestående nedläggning. Inte desto mindre ska detta resultat presenteras. Under år 2004
handleddes nästan hälften av projekten av en utvecklare med stor erfarenhet som senare
avled. De handläggare som intervjuats har ansvarat för 2-4 projekt vardera, vilket även
kan förklara varför en del handläggare känner att detta är inte är deras primära område.
Detta påverkar i sin tur resultatet från intervjuerna. Dessutom har tidsfaktorn gjort sig
gällande på så sätt att de intervjuade inte kom ihåg projekten i detalj, utan oftast
resonerade i allämna ordalag kring projekt som handläggs av Integrationsverkets
utvecklingsavdelning. Handläggarnas omdömen kan därför inte härledas till enskilda
projekt.
Prioritering av projekten
Vi bad tjänstemännen beskriva hur de prioriterar projekt för att kunna ta fram beslut om
att bevilja projektbidrag. Följande arbetsprocess har beskrivits:
Efter det att projektägarna fyllt i anmälan skickas den till Integrationsverkets
projektadministratör. I första skedet gallrar administratören bort alla ansökningar som inte
uppfyller de grundläggande krav som riktlinjerna ställer för att en projektidé skall
godkännas. Beslutade avslag kommuniceras direkt till projektägarna.
I nästa skede fördelar den verksamhetsansvarige och administratören projekten till
Integrationsverkets projektutvecklare beroende på projektens geografiska placering eller
dess kompetensområde. När handläggarna på utvecklingsavdelningen fått projekten
identifierar de projektidéer som kräver kontakt med projektägarna, stöd i formulerandet av
en projektplan, samt annan rådgivning. I de flesta fall sker någon form av kontakt, men det
händer även att kontakt helt uteblir i de fall då Integrationsverket antingen anser att de har
all den dokumentation som krävs för att kunna fatta beslut i ärendet, eller redan har en
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etablerad kontakt med projektet (t.ex. från föregående år). Efter prövning av varje enskilt
projekt, beslutas vilka som ska beviljas projektbidrag (c:a 30 st. projekt/år). En av
Integrationsverkets handläggare berättar:
”Värdet består i att projekten i inledningsskedet endast behöver presentera en grundidé
till projektet. Detta uppskattas av de sökande då man inte behöver jobba så hårt innan
idén som sådan prövats av Integrationsverket.”
Integrationsverkets projektadministratör informerar de projekt som beviljats projektbidrag.
Det formella beslutet skickas till projektägarna tillsammans med lathunden för
självutvärdering ”Fidolina” (se ovan kap. 3.3). Beviljat projektbidrag ska, enligt
riktlinjerna för verksamheten (bilaga 3) utbetalas två gånger per år. En andra utbetalning
bör föregås av en delrapportering där projektet beskriver hur arbetet fortskrider. I
praktiken har det dock utarbetats någon form av intern praxis inom Integrationsverket, och
projektbidragen har då utbetalats endast en gång per år.
Om flera projektbidragsansökningar kommer in som berör ett område, och få kommer in
som berör ett annat, innebär detta att Integrationsverket å ena sidan försöker ha en bredd i
projekten (många olika), samtidigt som det innebär en ökad konkurrens mellan de projekt
som berör samma område. I slutändan innebär detta att ett projekt som är relativt ensamt
inom sitt område kan komma undan med ganska vaga formuleringar i det initiala skedet.
I kontakten med projekten har flera handläggare uttryckt frustration över att det är svårt att
få projekten att arbeta efter tydlig formalia och att löpande dokumentera utvärdering av
det egna projektet. Handläggarna har även uttryckt att projekten haft svårt att ta till sig de
riktlinjer för verksamheten som Integrationsverket fastställt. En annan svårighet är att
avgränsa vad som är det projektspecifika i projektet, och vad som är ordinarie verksamhet,
och hur dessa två förhåller sig till varandra på sikt. Det framgår dock ej huruvida
handläggarna sett detta som sin uppgift, eller som en uppgift för projekten.
Självutvärdering och FIDO
I kontakten med Integrationsverkets handläggare framkom att självutvärderingen upplevs
som bra för projekten, eftersom den har en pedagogisk funktion. Genom
självutvärderingen vinner projekten insikt om vilka mål och resultat projektet uppnått.
Självutvärderingsinstrumentet anses ge en rättvisande bild av projektens resultat. Ibland
tar projekten in en extern utvärderare, vilken ibland även kan finansieras med medel från
Integrationsverket, om man ansett att metoden är särskilt intressant.
Vidare upplevdes lathunden (FIDO) utav handläggarna som ett svagt och anonymt verktyg
för utvärdering. Samtidigt framgick det att det fanns viss bristande kännedom om skriften
bland handläggarna. De flesta intervjuade berättade att de inte fått några kommentarer
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kring lathunden från projekten, vilket kan antyda att lathunden inte är känd utanför
Integrationsverket heller.

Möjligheter till sanktioner
I den mån ett projekt inte svarar upp mot de mål eller resultat som uppställts före det att
projektmedel utbetalades, kan projektmedelsutbetalningarna komma att stoppas,
alternativt återkrävas. Detta är den enda sanktion som Integrationsverket har till sitt
förfogande gentemot projekten. Detta innebär inte att projekt inte tillåts att ändra riktning
under processens gång, så länge avstämning sker med Integrationsverkets handläggare.
Vid intervjuerna är det oklart om tvångsmässig återbetalning någonsin har skett. För två
års sedan skickades ett skarpt brev till alla projekt som har beviljats projektbidrag under
2001-2003 men inte lämnat in en slutrapport. Efter denna påminnelse kom många
rapporter in, men inte alla. Ibland har föreningar som drivit projekten upphört och ibland
finns det ingen kontaktbar person från projekten.

Projektens kvalitativa effekter
Utöver de effekter som är mätbara i termer av medialt genomslag m.m. finns det
kvalitativa variabler som är värda att lyfta fram. Integrationsverkets handläggare har t.ex.
betonat att effekterna av ett genomfört projekt innebär att projektägaren lärt sig mycket på
vägen, t.ex. i kontakt med olika externa aktörer och myndigheter. Även inom projekt som
inte nådde sina uppställda mål, finns det viktiga erfarenheter att ta vara på.
En annan kvalitativ variabel som lyfts fram av, såväl Integrationsverkets handläggare som
på seminariet, är att projekten genom projektstrukturen som Integrationsverket kräver, får
legitimitet (Integrationsverket har ställt sig bakom projektet och värderat det), social
positionering (man är projektägare) och ekonomisk trygghet (projektbidrag). Detta är
sådant som anses bidra till att de inblandade människorna växer och kan påverka sin egen
situation, samtidigt som det skapar möten och nätverk. Ett återkommande ord i detta
sammanhang är ”empowerment”, d.v.s. att fånga upp, synliggöra och legitimera krafter för
integration, samt att stärka dessa på lång och kort sikt.
Integrationsverkets ”empowerment”- strategi är något som myndighetens handläggare
poängterat vid både intervjuer och seminarium. Empowerment är inget uttalat mål för
myndigheten och projekten utvärderas inte heller konkret gentemot denna variabel.
Tankefiguren är emellertid ett viktigt internt förhållningssätt bland handläggarna, då denna
aspekt förts fram av flera oberoende handläggare vid både intervjuer, seminarium och i
bakgrundsanalysen till seminariet (se 4.1).
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I ljuset av detta begrepp ses projektbidragen ett (möjligen) ”trubbigt” verktyg för att
åstadkomma ett större, övergripande mål. En tjänsteman uttryckte det på följande sätt:
”…att skapa mötesplatser, ge folk chansen att utveckla sina idéer och att bygga
strategiska nätverk på sikt. Projektbidragen är ett medel på vägen och ett verktyg..”
”…att fånga upp krafter för integration och stärka dessa på lång och kort sikt. Att
synliggöra och legitimera de krafter som verkar aktivt för integration i samhället.”
Handläggarna om sin organisation och verksamhet
Under intervjuerna med Integrationsverkets handläggare framkom att många handläggare
som endast fått ansvar för ett fåtal projekt, ser dessa som extraarbete utöver sina ordinarie
arbetsuppgifter. De upplevde det som att de fått en arbetsuppgift utan arbetsbeskrivning.
Detta resulterade i upplevd tidsbrist, samtidigt som handläggaren själva känner att de inte
fått den kompetensutveckling (kring t.ex. projektledning) som krävs för att fullgöra
uppgiften. En handläggare tyckte att projektbidragen under 2004 ”sköttes med vänster
lillfinger”. Den arbetsbeskrivning som fanns under 2004 bestod i ”interna rutiner för
handläggning av projektbidrag för 2004”, vilket är en lista med 10 punkter (bilaga 4). Av
denna framgår bl.a. att handläggaren är ansvarig för uppföljning och utvärdering av
projekten.
Enligt fler av Integrationsverkets handläggare anses den stödjande och rådgivande rollen
vara en självklar del av handläggningsprocessen. Samtidigt är det en funktion som utförs i
mån av tid. Det är inte heller en roll som alla projektutvecklare tar på sig. Det framkom
vidare att det oftast är projektägaren som är initiativtagaren till den löpande kontakten med
Integrationsverkets personal. Ibland bjuds Integrationsverkets personal in i egenskap av
handläggare för att besöka projekten och ev. ge stöd. Dessa inbjudningar besöks endast i
mån av tid.
Under både seminarium och intervjuer framkom att det även finns en otillfredsställelse
bland Integrationsverkets handläggare med verkets hemsida vad gäller
informationsspridningen. Det anses vara svårt att orientera sig, och informationen kring
projektbidragen är svår att hitta. Integrationsverket har även en databas som är tillgänglig
via hemsidan där information kring olika metoder och erfarenheter samlats.

4.1 Integrationsverkets handläggares analys av sin egen organisation
och av projekten
Integrationsverkets handläggare och de inbjudna projektägarna fick i uppdrag att
sammanställa viktiga styrkor och svagheter av projekten och Integrationsverket inför
seminariet. Båda aktörer har således tyckt till om varandra. I detta avsnitt presenterar vi
hur Integrationsverkets handläggare vid utvecklingsavdelningen har identifierat projektens
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och sin organisations styrkor och svagheter. Det är viktigt att notera att följande avsnitt
inte utgör ett officiellt uttalande från myndighetens sida, utan att materialet utgör
bakgrundsmaterial inför seminariet. Vi har valt att särredovisa Integrationsverkets analys
för att lyfta fram handläggarnas röster kring sin egen organisation och projekten. När det
gäller projektägarnas analys kan vi konstatera att den helt och hållet överstämde med
enkätens resultat. Det är viktigt att notera att inte alla projekt har lämnat den begärda
analysen inför seminariet, vilket bl.a. förklarades med tidsbrist.
Projektens styrkor och svagheter enligt handläggarna vid Integrationsverket:
Projektens styrkor enligt Integrationsverkets handläggare:
• Projekten är lokalt förankrade och arbetar direkt i verkligheten vilket ger mätbara
resultat. Troligen är projekten också oftast kostnadseffektiva.
• Projekten förutsätter samarbete mellan lokala/regionala - aktörer/myndigheter och
det civila samhället, vilket skapar kontakter som inte är beroende av projekttiden.
• Projekten har ibland inneburit verkligt ”empowerment” vilket är ett värde utöver
projektets egentliga mål.
Projektens svagheter enligt Integrationsverkets handläggare:
• Projekten är anpassade till skrivningar i regleringsbreven vilket kan innebära att de
blir mindre innovativa.
•

Projekten är normalt ettåriga – det är svårt att starta, genomföra och sprida t.ex. ett
annorlunda arbetssätt på denna relativt korta tid.

•

Både integrationsverket och projektägarna har i många fall underskattat
svårigheterna i att få projekten inkluderade i ordinarie verksamhet vid
projekttidens slut.

•

Projektägare är ofta majoritetssamhällets etablerade organisationer med de
svagheter detta kan innebära om man ser på målen för i integrationspolitiken.

•

”Arbetsmarknadsprojekt” kan skapa inlåsningseffekter som kan vara svåra att
upptäcka särskilt om projektet som sådant vid en utvärdering kan visa goda
resultat.

Integrationsverkets styrkor och svagheter enligt handläggarna vid Integrationsverket:
Integrationsverkets styrkor enligt handläggarna:
• Integrationsverkets handläggare kan dra nytta av en bred kompetens genom att
projekten som ska handläggas kan fördelas på många olika handläggare med olika
expertkunskaper, inom t.ex. nyanländas introduktion och etablering,
arbetsmarknad och mångfald, anti-diskriminering, utbildning, jämställdhet m.m.
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•

Integrationsverkets handläggare har i viss utsträckning lokal/regional kännedom
och placering vilket underlättar tillgång till lokalt förankrat stöd som besök, hjälp
med kontakter, lokal förankring, samverkan m.m.

•

Integrationsverkets handläggare har genom att de har kontakter med ett stort antal
organisationer, myndigheter, projekt m.m. kunnat bidra med kontakter mellan
olika projekt, andra aktörer, utvärderare m.fl., tipsat om andra som gör liknade
saker.

•

I de fall där Integrationsverket kunnat erbjuda stöd anser handläggarna att
Integrationsverket uppnår bättre resultat och effekter om de på ett bra sätt stödjer
främst mindre eller ännu icke så etablerade föreningar/organisationer med
information, rådgivning, kontakter, idéer. Många bär på intressanta idéer men
behöver förbättra strukturer, kontaktnät, få bättre stöd i hur man lägger upp
projekt, gör ansökningar, uppföljningar, utvärderingar.

•

Integrationsverket har ofta ”använt” sina medel för att stimulera andra
medfinansiärer att bidra till projektet.

•

Integrationsverket har särskilt beaktat ”empowerment”-aspekten vid bedömning av
projekt. ”Empowerment”-aspekten och lärande har underlättats av att de formella
kraven på en fullfjädrad ”effektutvärderingsbar” projektansökan redan från början
varit nedtonad. Idéanmälan och självutvärdering har varit tillåtet. Mycket av
arbetet med projektstödet har därför mycket handlat om stöd till
utvecklingsprocesserna för projektanordnaren själv. Projektstödet har setts som
”startgas” för empowerment och då i många fall fungerat väl med stöd av resp.
utvecklare. Projektstöd som budgetlinje för strikt effektutvärderingsbara projekt
har generellt inte fungerat väl p.g.a. brister i projekthantverket. En stor del av
värdet med projektbidragen som ”startgas” för utvecklingsprocesser ligger i
projektarbetet i sig. En utvärdering av huruvida projektresultaten stämmer
med/avviker från projektmålen och om detta gett några effekter ger bara en
begränsad bild av värdet av projektmedel. Om Integrationsverket skulle ha gjort en
strikt projektbedömning av de idéanmälningar och projektansökningar som
inkommit under årens lopp med fokus på att kunna göra en seriös och professionell
effektutvärdering av projektet, torde flertalet avslagits direkt och då hade många
goda utvecklingsprocesser inte blivit möjliga.

•

Integrationsverket fokuserar projekt som skapar goda förutsättningar för den
enskilde att integrera i samhället samt skapa samverkan mellan olika
organisationer inte minst när det gäller samverkan mellan civila samhället och
myndigheter.

•

Vid granskningen tittar myndigheten på olika faktorer som möjliggör projektets
genomförande t.ex. medfinansiär, samverkansparter, målgruppens delaktighet,
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uppföljningsbarhet samt nytänkande och metodutveckling inom
integrationsområdet.
Integrationsverkets svagheter enligt handläggarna:
• Integrationsverket har i alltför liten grad prioriterat uppföljningar av pågående och
avslutade projekt. Handläggarna har haft ambitionen att följa upp pågående projekt
men resurserna till detta har inte alltid räckt till. Integrationsverket har i viss mån
och vissa perioder arbetat med erfarenhetsutbyten mellan projekt, seminarier m.m.
Sådana uppföljningar skulle vara ett sätt att inhämta information och bidra till
projektens kontaktnät och utbyte, men de skulle säkerligen också stärka
genomförandet och förbättra resultaten. På denna punkt har Integrationsverket nu
ambitioner att utvecklas, inte minst efter kritik från Riksrevisionen, men också för
att kunna lämna över på ett bra sätt till ny myndighet.
•

Att göra egna utvärderingar och kartläggningar, dra slutsatser om goda exempel
och framgångsrika strategier för vidare spridning är oerhört viktigt för att alla
dessa insatser ska få genomslag och större effekter. Integrationsverket gör detta nu,
och har tidigare haft en anställd som särskilt skulle följa upp/utvärdera projekt och
stödja organisationerna i deras självutvärderingar t.ex. genom FIDO.

•

Innan nedläggningsbeskedet hade Integrationsverket planerat att ta fram skarpare
bedömningsinstrument för att underlätta enhetlig handläggning och tydliggöra på
vilka grunder som bidrag beviljas respektive avslås. Detta har gjorts för
organisations- respektive verksamhetsbidrag som man fördelar till organisationer
bildade på etnisk grund.

•

FIDO som tagits fram av integrationsverket för att vara ett verktyg för
självutvärdering har stora brister – främst pedagogiska. Detta är särskilt allvarligt
eftersom man vill vända sig till människor som ej är ”projektvana”.

•

Integrationsverket kräver anpassning till regleringsbreven vilket gör att projekten
troligen blir mindre innovativa.

•

Integrationsverket har bara i begränsad omfattning lyckats lyfta projekterfarenheter
till centrala beslutsfattare.

•

Utvärderingar saknas som redovisar hur de olika projekten successivt lyckats
involvera flera samverkansparter och medfinansiärer, alltbättre utforma
uppföljningsbara mål, långsiktigare strategier med etappindelningar av projekt,
projektbudgetarbete, uppväxling till andra budgetlinjer o.s.v.

•

Kortsiktigt medel tilldelning - Verket beviljar ett år.
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5 Seminariet
I detta kapitel kommer synpunkter från genomfört seminarium att presenteras. Seminariediskussionerna fördes i en konstruktiv anda med representanter från alla typer av
inblandade aktörer (handläggare på Integrationsverket, projektägare och externa aktörer).
Huvudsyftet med dagen var att identifiera projektens framgångsfaktorer och
förbättringsområden kring projektbidragsverksamheten samt belysa effekterna av
projekten. Det är viktigt att betona att de förbättringsområden som processades fram under
seminariet var sådana som alla de närvarande enades kring. Det är därför ogörligt att i
efterhand härleda olika delar av resultatet till olika aktörer.

5.1 Förbättringsområdena
Under seminariet presenterades alla de styrkor och svagheter som enkätsvaren,
handläggarna på Integrationsverket, samt projektägarna var för sig presenterat. Utifrån
denna presentation fick deltagarna själva processa fram de fem områden som de tyckte är
de absolut viktigaste områdena i projektprocessen. Områdena kom främst att beröra
Integrationsverkets organisation och arbetssätt.
Områdena är följande (i rangordning):
1. Kontakt med Integrationsverket. Stöd och råd under projekttiden.
2. Regleringsbrevet (påverkar riktlinjer och syfte med projekten)
3. Utvärdering /FIDO
4. Stöd i kontakten med externa aktörer
5. Handläggningstiden
Kontakt och stöd från Integrationsverket
Vid seminariet framkom att projektägarna hade ett behov av en tydligare
beslutsmotivering i samband med avslag, för att på detta sätt lära sig mer om vad som
krävs för att en ansökan ska kunna beviljas. Flera projektägare hade lämnat ansökningar
under flera år, men aldrig förstått varför deras projekt tidigare avslagits.
Integrationsverket har inte varit så aktivt som projektägarna önskat under projekttiden och
i utvärderingsprocessen. Ett önskemål från en projektägare var att handläggarna tar rollen
som coach, d.v.s. att en representant från Integrationsverket hela tiden följer ett visst
projekt och hjälper till med löpande uppföljning. Detta kan då resultera i att projekten
känner att de har fått stöd, samtidigt som myndigheten får kunskaper om projektens
verksamhet och utövar intern kontroll, vilket minskar behov av uppföljning eftersom
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myndigheten varit inblandad under hela resan. Detta är dock en resursfråga för
Integrationsverket. I de 6,7 mil kronor som delas ut i projektbidrag ingår inte
Integrationsverkets kostnader för handläggning och uppföljning. Tidigare har projekten
haft möjlighet att mötas och utbyta kunskaper via Integrationsverket. Projektägarna visade
stort intresse för att liknade sammandraganingar skulle återupptas, för att sprida kunskaper
kring integrationsarbetet och öka nätverkandet bland projekt med liknade
inriktningsområde.
Både projektägarna och handläggarna identifierade behov av att på bättre sätt ta vara på
goda exempel bland projekten för att sprida kunskaper och metoder. Projektägarna visade
stort intresse för utbildning i projektledning anordnad i Integrationsverkets regi där bland
annat vikten av och metoden för självutvärderingen skulle förklaras, samtidigt som
exempel på framgångsrika projekt presenteras. Projekten uttryckte också behov av att
projekten träffas 2-3 gånger under ett år för att sprida kunskaper och stödja varandra. Det
uttrycktes även behov av en gemensam databas där projekten löpande kan lämna
uppgifter. Ett annat förslag var ett virtuellt kontaktkort för att länka liknade projekt med
varandra.
Utvärdering och FIDO
Diskussion på seminariet kring FIDO skiljer sig inte från vad som presenterats i kapitel
3.3, och i Integrationsverkets SWOT-analys. Därför väljer vi att inte presentera resultatet
en gång till under denna rubrik.
Regleringsbrevet
En svaghet hos projektbidraget som metod, som Integrationsverkets handläggare utpekat,
är att det möjligen kan skapa inlåsningseffekter av olika slag. Det kan gälla att
projektägaren blir inlåst i projektformen, t.ex. genom att projekten aldrig avslutas, aldrig
involveras i ordinarie verksamhet, och att projektbidraget blir ett försörjningsinstrument
för de inblandade istället för ett utvecklingsverktyg. Den andra inlåsningseffekten handlar
om projektmetoden och innebär att projekt med svag koppling till prioriteringsområdena
kan ställa om sin projektplan för att omfattas av de prioriteringsområden som f.n. gäller,
men som avser att driva projektet vidare på befintligt sätt. Projektet styrs i detta fall mer
av regleringsbrevet än av projektidén som sådan. Detta kan vara en förklaring till
medvetna avvikelser från projektplanen, vilket Integrationsverket själva uppmärksammat.
Regleringsbrevet identifierades som en svaghet då det finns mycket integrationsarbete att
utföra i samhället som inte direkt inriktas på ”nyanländas” behov. Regleringsbrevets ramar
kan begränsa idéerna kring främjandet av integration då det begränsas till att fokusera på
nyanlända. Diskussionen under seminariet utgick från det regleringsbrev som låg till
grund för projektverksamheten under 2004, vilket enligt Integrationsverkets handläggare
hade ett bredare perspektiv än senare års regleringsbrev.
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Externa aktörer
Vid seminariet framkom att samarbete med en extern aktör kan vara en styrka, bl.a. för att
projektet själv inte behöver härbärgera all kompetens själv utan drar nytta av den externa
aktören i detta avseende. Samarbetet med externa aktörer har således effekter som inte
endast är mätbara i ekonomiska termer och den externa aktören behöver inte vara
medfinansiär för att dessa fördelar ska komma i dagen. Ett problem var att projekten
upplevde det som svårt att få kontakt med externa aktörer. Ett exempel som nämndes vid
seminariet var att projektägarna upplevde att Arbetsförmedlingen och kommuner inte var
mottagliga för denna typ av projekt. Det är dock inte klarlagt hur effektiva projekten varit
i uppsökandet av dessa aktörer.
Projekt som hade kontakt med andra myndigheter blev oftast hänvisade till
Integrationsverket, trots att de sökte stöd för projektet hos den myndighet som hade ansvar
för sakfrågan. Som exempel nämndes ett projekt som handlade om konsumenters
rättigheter men ändå automatiskt blev hänvisat till Integrationsverket från
Konsumentverket, eftersom målgruppen för projektet var invandrare. Här blir citatet från
seminariet att ”Det är viktigt att Integrationsverket tydligt visar vilket som är deras
uppdrag” talande på så sätt att det visar att Integrationsverket har ett problem i att
kommunicera sitt uppdrag även till andra myndigheter.
Handläggningstiden
Att handläggningstiden är en viktig faktor för de sökande projekten visades tydligt under
seminariet då handläggningstiden identifierades som en av de viktigaste
förbättringsåtgärderna. Handläggningstiden kan vara en avgörande faktor för ett projekt
som baseras på ideellt arbete och det är troligt att deltagarna i ett sådant projekt tappar
entusiasmen och viljan att arbeta med projektet ju längre de väntar på beslutet.

5.2 Projektens effekter
Vid seminariet fördes diskussion kring projektens effekter och gemensamma
framgångsfaktorer identifierades hos projekten. Deltagarna fick svara på följande frågor:
Vad har gjort att projekten har fått effekt?
De projekt som varit framgångsrika har hittat vägen till etablissemanget bland annat
genom kontakt med lokala nyckelpersoner (t.ex. tjänstemän på hög position inom offentlig
förvaltning, eller politiker) som vidare bör vara förankrade i projektet redan från början.
Vidare har projekten haft minst en stark och energisk person som varit ”eldsjäl” i
projektet. I andra fall fanns det en frontfigur som lyft fram projektet i media och skapat ett
”varumärke” kring projektet i fråga. Flera deltagare tyckte att man bör se projektet som en
affärsverksamhet för att det ska drivas framåt. Projektet måste komma ut i media
(tidningar och radio) samt leva upp till de mål man uppställt för att skapa trovärdighet.
Förutom att projekten skulle våga prova projektmetoden och ta kontakt med andra aktörer
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bör de behålla gräsrotsperspektiv och enkelhet (enkla mål som t.ex. att lära målgruppen att
cykla eller simma).
De viktigaste framgångsfaktorerna för projekten enligt deltagarna är följande (i
rangordning):
1. Omvärldsanalys och behovsanalys innan projektstart (men också se över hur andra
gör)
2. Tro på projektidén
3. Stark person (eller flera starka personer)
4. Förankring av projektet med omvärlden (möta verklighet, utgå från problem)
5. Dialog (utgå från deltagarnas egna situationer )
Seminariedeltagare fick välja tre nyckelord för projektens framgång. Dessa var:
• Analys (både omvärlds- och behovsanalys)
• djärv
• eldsjäl
Vad har gjort att projekten inte nått ut och fått effekt?
Mindre framgångsrika projekt var de som hade orealistiska mål och brist på kunskap om
projektarbete. Det kan dock förekomma att man har en bra projektidé och realistiska mål,
men att fel personer är inblandade i projektet, vilket leder till misslyckande. Personknutna
projekt är oftast sårbara då denna person kan lämna projekt. Men även projekt som saknar
en stark person kan misslyckas. För stora förväntningar hos projektdeltagarna eller att
projekten har varit för komplicerade att genomföra var andra faktorer som nämndes.
Vid seminariet framkom även att många mindre projekt saknar struktur för bl.a.
marknadsföring, vilket leder till att effekterna av dessa projekt inte synliggörs. Projekten
måste hitta argument för att vinna till sig uppmärksamhet, även om det finns exempel då
media försvårat projektens arbete genom att fokusera på projektens svagheter och inte på
dess huvudmål. Dessutom måste projekten inse att de klarar sig inte själva och att de
måste söka hjälp hos andra, vilket kräver stor ödmjukhet och ihärdighet.
Enlig Integrationsverkets handläggare vid seminariet har både Integrationsverket och
projektägarna i många fall dessutom underskattat svårigheterna i att få projekten
inkluderade i ordinarie verksamhet vid projektets slut. Detta är bland annat resultatet av
projektens brist på långsiktighet, målgruppsorientering och information. Enligt deltagarna
är ett av projektens misstag att de saknar riskanalys och inte förankrar projekten med
omvärlden. En annan svaghet hos projekten är deras svårigheter i att få kontakt med
målgruppen. Som exempel nämns ett försök att nå nyanlända invandrare genom att
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informera om svenskt föreningsliv via SFI. Att projektet i fråga inte fick någon respons
kan dock delvis förklaras med att SFI deltagarna har alltför lite kunskap i svenska för att
förstå vad projektägarna försöker förmedla.
Ett projekt har i sin SWOT-analys uppmärksammat följande svårigheter:
•
•
•
•
•

Problemet att nå ut i organisationen till aktiva och intresserade medlemmar
Även dialogen mellan olika samarbetsparter i projektet och projektledningen
måste förstärkas
Mötestider och andra aktiviteter måste på förhand förankras med övriga i
organisationen
Vissa tjänstemän på Arbetsförmedlingen och kommunen kunde inte placera
projektet i sina arbetsramar vilket försvårade projektet arbete
En annan svårighet är att på ett effektivt sätt nå ut till berörda
invandrargrupper. Här fordras en mer aktiv uppsökande verksamhet för att nå
önskat resultat enligt projektet själv.

På samma sätt som seminariedeltagarna fick ta fram tre nyckelord som leder till projektens
framgång fick de även identifiera de tre vanligaste orsakerna till att projekt misslyckas:
•
•
•

Otydlighet (t.ex. avseende mål, projektledning, ansvarsfördelning, etc.)
för komplicerat (projektet försöker åstadkomma flera mål än det klarar av)
brist på (ovannämnda) styrkor
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6 Analys och bedömning
I detta kapitel besvaras utvärderingens syfte. Syftet är att ”genomföra en utvärdering av
hur alla de beviljade projekten bedrivits samt vilka resultat dessa har uppnått”. Detta
kommer att ske genom att syftet bryts ner i en diskussion kring mål, effekter, resultat och
självutvärdering, samt råd och stöd. Diskussionen kommer i första hand att diskutera
projekten, men Integrationsverkets verksamhet kommer också att beröras i ett eget avsnitt.

6.1 Projekten
Mål
Litteratur som särskilt inriktar sig på organisationsutveckling och förändringsprojekt
brukar skilja på ”mål” och ”visioner”. En vision är en tanke om ett framtida önskat
tillstånd, en kompassriktning i vilken verksamheten strävar och behöver inte uppfylla
formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. De bör dock vara ledstjärnor för
arbetet.5
Till sin hjälp formar verksamheten mål, vilka används som steg på vägen mot att
förverkliga visionen. Både målen och visionen kan förändras över tiden, men målen ger en
tydlig riktlinje på vägen. Verksamheten utvärderas kontinuerligt gentemot målen för att
man ska vara säker på att man är på rätt väg d.v.s. på väg mot att förverkliga visionen. För
att detta ska vara möjligt behöver målen vara enkla, mätbara, tidsatta, accepterade och
kända.6 De behöver vara lätta att sätta i relation till både verksamhet och vision.
Effekterna av verksamheten syftar till att visionen förverkligas. Man kan enkelt
åskådliggöra det i följande figur:

Vision

Mål

Effekter

Bild 2: projektplanering och ledning per definition

5

Hansson, Jan-Inge och Magnusson, Nils Peter, ”Det intellektuella kapitalet i kommuner och landsting –
verksamhetens dolda potential”, sid. 65, ISBN 91-88404-36-6

6

Ibid, sid. 70.
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Det är i detta läge som projekten stöter på problem. Många av projekten har målsättningar
som är mycket breda och vaga. Några exempel är:
”Projektet är ett pilotprojekt för att bygga upp lokala aktiviteter och utveckla en islamisk
socialpedagogik. Mål är tryggare familjer, ökat samarbete hem - skola, stärka unga som
förebilder, ökad sysselsättning, stärkta kvinnor samt att utveckla en islamisk socialpedagogutbildning.” (projekt Jordbro- ett lärande exempel)
”Bidra till en positiv syn på och stimulera entreprenörskap bland kvinnor från etniska
minoriteter. Stärka jämställdhets- och integrationsperspektivet i regionalt utvecklings- och
tillväxtarbete…” (projekt PITEM – eTEAM)
I en diskussion kring behovet av initiativ från det civila samhället för att öka integrationen
i Sverige är det troligen ingen som tycker att idéerna ovan är dåliga som sådana.
Problemet kommer emellertid när projekten ska genomföras och inte minst när de ska
utvärderas. Inom projektbidragsverksamheten är det projektidéer som ligger till grund för
det som sedan utvecklas till projekt och som beviljas projektbidrag för sin verksamhet.
Detta framgår även av Integrationsverkets riktlinjer för verksamheten 2004. Riktlinjerna
specificerar inte hur mål ska formuleras, utan endast att en projektidé ska lämnas in till
Integrationsverket. Citatet från en av Integrationsverkets handläggare som vi använt i kap.
4 förtjänar att upprepas:
”Värdet består i att projekten i inledningsskedet endast behöver presentera en grundidé
till projektet. Detta uppskattas av de sökande då man inte behöver jobba så hårt innan
idén som sådan prövats av Integrationsverket.”
Det förekommer att projekt definierat delmål på vägen under det att projekttiden löpt, men
detta är vanligast bland de erfarna, stora organisationerna som arbetar i projektform (t.ex.
RFSL). Integrationsverket själva anser dock att en av projektbidragens styrkor är att de
kan sökas av icke erfarna projektägare, och det är då som de preciserade målen oftast
uteblir. Under projekttiden förekommer det att projekt upphör, smälter samman med andra
projekt eller på andra sätt förändras. Det framgår emellertid inte entydigt huruvida målen
för de projekt som lever kvar (till dess att projekttiden är slut) preciseras och
omformuleras till mätbara mål under resans gång, efter det att grundidén prövats och
godkänts av Integrationsverket. Situationen tycks istället vara att projektidén behålls i mer
eller mindre ursprunglig form. Problemet är att projektidéerna snarare har karaktären av
visioner istället för mål, vilket i sin tur leder till att projektet blir svårt att utvärdera.
Resultatet kan åskådliggöras på följande sätt:
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Vision

Effekter?

Bild 3: projektens mål och effekt

Projekten kan således kritiseras för bristande tydlighet i sina mål. Projekten tycks dock
vara av en annan uppfattning i svaren på de målfrågorna i enkäten. Man ger sig själva gott
betyg när det gäller både tydlighet i mål, arbetssätt i förhållande till mål, samt
måluppfyllelse. Att projekten givit Integrationsverket lågt betyg på frågan om tydlighet
från Integrationsverkets sida gällande riktlinjer och mål, bör kontrasteras mot att flera av
Integrationsverkets handläggare anser att det är svårt att kommunicera riktlinjerna till
projekten och få dem att arbeta enligt stringent formalia. Här föreligger således en
kommunikationsklyfta mellan myndigheten och projekten i vad som förväntas på
projekten.
Effekter
När det gäller vilka effekter som projektverksamheten haft har vi valt att skilja mellan
interna och externa effekter. De effekter vi valt att kalla interna är sådana effekter som
endast berör projektägarna och/eller projektets styrgrupp, och är främst av kvalitativ
karaktär. Externa effekter är sådana som berör projektens målgrupper, media och
samhället i övrigt.
Interna effekter
Flera seminariedeltagare beskrev projektmetoden som att det är ett stöd från passivitet, till
aktivitet, och att det största resultatet av projektet egentligen var ”att sätta igång något”.
En intervjuad handläggare valde att fånga situationen så här:
”Det handlar inte om att det kommer en ansökan som uppfyller alla krav och som beviljas
och sedan lätt utvärderas gentemot riktlinjer. Det handlar ofta om att skapa mötesplatser,
ge folk chansen att utveckla sina idéer och att bygga strategiska nätverk på sikt.
Projektbidragen är ett medel på vägen och ett verktyg, som kanske inte alltid uppfyller de
exakta formella kraven, men där effekterna på sikt är mycket positiva.”
Andra exempel på interna effekter är det pedagogiska värde som självutvärderingen anses
ha för projektägare, enligt Integrationsverkets handläggare. Vidare är en effekt av de lågt
ställda formaliakraven att många projekt relativt lätt kan delge sina idéer till
Integrationsverket innan projektprocessen kostat mycket tid och engagemang, något som
Integrationsverkets handläggare ser som en styrka. De interna effekterna är av den
karaktären att projektägaren kan ta del av dem även om projektet skulle misslyckas med
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att nå upp till det mål man ställt upp. Ett projekt kan därför resultera i en rad positiva
interna effekter även om projektet inte slutförs, något som flera handläggare på
Integrationsverket stämt in i:
”Det är viktigt att påpeka att alla projekt inte behöver lyckas. Har man misslyckats brukar
det finnas viktiga erfarenheter att ta vara på för projektet, vilka kan användas i framtida
projekt. Det är viktigt att ta reda på varför man misslyckades och inte nådde de uppsatta
målen.”
Detta var även en övertygelse som flera seminariedeltagare gav uttryck för. Nackdelen
med de interna effekterna är dock att de endast berör en mycket liten grupp (d.v.s.
projektägaren, eller projektgruppen).
Externa effekter
När vi talar om de externa effekterna kan vi åter igen ta enkäten som utgångspunkt. Det är
frågorna som berör effekterna. Svaren kring effekterna är överlag positiva särskilt vad
gäller samarbete inom projektet, men med det undantaget att så mycket som 10 % av
projekten varit direkt missnöjda med hur samverkan med externa parter fungerat. Vi
konstaterade i kap. 5 att samarbete med en extern aktör kan vara en styrka, bl.a. för att
projektet själv inte behöver härbärgera all kompetens själv utan drar nytta av den externa
aktören i detta avseende. Samarbetet med externa aktörer har således effekter som inte
endast är mätbara i ekonomiska termer och den externa aktören behöver inte vara
medfinansiär för att dessa fördelar ska komma i dagen. Ett problem var att projekten
upplevde det som svårt att få kontakt med externa aktörer, vilket kan bero på bristande
strategier från projektens sida. Detta kan leda till att projektets genomslag i samhället, och
bland nyckelpersoner på orten, blir begränsat.
Ett viktigt ledord i arbetet med integration i allmänhet och med projektbidrag i synnerhet,
och som kommit fram i såväl intervjuer med handläggare som vid seminariet är begreppet
”empowerment”. Begreppet handlar om att ge aktörer styrka genom aktivt handlande, t.ex.
i form av genomförandestrategier (jmfr Integrationsverkets övergripande arbete). Som vi
redan konstaterat i kap. 4 är ”empowerment” inte ett uttalat mål för Integrationsverket.
Begreppet är emellertid ett viktigt instrument för handläggarna på utvecklingsavdelningen
i synen på de effekter som projektbidragsverksamheten kan tänkas ha. ”Empowerment”
kan med vår indelning ovan anses vara en effekt på både det interna och externa planet.
Det är även en effekt på individuell och kollektiv nivå, vilket följande citat från en
handläggare visar:
”Genom den projektstruktur som vi kräver, och som är påtvingad, får människorna
legitimitet (Integrationsverket har ställt sig bakom projektet och värderat det), social
positionering (man är projektledare) och ekonomisk trygghet. Detta gör att människorna
växer och det skapar möten och nätverk.”
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Resultat och självutvärdering
I de fall där resultatet är svårt att mäta tycks det vara rimligt att de externa effekterna får
anses väga tyngst, eftersom de är anledningen till att projektet drar igång från början. Det
är rimligt att se de interna och externa effekterna (t.ex. empowerment) som positiva
bieffekter till ett genomfört projekt framför att se dem som de primära effekterna.
Problemet inom resultatområdet kan härledas tillbaka till diskussionen kring mål och
visioner. Om målen varit otydliga blir resultatet otydligt. Om målen är svåra att mäta, är
resultatet det också.
Återigen några exempel på målsättningar för olika projekt:
”Genomföra en konferens för att främja integrationen i Sverige genom samverkan,
erfarenhetsutbyte och diskussion mellan företrädare för olika religioner, och med
erfarenheter från liknande arbete i Turkiet som inspiration.” (projekt Dialog för fred)
”Projektet syftar till att utifrån 10 deltagares erfarenheter skapa självinsikt om hur man
hanterar migration, majoritetsbefolkningens bemötande, kultur- och språkförbistring m.m.
och att gemensamt skapa en film som sedan kan spridas och diskuteras med lämpliga
målgrupper. Integrationsverket har beviljat medel till slutförandefasen.” (projekt
Genvägen)
Går resultatet av dessa mål att utvärdera, och är det önskvärt att göra det om man vet att
resultatet inte går att mäta på ett tillfredsställande sätt? I exemplen ovan går det förvisso
att kontrollera huruvida konferensen genomfördes och om filmen skapades. Detta är dock
inte tillräckligt för att avgöra om projektet lyckades eller inte, eftersom målet inte var
konferensen eller filmen i sig, utan att ”främja integrationen i Sverige genom samverkan,
erfarenhetsbyte och diskussion”, samt att ”skapa självinsikt” kring viktiga frågor.
Ett annat problem är att många inblandade aktörer, både handläggare och projektägare,
betonar dessa interna effekter relativt starkt. Som vi tidigare sett är det inte ens nödvändigt
att ett projekt lyckas för att goda effekter ska kunna iakttas, eftersom detta delvis får anses
vara ett resultat (om än ett negativt sådant) av de lågt ställda formaliakrav som
Integrationsverket uppställt. Integrationsverket definierade själva dessa låga krav som en
styrka i sin organisation i kap. 4.1 där projekten mera sågs som ”startgas” för
”empowerment”. Frågan är då om det samtidigt är rimligt att utkräva utvärdering och
resultat av projekt som opererar under dessa premisser. Ett sätt att trots allt utvärdera är att
använda sig av självutvärdering, vilket är precis vad Integrationsverket gör.
Just med tanke på att resultatet av projekten är svåra att mäta, får självutvärderingen och
den ekonomiska redovisningen en stor betydelse för hur projektbidragsverksamheten ska
bedömas. Enkätsvaren gör gällande att 81 % lämnade in utvärderingar (både
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självutvärderingar och utvärderingar gjorda av extern aktör). När vi tittar på enkätsvaren
avseende utvärderingsfrågan, blir bilden mer fragmenterad. Många projektägare vet inte
om självutvärderingen var lätt att genomföra, medan c:a två tredjedelar ändå tyckte att den
var meningsfull och gav en rättvisande bild av projektet. Integrationsverkets stöd i
självutvärderingsprocessen ansågs vara svagt, med c:a 24 % direkt missnöjda. Frågan om
Integrationsverkets stöd under självutvärderingsprocessen kommer att diskuteras i nästa
avsnitt.
Råd och stöd
Mycket av enkätens inledande del handlar om projektens förhållande till
Integrationsverket, vilket vi valt med tanke på att Integrationsverket är en viktig aktör i
processen kring projektbidragen. Mycket av den kritik som riktas till Integrationsverket
sorterar under bristande råd och stöd under projekttiden; alltifrån information, samarbete,
kompetens och service. Detta är inte oviktiga frågor för en medborgarorienterad
myndighet, även om det är projektens resultat som står i fokus i denna granskning.
Ser man till de svarande är den mellan 5-30 % som anser att Integrationsverket brustit på
något sätt i information eller stöd. Under seminariet framkom önskemål om att
Integrationsverket skulle vara behjälpliga i kontakter med medfinansiärer och i utbildning
i projektledning. Detta skulle kunna vara exempel på frågor där projekten söker ett större
stöd än vad som rimligtvis kan levereras med de resurser som Integrationsverket har till
sitt förfogande. Frågan är då om man beviljat projektbidrag till ett projekt som inte har den
självständiga förmåga som krävs. Att projekten efterfrågar stöd till sådant som borde ligga
helt och hållet på projektets ansvar (t.ex. kontakt med medfinansiärer) sänder en signal av
att flera projekt inte har den förmåga till självledning som behöver finnas för att projekten
ska nå sina målsättningar. Detta kan bero på bristande struktur och svaga projektledare
med bristande erfarenhet av projektledarskap.
Oaktat detta är det dock viktigt att tydligheten kring vilket stöd projekten kan förvänta,
breddas.
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6.2 Integrationsverket
Det är viktigt att poängtera att Integrationsverkets interna kritik (se kap. 4.1) i stora drag
överensstämmer med den kritik som riktas från projekten, samt med de
förbättringsområden som processades fram under seminariet. Diskussionen nedan
överlappar delvis med avsnitt 6.1. Det har dock varit viktigt för oss att särskilja
diskussionen kring projekten från diskussionen kring Integrationsverket.
Råd och stöd
Samtidigt som projekten kritiserats för brister i sina målsättningar och i sina förväntningar
på den service de menar att Integrationsverket bör tillhandahålla, är det viktigt att
poängtera att projekten inte verkar i ett vakuum, utan inom de ramar som
Integrationsverket ställt upp. Integrationsverket har valt att använda sig av projektidéer
som grund för att bevilja olika projekt. Detta är en medveten strategi eftersom man inte
vill att språklig förmåga eller brist på erfarenhet ska utestänga någon från att ansöka om
bidrag, vilket framgått i intervjuerna med handläggarna. En handläggare säger t.ex. att:
”Det handlar om att skapa förutsättningar och starta goda processer.”
Samtidigt som projekten som ger sig in i ett projektarbete med Integrationsverket som
bidragsgivare förväntar sig råd och stöd på vägen, behöver det förtydligas vad detta stöd
består i. Flera intervjuade handläggare nämner råd och stöd som en del av den löpande
ärendehanteringen, dock ej alla. Flera handläggare menar också att råd och stöd utförs i
mån av tid och får stå tillbaka när det dagliga arbetet med projektbidragen tränger på. De
lågt ställda kraven i ansökningsprocessen sänder en signal till projektet om att råd och stöd
kommer att ges löpande under projektets gång. Detta är då inte en roll som
Integrationsverkets tjänstemän sedan kan avhända sig och utföra i mån av tid. I den mån
råd och stöd fungerar, sker det under arbetsförhållanden som varken projektägarna eller
handläggarna är nöjda med. Enkäten visade att projektägarna anser att handläggarna
behöver bättre kompetens i de sakområden som projekten berör. Handläggarna säger
själva att de saknar kompetens och erfarenhet i projekthandläggning, vilket de anser är en
förutsättning för att utföra ett gott arbete. Organisationen har således att ta ställning till om
man avser att vara stödjande/rådgivande (och i så fall avsätta medel, kompetensutveckling
och tid för detta) eller om man ska avstå från denna roll med följd att kraven på projektens
självständiga förmåga behöver höjas. Detta kan dock få till följd att vissa projekt som på
ett idéstadium verkar lovande kommer att få sina ansökningar avslagna. Huruvida detta är
förenligt med handläggarkårens tankar kring ”empowerment” är ytterst en fråga för
verksledningen.
Mål och regleringsbrevet
De prioriterade områden i regleringsbrevet var år 2004 tre till antalet. Vilka projekt som
tillhör vilket prioriteringsområde är emellertid inte en indelning som Integrationsverkets
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utvecklingsavdelning aktivt använder. Indelningen av projekten mellan de olika områdena
har mer funktionen av riktmärke än av stringent uppdelning. Flera projekt formulerar
dessutom projektidéer som täcker in flera prioriteringsområden (se nedan). Frågan är om
indelningen mellan olika prioriteringsområden i samma års regleringsbrev är väsentlig.
Skulle en slutsats av en effektivitetsgranskning bli att projekt som arbetar för att hjälpa
nyanlända in på arbetsmarkanden är mer effektiva, så skulle det dock inte minska
betydelsen av aktivt jämställdhetsarbete (2004 års prioriteringsområden).
I kap 5.1 var ett av förbättringsområdena att regleringsbrevet kan skapa inlåsningseffekter
av olika slag. Detta var även något som påtalades som en svaghet hos projekten av
Integrationsverkets handläggare i kap. 4.1. Ett problem är att ansökningsformuläret inte
tvingar projektet att ta ställning till vilket av de tre prioriterade integrationsområdena det
tillhör. Dessa står endast angivna i en gemensam ruta, utan möjlighet för det ansökande
projektet att definiera inom vilket område man hör hemma (se bilaga 2). Detta kan leda till
att projekten tror att de bör ha mål som omfattar alla tre områdena, något som kan bidra
till den otydlighet/orealistiska bredd som projekten uppvisar i sina mål. Att projekten
tvingas välja område innebär en initial styrning, vilken skulle underlätta både det löpande
projektarbetet internt inom projektet, och den kommande utvärderingen av externa
effekter. Det skulle även givit projektet något att styra mot, även om målen för projekten
generellt behöver stramas upp. I nuläget sker sådan sortering endast av vissa projekt,
vilket även försvårat denna utvärdering. Projekten fick emellertid själva, och i efterhand, i
enkäten bestämma i vilken kategori de hörde hemma. Enkätsvaren var dock anonyma (av
skäl som redovisats i metodavsnittet 1.3), vilket gör att resultatet inte kan härledas till
varje område.
Effekter och resultat
Frågorna kring effekter och resultat kan också härledas till Integrationsverkets struktur i
arbete med projektbidragen. Integrationsverket har godkänt projektplanerna och målen
(projektidéerna), vilket leder till att resultaten blir svåra att mäta. Integrationsverkets
handläggare är medvetna om att många av dem som beviljas projektbidrag inte alltid har
den erfarenhet som kanske krävs för att få projektet i hamn. Samtidigt anses inte detta
utgöra ett problem bland de handläggare vi intervjuat, eftersom man knyter an till
begreppet ”empowerment”, genom vilket resultat mycket väl kan ha nåtts, även om de inte
går att mäta.
Bland det vi valt att kalla ”interna effekter” finns ”empowerment” med som ett begrepp på
både intern och extern effektarena (t.ex. att skapa en social positionering för
projektledaren). Här uppstår en uppföljningsproblematik, då ”empowerment” inte kan
relateras till konkreta kostnadseffektiva resultat, utan hela tiden rör sig på ett attitydplan,
där processer inom grupper och individer hamnar i fokus. Den springande punkten är
således hur man väljer att utvärdera verksamheten. Ska den utvärderas enligt mätbara
kriterier, eller ska lovande projektidéer beviljas projektbidrag vars resultat kanske mycket
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väl finns, men som är svåra att utvärdera? Utöver denna problematik har vi redan sett att
flera handläggare upplever att det är svårt att få projekten att arbeta enligt riktlinjerna,
vilket kan bero på de brister på erfarenhet och struktur som finns inom projekten.
Administrativa rutiner
Många sökande upplever att handläggningstiden är för lång, vilket under seminariet
ansågs vara så viktigt att frågan hamnade bland de fem viktigaste förbättringsområdena.
De upplever även att de vid ett avslag inte heller får den beslutsmotivering som behövs för
att de ska kunna lära sig något om urvalsprocessen inför nästa ansökan. När det gäller
själva handläggningen av ansökningarna menar tjänstemännen att de kontinuerligt prövar
inkommande ansökningar, även om urvalsprocessen intensifieras efter det att sista
ansökningsdatum passerat. När vi gått igenom materialet visade sig att av de ansökningar
som inkommit före sista ansökningsdatum har endast ett fåtal beviljats, medan i princip
alla beviljade projektstöd kan härledas ur ansökningar inkomna runt sista ansökningsdag,
eller därefter. Detta mönster skulle kunna uppfattas som att många ansökningar avslås
regelmässigt fram till dess att sista ansökningsdatum passerat (vilket i princip innebär att
tidigt inkomna ansökningar som avser att beviljas får vänta upp till nio månader på
beslut). Därefter börjar urvalsprocessen. Handläggarna har påtalat tidsbrist som ett vanligt
förekommande orosmoment i andra delar av projektprocessen (t.ex. uppföljningen). Det är
inte otroligt att tidsbristen kan göra sig gällande även i denna del. Enligt de interna
rutinerna för handläggning som fanns för 2004, skulle en ansökan handläggas inom tre
veckor efter att den inkommit (bilaga 4). En annan förklaring till mönstret ovan kan vara
att projektverksamheten inte prioriteras tillräckligt av tjänstemännen, vilka även har andra
arbetsuppgifter. När vissa tjänstemän fått ett fåtal projekt tilldelade har dessa setts som
extraarbete utöver deras ordinarie arbetsuppgifter.
När det gäller utvärdering och ekonomisk redovisning är det på samma sätt
Integrationsverkets uppgift att se till att begärda handlingar inkommer till verket inom den
tid som uppställts. Av de granskade projekten fanns det exempel på projekt som ännu,
trots uppmaning från verket, inte inlämnat någon självutvärdering. Att självutvärdering
och redovisning inte inkommer, eller inkommer för sent, kan innebära ett attitydproblem
bland projektägarna eller att Integrationsverket själva brister i att påtala saknad
information. Citatet från enkäten i kap 3.3 förtjänar att upprepas, även om det inte framgår
huruvida den utelämnade självutvärderingen beror på misskommunikation eller otydligt
kommunicerade krav från Integrationsverkets sida.
”Projektet har rapporterats enligt överenskommelse med Integrationsverkets representant.
Någon självutvärdering eller annan utvärdering har inte efterfrågats eller
överenskommits.”
I intervjuerna med Integrationsverkets handläggare läggs stor vikt vid den pedagogiska
funktion som självutvärderingen anses ha för projektägaren. Det är viktigt att
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utvärderingsfasen inte endast blir en del i det pedagogiska projektet, utan att
utvärderingsresultatet tillåts att påverka Integrationsverkets fortsatta bedömningar av
projektidéer. Enligt de riktlinjer för projektbidragen som gällde för år 2004, ska
utvärdering ske regelmässigt. I praktiken sker detta inte alltid.

6.3 Avslutande reflexion
Avslutningsvis kommer vi till frågan om huruvida projektbidragen är effektiva medel för
att öka integrationen i det svenska samhället. Svaret på frågan blir försiktigtvis att det
beror på. Med tanke på svårigheten i Integrationsverkets uppdrag, och de små medel som
projekten har till sitt förfogande, så finns det ett externt genomslag av
projektverksamheten i samhället. Projekten behöver bli tydligare i sina målbeskrivningar
för att effekterna ska bli tydliga och utvärderingsbara. Flera projekt har visat att de haft
kontakt med media, viktiga samhällspersoner och nått ut till sina målgrupper. Vår slutsats
är att projektbidragsverksamheten är ett viktigt verktyg för att fånga upp nya idéer och
möjligen skapa ”empowerment” hos utsatta grupper. Endast det faktum att 158 projekt
ansökte om sammanlagt 29 milj. kronor i projektbidrag endast under 2004, visar att
behovet av en sådan verksamhet är stort. Projektens styrka är att de arbetar utifrån ett
gräsrotsperspektiv, med människor som behöver stöd till integration och som inte talar om
integration och antidiskriminering på en hög nivå.
Därmed är det inte sagt att projektverksamheten inte behöver förbättras.
Projektverksamheten, såsom den såg ut år 2004, rymmer effektivitetsförbättringar och
både projekten och Integrationsverkets utvecklingsavdelning har förbättringsområden som
de är medvetna om. För att projektbidragen ska få ökad effekt på integrationen i det
svenska samhället föreslås de förbättringsåtgärder (för både projekt och den nya
organisationen) som nu följer.
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7 Förbättringsområden
Innan vi diskuterar förbättringsområden och åtgärder vill vi informera om att
projektbidragsverksamheten vid Integrationsverket har fortsatt att utvecklas sedan 2004
(se även kap. 4.1). Som exempel kan vi nämna att det under 2006 skrevs ”Allmänna råd
om Integrationsverkets statsbidrag”, vilka syftade till att stödja personalen i
handläggningsprocessen. Det har vidare skett en förenkling av de administrativa rutinerna
genom införandet av elektronisk hantering av ansökningar. Dessutom har
Integrationsverkets utvecklingsavdelning påbörjat en sammanställning och uppföljning av
projekt som beviljats bidrag under 2005 och 2006.
Nedan ger vi våra rekommendationer som baseras på grunddata, dokumentation, enkäter,
intervjuer och seminarium, samt den analys vi presenterade i kap. 6. Rekommendationerna
nedan innehåller även en värdering från vår sida av vad som vi ansett vara viktiga faktorer
för ökad effektivitet. Nedanstående områden bör diskuteras och involveras i ett kommande
åtgärdsarbete och det är viktigt att den nya organisationen vågar prioritera i åtgärdsarbetet
– allt kan inte förbättras direkt. Förbättringsområdena inriktar sig mot framtiden, vilket
innebär att den nya organisationen berörs i större utsträckning än projekten i
rekommendationerna nedan.
Följande aspekter har vi identifierat som viktiga för att projektverksamheten ska uppnå en
högre effektivitet.
Organisation
• Det måste bestämmas om hur mycket resurser som ska läggas på handläggning och
uppföljning av projekten.
• Projektbidragsverksamhet bör inte vara en extra arbetsuppgift för handläggarna,
utan en vald grupp av handläggare bör endast arbeta med handledning av projekt.
• Verksamhet måste ledas av en person som har ansvar för att samordna
verksamheten, samt att stödja och motivera handläggarna. På detta sätt kommer
handläggningstiderna att följas upp så att inget projekt blir liggande.
Kompetens
• Handläggarna måste få den utbildning och kompetens av projekthandläggning som
krävs och kunna ge projekten stöd och råd, samt och kontakt med viktiga nätverk.
Stöd till projekten
• Ett naturligt inslag i verksamheten bör vara löpande stöd och råd till projekt. Det
ska ligga i bidragsgivarens intresse att projekten som får medel lyckas, och för att
lyckas behöver de stödjas. Ett stöd som projektägarna har efterfrågat vid
seminariet är en projektledningsutbildning i bidragsgivarens regi.
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Krav på projekten
• Samtidigt som stödet till projekten behöver förtydligas, är det viktigt för den nya
organisationen att kräva tydligare och mätbara mål. Detta för att nya projekt ska
kunna utvärderas på ett tydligt sätt, och för att stärka legitimiteten hos den nya
organisationen.
• Kraven på projekten behöver även öka vad gäller efterlevnaden av de riktlinjer
som uppställts för projektverksamheten. Tydlighet och kommunikation kring dessa
är väsentlig.
• När riktlinjerna tydligt kommunicerats till projekten blir det också möjligt att i
ökad utsträckning använda sanktionsinstrumentet mot de projekt som avviker från
riktlinjerna. Detta är också en åtgärd som skapar ökad legitimitet hos den nya
organisationen.
Utvärdering och återkoppling
• Uppföljningen behöver bli tydligare för bidragsgivarens personal, både vad gäller
själva genomförandet, och vilka krav som bör ställas på projekten.
• Personalens roller i utvärderingsprocessen behöver förtydligas både gentemot
projekten och internt.
• Utvärderingen behöver vidare vara ett löpande inslag i projektarbetet.
• För att skapa en lärande process inom både projekt och den nya organisationen,
behöver det ske återkopplingar på de utvärderingar av projekten som görs, samt att
systematiskt urskilja goda lärande exempel som kan tjäna till inspiration för
kommande projektansökningar.
• De utvärderingsverktyg som den nya organisationen ämnar tillhandahålla
kommande projekt (t.ex. FIDO) behöver anpassas efter de krav som den nya
organisationen ställer, samt spridas till projekten så att verktyget vinner stöd och
genomslag i hela verksamheten. Detta skapar enhetlighet i uppföljningsarbetet.
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1

”Tillsammans”

Svenska Turistföreningen,
Kållered

”Alla Jämlika”

Future Teens i Haninge

”Stöd till Lovara”

Socialförvaltningen i Lund

”Antirasistiska filmdagar”

Filmcentrum Syd,
Malmö

Sökande organisation
”Projektnamn”
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Bryta isolering och öka förutsättningar
för delaktighet i samhället och
arbetslivet genom kompetenshöjande
insatser, praktik och hälsofrämjande
insatser.

Stödja unga tjejer att stärka
självkänsla och hitta vägar till
arbetslivet, genom gruppsamtal,
arbetspraktik och föreläsningar.

Samarbetar med Haninge
kommun, skolor,
Ungdomenshus, nattvandrare, olika företag m.fl.
Medaktör är
Studiefrämjandet
Flickor på
högstadiet,
lokalt och
regionalt i
Göteborgsområdet.

Samarbete med
Arbetsförmedlingen i Lund,
kommuner och
arbetsförmedlingar i
Staffanstorp, Landskrona,
Kävlinge och Burlöv.

Främst unga
romska
kvinnor, men
även övriga
medlemmar i
Lovara.

Unga tjejer 1420 år i
riskzonen.

Samarbete mellan fyra
regionala filmcentrum och
en kommunal skolbio. ARF
arrangeras regionalt av ett
nätverk av olika ideella och
offentliga aktörer.

skolungdomar,
föreningar,
institutioner,
allmänheten

Att genom öppna samtal, film och
kultur främja goda etniska relationer,
motverka rasism och
främlingsfientlighet, verka för
mänskliga rättigheter.
Medlen har beviljats dels till
föreningens fortsatta uppbyggnad/
utveckling och dels till projektet
Tjejcentrum/
kooperativet STIL. Detta syftar till att
stödja unga romska kvinnor att hitta
sin väg till utbildning/
arbete/ företagsamhet.

Samarbetspartner

målgrupp/er

Projektets mål och syfte

Bilaga: 1 Beviljade projekt 2004

150 000

35 000

250 000

150 000

Beviljat
belopp

7

6

5

”PITEM - eTEAM”

BalticFem, Norrtälje

”Nasaa Hablood”

Somaliland
kvinnoförening,
Uppsala

”Brytpunkt, Integration och
mångfald”

Föreningen Brytpunkt,
Stockholm

Sökande organisation
”Projektnamn”
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kvinnor från
etniska
minoriteter,
företagsfrämja
re, aktörer i
RTP,
högskolor/
universitet,
invandrarföreningar.

PITEM eLOTS, NEEM i
Katrineholm, Södertörns
högskola, EFS, STH,
Länsstyrelsen i STH län,
Norrtälje kommun, RIFFI,
BERUS, Mångkulturellt
resurscentrum i Tensta,
Botkyrka
kvinnoresurscentrum

Medaktörer är eritreanska
kvinnoföreningen i Uppsala
och Studiefrämjandet i
Uppsala län.

Arbetslösa
afrikanska
kvinnor i
Uppsala

Bryta isolering och öka förutsättningar
för delaktighet i samhället och
arbetslivet genom kompetenshöjande
insatser, praktik och hälsofrämjande
insatser.
Bidra till en positiv syn på och
stimulera entreprenörskap bland
kvinnor från etniska minoriteter.
Stärka jämställdhets- och
integrationsperspektivet i regionalt
utvecklings- och tillväxtarbete (inom
bl.a. RTP)

100 000

Ett partnerskap finns
mellan grundarna
PeaceQuest International
och Anders Lindström AB
samt Försäkringskassan
Västernorrland,
Integrationsverket och
föreningen FAI

Myndigheter,
näringsliv,
organisationer
bildade på
etnisk grund,
personalgrupp
er,
ungdomsorg.
M.fl.

Syftet är att genom
brytpunktskonferenser och
acionlearning/
researchprojekt skapa
plattformar/möten mellan människor
med olika bakgrund/roller/
status för att öka integration/ jämlikhet
i arbetslivet.

420 000

299 000

Beviljat
belopp

Samarbetspartner

målgrupp/er

Projektets mål och syfte

10

9

8

”Förena - Utan gränser”

Skånes idrottsförbund,
Malmö

”Ryssars kommer: ryska
vägar in i det svenska
samhället”

Ryska riksförbundet,
Hässelby

”Partners för integration,
tillväxt, empowerment och
mångfald”

Nätverk för entreprenörer
från etniska minoriteter
(NEEM),
Katrineholm

Sökande organisation
”Projektnamn”
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ge idrottsledare med
invandrarbakgrund grundläggande
behörighet för vidare studier.
Utveckling av nätverk, stärka språket

invandrare
med
gymnasieutbildning och
som är
förankrade
inom idrotten.

14 000 vuxna
ryssar i det
svenska
samhället.

Projektet syftar till att skapa
förutsättningar för ryssar att etablera
sig i arbetslivet, bryta isolering, starta
eget, höja kompetensen om det
svenska samhället i gruppen, genom
kompetenshöjande workshops, skrift
och hemsida.

RF, AF, LAN, Helsingborgs
stad, Malmö Stad, Campus
Hbg, Malmö högskola

300 000

55 000

270 000

projektpartner är projektet
PITEM eTEAM, Balticfem,
Norrtälje

kvinnor från
etniska
minoriteter,
företagsfrämja
re, aktörer i
RTP,
högskolor/
univer-sitet,
invandrarföreningar.

Bidra till en positiv syn på och
stimulera entreprenörskap bland
kvinnor från etniska minoriteter.
Stärka jämställdhets- och
integrationsperspektivet i regionalt
utvecklings- och tillväxtarbete (inom
bl.a. RTP)

Rysslands
handelsrepresentation.

Beviljat
belopp

Samarbetspartner

målgrupp/er

Projektets mål och syfte

13

12

11

”IN-projektet”

RFSL, Stockholm

”Dialog för Fred”

Stiftelsen Interreligiös
Dialog,
Göteborg

”förebygga/motverka
diskriminering i arbetslivet
och för att underlätta
inträdet på
arbetsmarknaden för
kvinnor och män från
etniska minoriteter”

Internationella klubben
5i12, Härnösand

Sökande organisation
”Projektnamn”

Medarrangörer är Sveriges
generalkonsulat i Istanbul,
Studieförbundet Sensus,
Göteborgs universitet.
Samarbete även med
Göteborgs kommun, och
länsstyrelsen i Västra
Götaland.
Samverkan sker med Do,
HOMO, JÄMO

Företrädare för
och andra med
olika religiös
tillhörighet.
Särskilt
grupper som
har haft svårt
att etablera sig
Personer med
dubbelt
minoritetsskap
-etnisk
bakgrund och
HBT identitet
på arbets
marknaden

Genomföra en konferens för att främja
integrationen i Sverige genom
samverkan, erfarenhetsutbyte och
diskussion mellan företrädare för olika
religioner, och med erfarenheter från
liknande arbete i Turkiet som
inspiration.
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Kartläggning av hur htb personer
mottas och behandlas på
arbetsmarknaden

300 000

Parter i den regionala
överenskommelsen om
introduktion i
Västernorrland. LAN i
Västernorrland, Härnösand,
Timrå och Sundsvalls
kommuner, SKTF, LO,
CMR, Framehouse i
Östersund, CFL i
Härnösand.

Tycks vara
arbetsgivare,
personal,
fackliga
företrädare
m.fl. inom
arbetslivet.

Att bidra till bildandet av
arbetsgivarringar kring rekrytering,
utbilda i mångfald genom spridande
av ett IT-verktyg, samt stärka frivilliga
organisationernas roll i introduktions/
integrationsarbetet i sju kommuner

820 000

150 000

Beviljat
belopp

Samarbetspartner

målgrupp/er

Projektets mål och syfte

16

15

14

”Rådgivning till alla var
helst i landet”

Stiftelsen IFS
Rådgivningscentrum,
Stockholm

”Kraftsamling”

Mångfaldsföreningen,
Linköping

”Holistiskt arbete i
idéburna organisationer”

Islamic Center, Malmö

Sökande organisation
”Projektnamn”
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Att utveckla ett system för
Internetbaserad rådgivning, med
information om företagande på olika
språk, språkstöd för
myndighetsinformation, och
chatfunktion med företagsrådgivare
över hela landet på olika språk. Målet
är att fler ska få rådgivning och stöd
att utveckla affärsidéer.

ALMI, AMS, NUTEK

Studiefrämjandet i
Linköping, berörda skolor.

Nyanlända
föräldrar, barn
och ungdomar.

Personer med
utländsk
bakgrund som
vill starta eget
företag.

Projektet genomförs av ett
utvecklings-partnerskap
mellan IC, Malmö kyrkliga
Stadsmission, Östra Grevie
Fhsk, Malmö kommun,
Kirsebergs församling.

Arbetslösa
invandrare/flyk
tingar samt
hemlösa.

Ett Equal-projekt som ska utveckla ett
holistiskt arbetssätt för att underlätta
för invandrare/flyktingar samt hemlösa
att hitta vägar till utbildning och
arbete. Motverka diskriminering i
arbetslivet. Bidra till mer holistiska och
pluralistiska stödstrukturer för msk i
en utsatt position i samhället.
Att tillvarata etablerade invandrares
kunskaper och erfarenheter i
mottagningssystemet för nyanlända
flyktingar och invandrare och deras
barn, genom föräldrautbildning,
förebildsnätverk, läxhjälp och
fritidsaktiviteter.

Samarbetspartner

målgrupp/er

Projektets mål och syfte

300 000

150 000

300 000

Beviljat
belopp

18

17

”Internationella
dokumentatör
filmfestivalen”

Immigranternas
Centralförbund,
Stockholm

”NAV - Nätverk för
afrikanska föreningar i
Vantörs stadsdel”

Somaliska kvinnoföräldrar
föreningen, Stockholm

Sökande organisation
”Projektnamn”

Forum för mångfald och
tolerans Svensson, Malmö.
Medlemsföreningar i ICF.
Olika lokala föreningar,
institutioner, såsom ABF,
museum, mm.
Allmänheten
och i
synnerhet
skolungdomar.
Efter filmfestivalen är
filmerna
tillgängliga för
visningar på
skolor,
institutioner
och föreningar.

Internationella dokumentärfilmfestivalen syftar till att sprida/diskutera
filmer som berör kulturmöten,
mänskliga villkor, integration, kvinnors
ställning m.m. samt att verka för
mänsklig värdighet och tolerans samt
motverka rasism, diskriminering,
islamofobi och antisemitism.
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200 000

Vantörs stadsdelsförvaltn,
Vantörs församling, LO och
Europeiska Nätverket för
Invandrargrupper ENIG.
Övriga: Lokala
pensionärsrådet i Vantör,
ABF, RFHL, Förtroende
rådet i öppna hemtjänsten i
Hagsätra-Rågsved, Röda
korset,
Hyresgästföreningen
Sydöst

Afrikanska
föreningar och
institutioner,
enskilda
afrikanska
invandrare i
Vantör,
positiva
förebilder i
målgruppen
som kan
fungera som
mentorer,
allmänheten.

Att starta ett nätverkscentrum/
plattform för afrikaner i Vantörs
församling utanför Stockholm. Detta
syftar till att bryta isolering hos
målgruppen och förbättra afrikaners
sociala och politiska situation i
samhället, genom bl.a. Utvecklad
dialog med främst lokala
samhällsinstitutioner.

250 000

Beviljat
belopp

Samarbetspartner

målgrupp/er

Projektets mål och syfte

21

20

19

”Jordbro- ett lärande
exempel”

Svenska Islamiska
samfundet, Årsta

”Genvägen”
slutförandefasen

Filmcentrum Syd, Malmö

”Arosdöttrarna”

ABF, Västerås

Sökande organisation
”Projektnamn”

59

Svenska islamiska
akademien, Ersta och
Sköndals Högskola.
Jordbroprojektet,
Muslimska
föräldraföreningen i
Jordbro.
Jordbromalmskolan,
Familjecentralen i Jordbro.
Resurssvaga,
utsatta och
isolerade
muslimska
familjer i
Jordbro.
Även företag,
fack, skolor
m.m.

Projektet är ett pilotprojekt för att
bygga upp lokala aktiviteter och
utveckla en islamisk socialpedagogik.
Mål är tryggare familjer, ökat
samarbete hemskola, stärka unga
som förebilder, ökad sysselsättning,
stärkta kvinnor samt att utveckla en
islamisk social-pedagogutbildning.

600 000

130 000

250 000

Arbetsförmedlingen,
Västerås Stad,
Länsstyrelsen,
Försäkringskassan mfl.

ARF (antirasistiska
filmdagar), ABF samt
organisationer och
kommunala förvaltningar
som arbetar med
invandrares integration i
samhället"

Beviljat
belopp

Samarbetspartner

Målgrupp är
dels de 10
deltagarna och
dels via
filmvisningar,
allmänheten,
skolungdom m
fl.

Kvinnor med
utländskbakgr
und som har
haft det svårt
att etablera sig
på
arbetsmarknad
en

målgrupp/er

Utifrån 10 deltagares erfarenheter
skapa självinsikt om hur man hanterar
migration, majoritetsbefolkningens
bemötande, kultur- och
språkförbistring m.m. och att
gemensamt skapa en film som sedan
kan spridas och diskuteras med
lämpliga målgrupper

Projektets mål och syfte

23

22

”Aktiva pensionärer”

ABF och PRO, Södertälje

”KOMA”
en förberedande
kartläggningsfas

Östsvenska
Handelskammaren,
Norrköping

Sökande organisation
”Projektnamn”
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aktiva pensionärer ska fungera som
stödpersoner till invandrare där
pensionärers kunskap om AM
tillvaratas, vilket leder till en förstudie

Underlätta för företagen att utnyttja
kompetensen hos utlandsfödda
akademiker, genom att matcha
företagens behov med kompetens hos
arbetslösa eller "sysselsatta som är
överkvalificerade", genom bla. snabba
värderingar av utbildningar, samt
mentor/fadder-verksamhet.

Projektets mål och syfte

Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen
kommuner

85 000

400 000

Framgår ej.

Utlandsfödda
akademiker
som är
arbetslösa
eller har
sysselsättning
som inte
motsvarar
kompetens,
samt företag i
Östergötland
med behov av
högskoleutbild
ade
medarbetare.
Personer med
utländsk
bakgrund som
behöver
etablera sig på
arbetsmarknad
en, aktiva
pensionärer
som kan
fungera som
mentorer.

Beviljat
belopp

Samarbetspartner

målgrupp/er

26

25

24

Norrköpings kommun

”En arbetsmarknad för
kvinnor”

Internationella
kvinnoförbundet, Linköping

”Bättre frigivning”

Hela Människan,
Sundbyberg

Sökande organisation
”Projektnamn”
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Konferens - Etnicitetsdrivet
företagande som en tillväxtfaktor

Underlätta för kvinnor med utländsk
bakgrund att etablera sig på
arbetsmarknaden, genom att öka
kompetensen hos kvinnor om
rättigheter och möjligheter på
arbetsmarknaden, diskriminerande
mekanismer, gällande lagstiftning
mm. Samt att juridiskt följa upp
enskilda ärenden.

att öka möjligheten för utländska
intagna på kriminalvårdsanstalten att
få inträde på arbetsmarknaden efter
frigivning.

Projektets mål och syfte

ADB:er,
ombudsmännen,
"läroinrättningar".

Medlemsföreningarna och deras
medlemmar samt
antidiskriminering
sbyråer, indirekt
de individer som
vänder sig till
föreningarna samt
myndigheter,
kommuner och
landsting.

TIMBRO, ÖSTSAM,
NUTEK, SKL,
Länsstyrelsen i
Östergötland etc.

ALMI i Östergötland,
Arbetslivsinstitutet,

Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare, AMS,
KRIS, Sveriges
muslimska råd,
Nykterhetsrörelsens
bildningsverksamhet.

utländska intagna

Intresserade av
tillväxtfrågor
etnicitetsdrivet
företagande

Samarbetspartner

målgrupp/er

50 000

600 000

125 000

Beviljat
belopp

Bilaga 2: Idéanmälan ansökningsblankett

62

63

Bilaga 3: Riktlinjer för projektbidrag som främjar integration
för 2004 enl. förordning 2000:216

64

65

66

Bilaga 4: Interna rutiner för handläggning av projektbidrag
2004

1 De inkomna idéanmälningar diarieförs och registreras av administratören i excel-listan
på G-biblioteket. Sökväg: everyone/projektbidrag/2004.
2 Idéanmälningar fördelas/lämnas till berörd utvecklare, i första hand geografiskt men
kan även fördelas tematiskt när det är befogat.
3

Idéanmälningar ska handläggas senaste tre veckor efter att de inkommit.

4 Vid granskning av idéanmälningar använder utvecklaren som stöd granskningsmallen
för bedömning av ansökan om projektstöd.
5

Utvecklarna föredrar vid överenskomna möten beslutsförslagen för beslutsfattare.

6

Besluten registreras av administratören i excel-listan (sökväg – se ovan).

7 Beslutshandling upprättas i två exemplar. Ett original av beslut skickas till
projektutföraren.
8 Integrationsverkets undertecknade original lämnas till registratorn och en kopia
skickas till förvaltningsavdelningen för utbetalning.
9

Administratören ansvarar för att ärendehandlingar finns tillgängliga.

10 Utvecklaren ansvarar för att uppföljning och utvärdering av projektet.
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Bilaga 5: Enkäten
Utvärdering av Integrationsverkets beviljade projektbidrag under 2004
Hur nöjd eller missnöjd är du med nedanstående förhållanden kring ert projekt. Du
använder en skala från 1 - 5, där 1 betyder ”mycket missnöjd” och 5 betyder ”mycket
nöjd”.

Frågor om ansökan, projektadministration och service
På en skala från 1 till 5, hur nöjd eller
missnöjd är du med …

Mycket
missnöjd

Mycket nöjd

Vet ej

1.

hur lätt det varit att göra en projektansökan
om bidrag från Integrationsverket

1

2

3

4

5

0

2.

Integrationsverkets information vid
projektstarten om gällande villkor och
förutsättningar för projektet

1

2

3

4

5

0

3

Integrationsverkets förmåga att som helhet
informera om möjligheterna att söka om
bidrag

1

2

3

4

5

0

4

hur lätt det varit att samarbeta med
Integrationsverkets personal

1

2

3

4

5

0

5

Integrationsverkets kompetens i de frågor ert
projekt handlat om

1

2

3

4

5

0

6

hur lätt det varit att få tag i rätt person på
Integrationsverket

1

2

3

4

5

0

7

hur serviceinriktad Integrationsverkets
personal varit

1

2

3

4

5

0

8

rådgivningen från Integrationsverket sida
gentemot ert projekt

1

2

3

4

5

0

9

hur utbetalningarna från Integrationsverket av
projektmedel har fungerat

1

2

3

4

5

0

10

Integrationsverkets löpande kontakt under
projektets gång

1

2

3

4

5

0

11

effektiviteten som helhet med
Integrationsverkets projektbidrag som medel
för ökad integration i det svenska samhället

1

2

3

4

5

0
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Om mål
På en skala från 1 till 5, hur nöjd eller
missnöjd är du med .....

Mycket
missnöjd

Mycket nöjd

Vet ej

12

hur tydliga och klara mål ert projekt har haft

1

2

3

4

5

0

13.

hur ni abetat efter uppställda mål och
riktlinjer för projektet

1

2

3

4

5

0

14.

tydligheten i mål och riktlinjer från
Integrationsverkets sida

1

2

3

4

5

0

15

hur ni nått de mål som sattes upp för ert
projekt

1

2

3

4

5

0

16. Om du svarat betyg 1 eller 2 i fråga 15. Varför har inte målen uppnåtts?
1.  Brist på pengar
2.  Brist på tid
3.  Annat, skriv

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Om effekter
17. Vilket huvudsyfte har ert projekt haft?
1.  att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden
2.  att motverka diskriminering vid etablering på arbetsmarknaden
3.  att öka jämställdheten mellan könen
4.  vet inte
På en skala från 1 till 5, hur nöjd eller
missnöjd är du med .....

Mycket
missnöjd

Mycket nöjd

Vet ej

18

samarbetet mellan olika interna aktörer i
projektet

1

2

3

4

5

0

19

samverkan mellan externa parter i projektet,
t ex myndigheter, media arbetsmarknadens
parter etc.

1

2

3

4

5

0

20

hur ni nått de effekter som ställts upp från
början i projektet

1

2

3

4

5

0

21

ert projekt som komplement till an-nat
integrationsarbete som bedrivs

1

2

3

4

5

0
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22. Har ert projekt uppmärksammats av media, dvs. radio/tv och tidningar?
1.  ja
2.  nej
3.  vet inte

Självutvärdering
23. Har ni lämnat skriftlig självutvärdering av ert projekt till Integrationsverket?
1.  Ja
2.  Nej
3.  Har lämnat utvärdering gjord av extern aktör
4  Vet inte
24. Om nej varför inte?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

25.Har ni använt Integrationsverkets lathund (FIDO) som stöd för självutvärderingen?
1.  Ja
2.  Nej
3.  Vet inte
26. Om nej varför inte?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Du som använt Integrationsverkets lathund FIDO som stöd för din självutvärdering svarar på
frågorna 27-29. Övriga går till fråga 30.
På en skala från 1 till 5, hur nöjd eller missnöjd är du
med .....
27 hur lätt FIDO var att använda
28 hur värdefull kunskap i utvärdering som FIDO gav
29 FIDO som helhet som stöd i utvärderingsprocessen
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Mycket
missnöjd
1

1

1


Mycket Vet ej
Nöjd
2 3 4 5
   
2 3 4 5
   
2 3 4 5
   

6

6

6


Besvaras av alla
På en skala från 1 till 5, hur nöjd eller
missnöjd är du med .....
30 hur lätt självutvärderingen var att genomföra
31 att självutvärderingen gav en rättvisande bild av
ert projekt
32 att självutvärderingen var meningsfull att
genomföra
33 Integrationsverkets stöd vid självutvärderingen

Mycket
missnöjd
1

1

1

1


2

2

2

2


3

3

3

3


4

4

4

4


Mycket
Nöjd
5

5

5

5


Vet ej
6

6

6

6


Efter projektet
34. Kommer ert projekt att leva vidare efter projektperiodens slut?
1.  ja, som ett fortsatt projekt
2.  ja, det har involvertas i den ordinarie verksamheten
3.  nej
4.  vet inte. Var god skriv
skälen___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
35. Har ni sökt nytt projektbidrag efter 2004? Har ni i så fall märkt någon förändring
ansökningsförfarandet?
1.  Ja det har blivit lättare
2.  Ja det har blivit svårare
3.  Nej kan inte se någon skillnad
4.  Vi har inte sökt något nytt bidrag efter 2004
5.  Vet inte
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING Betygsätt projektet mellan 1 - 5, där 1 är mycket dåligt projekt
och 5 är mycket bra projekt
Mycket
Dåligt
36

När du väger in allt vi gått igenom i enkäten ge
ett sammanfattande betyg på ert projekt

1
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2


3


4


Mycket
Bra

Vet ej

5


6


37. Har du några förslag på förbättringar?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
38. Hur skulle du vilja klassificera spridningen på ert projekt?
1.  det har främst varit ett lokalt projekt (hemort eller hemkommun)
2.  det har främst varit ett regionalt projekt (län eller ett antal kommuner)
3.  det har främst varit ett riksprojekt med ambition att nå hela landet
39. Hur stort projektstöd har ni fått av Integrationsverket?
1.  upptill 100 000 kronor
2.  101 000 – 250 000 kronor
3.  251 000 – 500 000 kronor
4.  Mer än 500 000 kronor
40. Hur stor del av projektet har finansierats från Integrationsverket?
1.  upptill 20 % av projektets kostnader
2.  21 – 40 % av projektets kostnader
3.  41 -60 % av projektets kostnader
4.  61 – 80 % av projektets kostnader
5.  mer än 80 % av projektets kostnader
41. Under hur lång tid har projektet bedrivits?
1.  0-6 månader
2.  7 - 11 månader
3.  12 månader – 24 månader
4.  mer än 2 år
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Bilaga 6: Deltagarlista vid seminariet

Projektnamn

Organisation

Seynab Haji
projektägare

Nasaa Hablood

Somaliland kvinnoförening

Hassan Waes
representant från fröningen

Nasaa Hablood

Förening Somaliland

David El Bahja
lärare i projektet

Nasaa Hablood

Studieförbundet

Sara Nordlander

Förebyggandet av
diskriminering i arbetslivet

Internationella klubben 5i12

Abdel-Krim Deneche

Jordbro- ett lärande
exempel

Svenska Islamiska
samfundet

Ulf Qwarfordt

Integrationsverkets
utvecklingsavdelning

Maria Sundbom Ressaissi

Integrationsverkets
utvecklingsavdelning

Carlos Diaz
projektägare

En kartläggning

RFSL

Adnan Can
projektägare

Aktiva pensionärer

ABF och Pensionärernas
riksorganisation

Gerd Klang
Samarbetspartner i
projektet
Hampus Lundström

Aktiva pensionärer

Studieombudsman i PRO
riksorganisation

Förena – Utan gränser

Skånes idrottsförbund

Dragana Radovanovic

Öhrlings
PricewaterhouseCoopers

Krister Ekdahl

Öhrlings
PricewaterhouseCoopers
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