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Inledning
Utgångspunkten för denna följeforskningsrapport är önskan från projektets styrgrupp att erhålla 
information inom framförallt projektets förändringsområde benämnt ”Innovativ metodutveckling för att 
stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse” med fokus på resultat och effekter 
kopplat till projektets lokala aktiviteter för att nu kunna fatta beslut om implementering. 

De frågeställningar som då omedelbart uppstår och som berörts i intervjuer med projektets aktörer är:

•	 Vilka resultat och effekter har genererats i relation till projektets målsättningar för de lokala 
aktiviteterna?

•	 Vad innebär implementering för projektaktörerna?
•	 Vad	finns	det	för	incitament	för	att	implementera	de	berörda	aktiviteterna?
•	 Hur ser förutsättningarna för en lyckad implementering ut?
•	 Vem berörs av en implementering?
•	 Vem har mandat att besluta om implementering?
•	 När kan implementeringen ske?
•	 Hur bör implementeringen ske?

Implementering	definieras	i	rapporten	Om implementering (Socialstyrelsen 2012) som ”De procedurer 
som används för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används  
så som det var avsett och med varaktighet”. 

I en skrift från Linköpings universitet (Nilsson/Roback 2015) tydliggörs att implementering är  
kopplat till lärande på individ-, grupp och organisationsnivå samt att implementeringsprocesser  
och utfallet av dessa i form av förändring påverkas av följande fyra områden:

•	 Egenskaper hos implementeringsobjektet.
•	 Egenskaper hos användarna/mottagarna.
•	 Effektiviteten i strategin för spridning och implementering.
•	 Egenskaper i den inre och yttre kontexten i vilken implementeringen sker (till exempel  

ledningens stöd och organisationsklimatet för förändringar).

Förutom att förverkliga och genomföra handlar implementering också om att det man gör får  
den verkan och den effekt man avser och önskar.

Utvärderingar	av	Socialfondsfinansierade	projekt	har	visat	att	det	ofta	har	uppstått	svårigheter	i	
överföringen	av	det	lärande	som	skett	i	projektet	till	de	berörda	reguljära	verksamheterna.	Det	finns	
därför anledning att problematisera implementeringsprocessen samt att tydliggöra vilka möjligheter 
som projektet har skapat för att kunna utveckla de medverkande reguljära verksamheterna.

Eftersom det är en allmän uppfattning att projektet Integration Halland är ett framgångsrikt projekt,  
vilket	också	utvärderingen	visar,	så	borde	det	finnas	en	bra	jordmån	för	implementering.	 
Implementering	sker	dock	inte	av	sig	självt	bara	för	att	det	finns	en	tro	på	att	det	man	gjort	i	projektet	 
lika väl skulle kunna göras i reguljär verksamhet och att det räcker med att informera om innehållet i 
och uppbyggnaden av aktiviteterna.
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I	ovan	nämnd	rapport	från	Socialstyrelsen	har	fem	fallgropar	i	implementeringsarbete	identifierats.	
Det som negativt påverkar möjligheterna att implementera metoder på ett effektivt sätt är ofta en 
övertro på att:

•	 Effektiva metoder sprider sig själva.
•	 Information räcker för att åstadkomma förändring.
•	 Utbildning leder till användning.
•	 Förändring sker snabbt.
•	 Det räcker att man tror på det man gör för att det ska bli bra.

Forskningen bakom rapporten visar att implementering utgör en process som vanligtvis sträcker 
sig	över	flera	år,	det	är	viktigt	att	nya	metoder	är	evidensbaserade	och	kvalitetssäkrade,	utbildning	
behöver kombineras med handledning vid implementering av nya metoder samt att grunden för 
implementeringsarbetet bör vara en väl utarbetad strategi med tydliga målsättningar.

Projektet Integration Halland går in i en ny fas
Projektet	Integration	Halland	fungerar	för	närvarande	bra	efter	en	delvis	turbulent	start.	Det	finns	
goda förutsättningar för att uppnå projektets målsättningar på olika nivåer. Samtidigt går projektet 
in i en ny fas. Eftersom genomförandefasen är slut 2018-06-30 så behövs redan nu fokus på vad de 
medverkande organisationerna har lärt sig av projektet och på vilket sätt projektets verksamhet bör 
påverka framtida reguljär verksamhet.

Detta aktualiserar nya frågor:

•	 Vilka behov av insatser kommer att behövas i etableringsverksamheten under kommande år? 
Hur stor kommer denna målgrupp att vara?

•	 Vilka behov av insatser kommer den grupp som har lämnat etableringen utan att komma i 
utbildning, jobb eller förberedande statliga arbetsmarknadsinsatser att ha? Hur stor kommer 
denna målgrupp att vara?

•	 Finns andra målgrupper som har liknande behov av insatser som nyanlända i etablering och 
utrikes födda (som inte längre är i etableringen men har fortsatt behov av förberedande insatser)?

Ovan frågor besvaras delvis i denna utvärderingsrapport men en fortsatt diskussion behövs såväl 
regionalt som lokalt för att tydliggöra behoven. Denna process underlättas och stöds av pågående 
kartläggningar inom ramen för det utvidgade samarbetet genom Delegationen för Unga till Arbete 
(DUA). Förutom att kartlägga behoven behövs en dialog mellan berörda samverkansparter kring 
följande frågeställningar:

•	 I vilken utsträckning och på vilka sätt tillgodoses dessa behov i reguljär verksamhet idag?
•	 Vad behövs för kompletteringar och kvalitetsutveckling?
•	 Hur ska behoven av kvantitativa och kvalitativa förändringar tillgodoses på ett lämpligt sätt?
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Denna utvärderingsrapport bidrar med feedback kring framförallt nedan angivna frågeställningar:

•	 Vilka resultat och effekter har uppstått?
•	 Vad kan vi lära av projektets erfarenheter inom målområde 1?
•	 Behöver utvecklade metoder anpassas för att passa behoven i reguljär verksamhet?
•	 Vad är det som är implementeringsbart i metoderna?

Det är utvärderarens mening att det viktiga i genererat utvärderingsunderlag inte är hur många eller 
hur stor andel som har kommit i utbildning/jobb. Det viktiga är att metoder/verktyg har utvecklats 
som håller på att kvalitetssäkras och som kan generera resultat framåt. 

För styrgruppen och projektorganisationen aktualiseras nu framförallt frågor som:

•	 Hur kan den investering som det innebär att driva ett ESF-projekt tas till vara och förädlas?
•	 När	en	identifiering	av	vad	som	är	önskvärt	att	implementera	har	skett	–	hur	kan	då	resurser	 

för implementeringen säkras?
•	 Hur ser beslutsprocessen ut? Vem äger frågan?
•	 Hur kan, vid beslut om implementering, processen underlättas för att uppnå syfte och 

målsättningar med implementeringen?
•	 Hur överföra kompetensen att genomföra aktiviteter som ska implementeras?

För att kunna genomföra implementeringen behövs målsättningar och strategisk planering. Ett väl 
genomfört projekt som inte har någon strategisk påverkan blir troligen bara ett i raden av projekt. 
Projektet fungerar nu väl och levererar goda resultat. Nu är det dags för styrgruppen att ta itu med 
nästa	utmaning	–	implementeringen.

Utlysningen och ansökan
Medel till projektet Integration Halland beviljades av Strukturfondspartnerskapet i region Västsverige  
utifrån Europeiska socialfondens utlysning ”Insatser för nyanlända”. I utlysningstexten deklarerades 
att ”Projekt inom denna utlysning ska förstärka, förbättra och komplettera de insatser riktade till nyanlända 
kvinnor och män som utförs inom ramen för etableringsuppdraget. Detta ska uppnås genom utveckling eller 
tillämpning av metoder som underlättar de nyanländas etablering på arbetsmarknaden samt genom förbättrad 
samverkan mellan relevanta främjandeaktörer.”

Redan i den första följeforskningsrapporten konstaterades att ovan angivna syfte och övergripande 
målsättning i hög utsträckning uppnåtts. Detta intryck har förstärkts i den fortsatta utvärderingen. 

I projektansökan för Integration Halland sägs att: ” På organisations- och projektnivå syftar projektets 
inriktning och struktur till att förbättra Arbetsförmedlingens och kommunernas förmåga att stödja de individer 
som deltar i etableringsinsatser. Problemanalysen indikerar att det finns såväl kvantitativa som kvalitativa 
förbättringsmöjligheter i de offentliga aktörernas verksamheter. Projektets resurser medför i detta avseende fler 
möjligheter att ge rätt stöd på rätt sätt stöd samt att det skapar förutsättningar för att mildra effekterna av 
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resursbrister som leder till långa ledtider i etableringen. Samordningen av resurser från olika samhällssektorer 
förväntas också bidra till att fler nyanlända kan integreras i samhället och på arbetsmarknaden. En viktig 
effekt av denna samordning förväntas också vara att matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbets- 
marknaden förbättras som framgår av metodavsnittet. De gemensamma regionövergripande aktiviteterna syftar 
till att påverka projektaktörernas kompetens i frågor som rör jämställdhet, funktionsnedsättning samt lika 
möjligheter. Den lärplattform som kommer att etableras i projektet förväntas påverka kvaliteten i arbetet med 
de nyanlända. Lärandet i projektet förväntas ge långsiktiga positiva effekter i de medverkande organisationerna. 
Sammantaget förväntas ovan beskrivna effekter bidra till en ökad grad av integration i samhället och på arbets- 
marknaden för målgruppen nyanlända.”

Projekt inom Socialfonden förutsätts också få bestående effekter genom spridningsaktiviteter och 
strategisk påverkan. Det handlar om att föra in resultat och effekter i ordinarie verksamhet, i projekt- 
ägarens organisation men också i de samverkande organisationerna. 

Projektets övergripande förändringsmål
Att bedriva projekt inom Europeiska socialfondens ram är att arbeta med förändringsarbete.  
Projektet Integration Halland ska bidra till ett antal förändringar som berör deltagare i projektet, 
medverkande verksamheter samt regionen som helhet.

Det övergripande syftet med projektet Integration Halland är att genom projektets aktiviteter:

•	 Bidra till att korta vägen till utbildning och/eller anställning för projektets målgrupp, nyanlända 
kvinnor och män som omfattas av etableringsinsatser.

•	 Bidra till att öka andelen nyanlända som efter att ha deltagit i etableringsinsatser övergår till 
utbildning och/eller anställning.

Det övergripande syftet ska uppnås genom insatser inom fyra förändringsområden:

1. Innovativ metodutveckling för att stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och  
individuella måluppfyllelse.

2. Samordning av resurser från privat sektor, offentlig sektor och den så kallade tredje  
samhällssektorn. 

3. Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden.
4. Gemensamt lärande.

På	samtliga	förändringsområden	har	projektet	definierat	effektmål,	resultatmål,	leveransmål	samt	
processmål.

Utvärderingsrapportens fokus
Vid styrgruppsmöte i projektet 2017-06-07 diskuterades implementering och inriktning av det fortsatta utvär-
deringsarbetet kopplat till detta. Av sammanträdesprotokollet framgår följande: ”Efter sommaren går projektet 
in i sitt tredje och sista år och utifrån den regionala lärplattformen har alla leveransmål som  
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beskrivs i projektansökan uppfyllts eller lig ger i plan att uppfyllas. Skulle det bli fråga om implementering  
i dagsläget skulle frågan involvera implementering av den regionala strukturen främst nätverket för projekt- 
medarbetarna, för fortsatt lärande kring aktiviteterna/metoderna. Anordnande av antalet best practice  
konferenser för att sprida goda lokala exempel under någon aktörs huvudansvar och en kontinuerlig upp- 
datering av kartläg gningen av alla insatser som görs inom etableringen i Halland idag, är också möjliga  
för implementering.

Om/när nya leveransmål formuleras av styrgruppen så kan denna preliminära plan för implementering  
förändras utifrån nya formulerade leveransmål. Frågan om nya leveransmål och implementering av regionala 
delar lyfts för diskussion under nästkommande styrgruppsmöte. 

Under det här mötet diskuterade styrgruppen implementering av aktiviteterna utifrån följande frågeställningar:

• Hur går diskussionen rörande att fortsätta med de lokala aktiviteterna efter avslutat projekt?
• Vilka budgetmässiga beslut behöver tas och när?
• Vem är ansvarig för att driva implementeringsfrågan i din organisation?

I anslutning till denna diskussion framkom också styrgruppens behov av att på nästkommande styr- 
gruppsmöte, 2017-10-06, få en redovisning av utvärderingsresultaten inom förändringsområde 1  
som en del av beslutunderlaget för implementering av de lokalt utvecklade metoderna. Denna del- 
rapport i utvärderingen av projektet Integration Halland har därför fokus på implementerings- 
frågorna relaterat till förändringsområde 1.

Målen på förändringsområde 1
Syftet med projektverksamheten på individnivå är att främja innovativ metodutveckling för att 
stödja projektdeltagarnas etableringsprocess och individuella måluppfyllelse. Detta ska leda till att 
vägen till utbildning/arbete förkortas samt att en ökande andel av de som deltagit i insatser inom 
etableringsverksamheten och i projektet efter avslutad etableringsperiod ska kunna övergå till  
utbildning och/eller anställning. Resultatmål har formulerats dels för projektet som helhet på 
regional nivå och dels för de lokala aktiviteterna i respektive kommun.

Följande mål avser projektverksamheten som helhet:

•	 Deltagarna	i	projektverksamheten	ska	sammantaget	på	årsbasis	ha	2	procent	högre	utflöde	ur	
etableringen till utbildning/arbete jämfört med nyanlända i etableringen som inte deltar i projektet.

•	 Skillnaderna mellan män och kvinnor efter avslutad etableringsplan ska minska med 2 procent 
varje år under projektets genomförandefas.

Följande övergripande resultatmål har formulerats för metodutvecklingen i respektive kommun:

•	 Att utveckla och etablera metoderna under projektperioden så att de vid projektets slut 2018-08-31  
vid behov ska kunna vara en del av det reguljära arbetssättet i framtida etableringsverksamhet.
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Varje medverkande kommun har dels påtagit sig att leverera vissa volymer gällande antal deltagare 
samt antal deltagartimmar och dels att utforma de lokala metoderna utifrån vissa kvalitativa kriterier. 

Utvärderingsmetoder
För att kunna leverera ett relevant utvärderingsunderlag i enlighet med ovan beskrivna förväntningar  
från styrgruppen har utvärderaren inhämtat information på följande sätt:

•	 Tagit del av relevant referensmaterial.
•	 Tagit vara på resultaten i föregående delrapport i utvärderingen.
•	 Utgått från projektets förändringsteori och målkatalog vid informationsinhämtning och analys.
•	 Tagit del av projektets månatliga lägesrapporter till ESF-kontoret.
•	 Genomfört dialogmöten med projektledarna.
•	 Deltagit i vissa nätverksmöten och tagit del av dokumentation från andra nätverksmöten.
•	 Tagit del av minnesanteckningar från beredningsgruppens möten.
•	 Deltagit i styrgruppsmöten samt tagit del av protokoll från dessa möten.
•	 Tagit fram statistik från Accorda (projektets egen databas), Migrationsverket och  

Arbetsförmedlingen.
•	 Genomfört en enkät med deltagare i alla aktiviteter utom i Kungsbacka samt i mentorskaps- 

program genomfört av Halmstad högskola.
•	 Tagit del av aktiviteternas egna uppföljningar.
•	 Genomfört intervjuer med representanterna i projektets styrgrupp.
•	 Genomfört intervjuer med projektledning
•	 Genomfört intervjuer med Arbetsförmedlingens kontaktpersoner.
•	 Genomfört intervjuer med projektpersonal i samtliga aktiviteter.

Det samlade informationsunderlaget av ovan beskrivna aktiviteter utgör grunden för den analys  
som presenteras i denna rapport.

Prestationer, resultat och effekter inom  
förändringsområde 1

I detta avsnitt redovisas projektets prestationer, resultat och effekter från projektstart till och med 
2017-08-31.

Verksamhetens prestationer
Med prestationer avses de tjänster som projektet ska leverera. I detta fall handlar det om leveranserna  
av metodutveckling, volymen deltagare samt redovisade deltagartimmar.
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För att resultat- och effektmålen inom förändringsområde 1 ska kunna uppnås behöver process- och 
resultatmålen	på	det	aktuella	området	vara	uppfyllda.	Dessutom	finns	en	tydlig	knytning	till	målen	
på inom förändringsområde 4, Gemensamt lärande.

Samtliga mål framgår av bilaga 1. I analysen hänvisas till denna bilaga för att se de fullständiga mål- 
formuleringarna.

Processmålen 
Av utvärderingen framgår att en viktig framgångsfaktor för utvecklingen av de lokala metoderna  
har varit att projektledarna har gett ett omfattande och kvalitativt initierings- och uppföljningsstöd 
till de olika verksamheterna. Ett verktyg har varit regelbundna möten med de olika verksamheterna. 
Ett annat verktyg har varit aktiviteterna i projektets nätverksgrupp där projektmedarbetarna  
kontinuerligt kunnat träffas under ledning av projektledarna.

Det framgår också av utvärderingen att övriga personalresurser tätt knutna till projektledningen  
har haft stor betydelse för att projektorganisationen har fungerat på ett bra sätt. Arbetsförmedlingens  
koordinator i projektet har enligt både projektpersonal och intervjuade kontaktpersoner hos Arbets- 
förmedlingen haft stor betydelse för samordningen mellan projekt och etableringsverksamhet hos 
Arbetsförmedlingen. Projektets administratör har haft en betydelsefull roll som länk mellan aktiv- 
iteterna och projektledningen i administrativa frågor samt som ansvarig för projektets dokumentations- 
system. Detta system har utgjort bas för uppföljning och framtagande av kvantitativ rapportering 
både till Europeiska socialfonden och till Statistiska Centralbyrån. 

Tillsammans har projektledarna, Arbetsförmedlingens koordinator, ekonom samt administratör i 
projektet utgjort en sammanhållen ledningsfunktion på operativ nivå som tillsammans har förankrat 
projektets syfte och målsättningar samt tillsammans med projektpersonalen i de olika aktiviteterna 
och etableringshandläggarna hos Arbetsförmedlingen skapat en hög grad av delaktighet från alla 
aktörer i utformningen av respektive aktivitet. I samverkan mellan projektpersonal på lokal nivå har 
Arbetsförmedlingens kontaktpersoner varit betydelsefulla resurser.

Utvärderingen visar att projektorganisationens uppbyggnad och sätt att fungera, både på lednings- 
nivå och på handläggarnivå, har bidragit till projektets goda resultat. Fungerande strukturer för 
information, kommunikation och lärande har skapat förutsättningar för delaktighet och ansvars- 
tagande på olika nivåer.

Av genomförda intervjuer framgår att huvuddelen av de svarande oavsett roll i organisationen fram- 
håller betydelsen av projektets regionala omfattning som har möjliggjort ett brett erfarenhetsutbyte 
mellan projektaktörerna som har inspirerat men också skapat förutsättningar för samordning av 
insatser. Ett exempel på metodnivå är erfarenhetsutbytet kring aktiviteterna samhälls- och arbets- 
marknadsinformation samt utbildning i arbetsplatskultur. Ett annat exempel är användningen av 
språkstöd i verksamheterna. Erfarenhetsutbytet kring dessa aktiviteter har dels lett till start av nya 
verksamheter och dels lett till utveckling av språkstödsfunktionen.

Projektet har genom utbildnings- och handledningsinsatser till projektpersonal och representanter 
i berednings- och styrgrupp rörande jämställdhet, tillgänglighet och lika möjligheter skapat goda 
förutsättningar för de enskilda aktiviteterna att integrera dessa perspektiv i sina verksamheter.
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Leveransmålen
Det ursprungliga målet om att projektet skulle ha 1400 unika deltagare har reviderats till 1200 och 
antalet deltagartimmar har anpassats till lägre nivåer i företagen budgetförändring enligt redovisning 
i den första utvärderingsrapporten, se bilaga 2. Enligt uppgift från projektledningen ser prognosen 
för att uppnå nuvarande målnivåer i fråga om antal deltagare samt volymen deltagartimmar positiv 
ut.	För	närvarande	redovisas	betydligt	fler	timmar	per	deltagande	verksamhet	än	planerat.

Förutom de kvantitativa målen har projektet en målsättning att projektverksamheterna ska känne- 
tecknas av en hög nivå i fråga om tjänstekvalitet. Detta har följts upp och utvärderats av undertecknad  
genom en enkät distribuerad till samtliga gruppverksamheter. De individuellt inriktade aktiviteterna 
genomförda av Kungsbacka kommun samt Halmstad Högskola har dock inte ingått i undersökningen.  
Dessutom	finns	ett	mindre	underlag	för	nystartade	verksamheter	i	Hylte	och	Laholm	som	inte	
redovisas i rapporten men efterhand kommer att delges aktivitetsansvariga.

Resultaten av enkätundersökningen kring deltagarnas uppfattningar om kvaliteten i projekt- 
aktiviteterna redovisas i nedan tabell.

INDEX TJÄNSTEKVALITET fördelat på aktiviteter (322 deltagare) Tabell 1

Område/aktivitet Varberg F-berg H-praktik H-hälsa MVA SPURT L-familj Alla

Motivation 53 79 79 62 45 65 80 62

Relevans i stöd 82 78 82 74 72 76 79 76

Bemötande 99 93 86 86 84 84 93 86

Delaktighet etablering 72 59 64 70 57 69 71 64
Delaktighet aktivitet 77 77 72 66 62 71 68 68

Pedagogisk struktur 84 81 73 78 74 77 75 74

Tillgänglighet 79 72 76 72 66 74 76 72

Kompetens 89 93 85 83 79 83 88 86

Förbättrade möjligheter 82 76 81 76 70 76 60 75

Nytta 95 100 93 96 74 88 100 88

Under projektprocessen har kontinuerligt genomförts enkätundersökningar med deltagarna i de 
olika aktiviteterna i samband med avslutning av respektive aktivitet. Enkätundersökningen har  
haft fokus på att spegla den kvalitet i tjänsten som deltagarna uppfattar att de får genom att delta 
i aktiviteterna. Utvärderingen visar att de aktiviteter som genomförs i hög utsträckning betecknas 
som värdefulla av projektets deltagare.

Sammanlagt har till och med 2017-08-31 enkäten besvarats av 322 deltagare. Det innebär en svars- 
frekvens på 53 procent av de 608 deltagare som hade avslutats vid mätperiodens slut. 34 procent av 
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de svarande var kvinnor och 66 procent män. Kvinnor är något underrepresenterade och män något 
överrepresenterade i undersökningen då kvinnor utgör 37 procent av gruppen avslutade deltagare 
och män 63 procent. Frågeformuläret redovisas som bilaga 3.

Den genomförda enkätundersökningen har fokus på att spegla följande variabler av vikt för hur 
kvaliteten i tjänsten upplevs i de olika aktiviteterna:

•	 Motivation/Incitament för att delta i projektaktiviteten, fråga 6.
•	 Uppfattning om relevansen i stödet, fråga 8.
•	 Uppfattning om bemötande, fråga 13.
•	 Upplevelse av möjlighet att vara delaktig, frågorna 11 och 12. 
•	 Syn på den pedagogiska strukturen, fråga 9.
•	 Uppfattning om språklig tillgänglighet, fråga 10.
•	 Syn på personalens kompetens, fråga 14.
•	 Upplevelse av förbättrade möjligheter, fråga 7.
•	 Upplevd nytta och beredskap att rekommendera aktiviteten, fråga 15.

Svar kunde avges på en femgradig skala. Svaren har indexerats för att underlätta jämförelser. Ett 
mätvärde mellan 80 och 100 innebär ett värde motsvarande ”I mycket hög utsträckning”, ett mät- 
värde mellan 60 och 79 innebär ett värde motsvarande ”I hög utsträckning”. Båda dessa värden är 
positiva. Mätvärdet 40-59 utgör ett medelvärde. Ett mätvärde mellan 20 och 39 innebär ett värde 
motsvarande ”I liten utsträckning” och ett mätvärde mellan 0 och 19 innebär ett värde motsvarande 
”I mycket liten utsträckning”.

Alla värden avseende hela deltagargruppen är positiva och varierar mellan indexvärdena 62 och 88. 
Sammanlagt 62 procent av de svarande har uppgett att de deltar i aktiviteten för att de själva har  
valt att delta. 38 procent uppfattar däremot att de i första hand deltar i aktiviteten för att det har 
varit ett krav från Arbetsförmedlingen. I genomsnitt 88 procent av de svarande uppger att de skulle 
rekommendera deltagande i projektaktiviteterna till en person i samma situation. I övrigt uppvisas 
mycket höga medelvärden för bemötande och personalens kompetens.

Redovisning för respektive lokal aktivitet
I aktiviteten i Varberg uppfattar deltagarna att det i hög utsträckning är deras etableringshandläggare 
som har avgjort att de skulle delta i just denna aktivitet. Samtidigt ger de avslutade deltagarna mycket 
positiva värden för bemötande, kompetens, pedagogisk struktur, relevansen i stödet och de förbättrade  
möjligheter till utbildning och arbete som deltagandet i aktiviteten medfört. 

I Falkenberg uppfattar deltagarna i hög utsträckning att deltagandet bygger på ett eget val.  
Samtidigt upplever en betydande andel att de inte fullt ut är delaktiga i utformningen av sin etablerings- 
plan. De avslutade deltagarna ger mycket positiva värden för bemötande, pedagogisk struktur och 
personalens kompetens. Samtliga svarande skulle rekommendera deltagande i aktiviteten till en person 
i samma situation vilket indikerar en sammantaget mycket framträdande upplevelse av nyttan med  
deltagandet i aktiviteten.
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I Hylte redovisas värden för tre av fyra aktiviteter; praktikverksamhet, hälsoaktivitet samt aktiviteten 
Min väg till arbete. De som har deltagit i praktikdelen uppfattar i högst utsträckning att de själva har 
valt detta. Hälsoaktiviteten är en mycket populär aktivitet med kö till intag varför svaret på denna 
fråga	kan	tolkas	på	flera	sätt.	Det	egna	valet	har	påverkats	av	tillgången	på	platser.	Deltagarna	i	
aktiviteten Min väg till arbete har i minst utsträckning upplevt deltagandet som ett eget val. Värdet 
påverkas dock av att detta var betydligt mer påtagligt i de första kurserna som genomfördes samt att 
delaktigheten i utformningen av den egna etableringsplanen inte upplevs som helt tillfredsställande. 
Samtliga verksamheter får i övrigt positiva eller mycket positiva omdömen från deltagarna. 

Beträffande	praktikdelen	finns	mycket	positiva	värden	för	kategorierna	bemötande,	personalens	
kompetens, samt pedagogisk struktur. 93 procent av deltagarna ser mycket stor nytta med att ha 
deltagit i aktiviteten. Hälsoaktiviteten förknippas med mycket positiva omdömen beträffande fram- 
förallt bemötande och personalens kompetens. Sammanlagt 96 procent av de avslutade deltagarna 
ser mycket stor nytta med deltagandet. Aktiviteten Min väg till arbete har ett mycket positivt värde 
för bemötande. I övrigt bedöms kvaliteten i hög utsträckning vara tillgodosedd. Värdena i denna 
aktivitet påverkas i hög utsträckning av den upplevelse deltagarna i de två första kursomgångarna 
hade. Värdena har successivt blivit alltmer positiva. Det går dock inte statistiskt att särskilja data på 
respektive omgång av kursen. Sammantaget skulle 74 procent av de avslutade deltagarna rekommendera  
denna aktivitet till en annan person i samma situation.

I aktiviteten SPURT i Halmstad uppfattar två tredjedelar av deltagarna att de själva har valt att delta. 
Mycket	positiva	värden	ges	på	områdena	bemötande	och	personalens	kompetens.	I	övrigt	finns	 
positiva värden på områdena pedagogisk struktur, relevans i stödet samt förbättrade möjligheter.

I Laholm har som framgått tidigare i rapporten verksamheten förändrats radikalt under 2017 så att 
den omfattar fyra olika delar; familjeutbildning, föreningsaktivitet, hälsoaktivitet samt utbildning 
kring arbetsmarknad. Tyvärr omfattar det nu tillgängliga enkätmaterialet endast familjeutbildningen. 
I denna del av utbildningen har 80 procent av deltagarna upplevt att deltagandet har byggt på ett 
eget val. Mycket positiva värden har getts för bemötande, och personalens kompetens. Alla deltagare 
skulle rekommendera deltagande i kursen till en person i samma situation.

Resultat i relation till mål på individnivå
Det	finns	resultatmål	dels	på	individnivå	för	hela	projektverksamheten	och	dels	målsättningar	för	
respektive kommun.

Följande mål avser projektverksamheten som helhet:

•	 Deltagarna	i	projektverksamheten	ska	sammantaget	på	årsbasis	ha	2	procent	högre	utflöde	ur	
etableringen till utbildning/arbete jämfört med nyanlända i etableringen som inte deltar i projektet.

•	 Skillnaderna mellan män och kvinnor efter avslutad etableringsplan ska minska med 2 procent 
varje år under projektets genomförandefas.

För	att	kunna	utvärdera	dessa	mål	finns	ett	behov	av	att	erhålla	jämförelsedata	från	Arbets- 
förmedlingen. Detta har inte kunnat ske inför delrapporten men är förhoppningsvis möjligt att 
redovisa i den slutliga utvärderingsrapporten.
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Kvantitativa data kring deltagargruppen
Det som nu kan redovisas är data ur projektets egen uppföljningsdatabas, Accorda, kring projekt- 
deltagarna.	Nedan	redovisade	data	avser	perioden	2016-01-01–2017-08-31.	Under	denna	period	har	
totalt 782 personer skrivits in i projektet. Av dessa var 2017-08-31 sammanlagt 174 personer fort- 
farande aktuella i en projektaktivitet och 608 personer avslutade. Av de aktuella deltagarna är  
71	kvinnor	(41	%)	och	103	män	(59	%).	I	gruppen	avslutade	deltagare	finns	224	kvinnor	(37	%)	 
och 384 män (63 %).

Antal inskrivna i projektet Integration Halland fördelat på bostadsort framgår av nedan tabell.

Data deltagargrupp Tabell 2

Rubrik Kategori F-berg H-stad Hylte K-backa Laholm Varberg Halland

Antal inskrivna i Aktuella 24 43 74 8 18 8 175

projektet per ort Avslutade 101 104 186 36 130 51 608
Summa 125 147 260 44 148 59 783

Som	framgår	har	Hylte	kommun	så	här	långt	haft	betydligt	fler	deltagare	än	övriga	kommuner.	 
När antalet projektdeltagare ställs i relation dels till antal kommunmottagna boende i kommunen 
och dels till antalet inskrivna i etableringen framträder följande bilder.

Data deltagargrupp Tabell 3

Rubrik Ort 2015 2016 2017 Summa Kvinnor % Män %

Kommunmottagna Falkenberg 147 321 231 699 40% 60%
2015-09-01 -- Halmstad 252 744 417 1413 41% 59%
2017-08-31 Hylte 150 331 157 638 44% 56%
som fortfarande Kungsbacka 54 241 227 522 42% 58%
är bosatta på orten Laholm 99 257 161 517 44% 56%
2017-08-31 Varberg 45 281 165 501 37% 63%

Hela Halland 747 2175 1358 4290 41% 59%

Tabell	3	visar	antalet	kommunmottagna	under	perioden	2015-09-01	–	2017-08-31	som	fortfarande	
är bosatta på respektive ort 2017-08-31 (Källa Migrationsverket). Tabellen ger en bild av hur mot- 
tagningssituationen ser ut totalt sett på respektive ort.

Som	framgår	har	Halmstad	tagit	emot	betydligt	fler	än	övriga	kommuner,	därefter	Falkenberg	 
och Hylte medan Kungsbacka, Laholm och Varberg tagit emot något färre. Sammanlagt utgör  
de kommunmottagna under ovan angiven period, som är kvarboende i länet, 4 290 personer.  
Den könsmässiga fördelningen är 41 procent kvinnor och 59 procent män. 
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Data deltagargrupp Tabell 4

Rubrik Ort 2016 2017 Kvinnor % Män %

Inskrivna i etableringen Falkenberg 364 472 40% 60%
hos Arbetsförmedlingen Halmstad 803 863 41% 59%

2016-08-31 respektive Hylte 294 335 44% 56%

2017-08-31 Kungsbacka 130 274 40% 60%

Laholm 221 261 53% 47%

Varberg 213 331 28% 72%

Hela Halland 2025 2536 41% 59%

Tabell 4 visar antalet inskrivna i etableringen i Halland vid två tidpunkter, nämligen 2016-08-31 
respektive 2017-08-31 (Källa Arbetsförmedlingen). Vid den angivna 24 månadersperiodens utgång 
2017-08-31 var 2 536 personer i den angivna gruppen inskrivna som arbetssökande på någon av 
länets arbetsförmedlingar. Det betyder att övriga 1 754 personer antingen inte påbörjat sin etablerings- 
plan eller redan avslutat etableringsperioden. 

Av	tabellen	framgår	också	att	det	finns	skillnader	mellan	könen	när	man	jämför	bosatta	kommun- 
mottagna	med	inskrivna	i	etableringen.	I	Falkenberg,	Halmstad,	Hylte	och	Kungsbacka	finns	stor	
överensstämmelse i könsfördelningen i den mottagna gruppen jämfört med gruppen inskrivna i 
etableringen.	I	de	två	övriga	kommunerna	finns	dock	betydande	avvikelser.	I	Laholm	är	andelen	
kvinnor inskrivna i etableringen högre än andelen i den mottagna gruppen och för männen är det 
tvärtom. I Varberg är andelen män inskrivna i etableringen betydligt högre än andelen män i den 
mottagna gruppen medan kvinnorna är underrepresenterade.

Data deltagargrupp Tabell 5

Rubrik Ort Inskrivna Kvinnor % Män %

Andel inskrivna i Falkenberg 472 70% 70%

etableringen av bosatta Halmstad 863 65% 59%

2017-08-31 Hylte 335 54% 51%

Kungsbacka 274 52% 53%

Laholm 261 63% 41%

Varberg 331 55% 73%

Hela Halland 2536 61% 58%

Tabell 5 visar andelen inskrivna i etableringen 2017-08-31 på respektive ort i förhållande till  
antalet	kommunmottagna	under	perioden	2015-09-01	–	2017-08-31.	Som	framgår	finns	betydande	
skillnader mellan orterna samt även vissa könsskillnader.
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Data deltagargrupp Tabell 6

Aktuella 
Rubrik Ort Inskrivna p-delt. Andel i %

Aktuella projektdeltagare Falkenberg 472 24 5%

på respektive ort i relation Halmstad 863 43 5%

till antal inskrivna i Hylte 335 74 22%

etableringen Kungsbacka 274 8 3%

Laholm 261 18 7%

Varberg 331 8 2%

Hela Halland 2536 175 7%

Tabell 6 visar andelen aktuella projektdeltagare relaterat till antalet inskrivna i etableringen på respektive  
ort. Som framgår var sammanlagt 7 procent av de aktuella inskrivna i etableringen i Halland deltagande  
i någon av projektet Integration Hallands aktiviteter 2017-08-31. När man tittar på andelen projekt- 
deltagare relaterat till inskrivna i etableringen på respektive ort så intar Hylte en särställning med  
22 procent projektdeltagare av de inskrivna i etableringen på orten. Hylte kan också erbjuda det  
bredaste utbudet av projektaktiviteter. 

Data deltagargrupp Tabell 7

Rubrik Kategori F-berg H-stad Hylte K-backa Laholm Varberg Halland

Åldersfördelning i 18-19 år 0% 2% 0,50% 2% 0% 0% 1%

deltagargruppen i % 20-24 år 18% 52% 11% 21,5% 8% 17% 21%

25-34 år 33% 37% 35% 45% 34% 35% 35%

35-44 år 27% 4% 28% 21,5% 36% 32% 24%

45-54 år 17% 3% 21% 8% 19% 11% 15%

55-64 år 5% 2% 4,50% 2% 3% 5% 4%

100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100%

Tabell 7 visar åldersfördelningen för samtliga deltagare i projektet Integration Halland dels för  
hela länet och dels fördelat på respektive ort. Sett till hela länet är 80 procent av deltagarna i åldern 
20-44	år.	Verksamheten	i	Halmstad	har	en	yngre	åldersprofil	med	89	procent	av	deltagarna	i	åldern	
20-34	år.	Hylte	och	Laholm	har	en	äldre	åldersprofil	med	84	respektive	89	procent	i	åldern	25-54	år.	

Data deltagargrupp Tabell 8

Rubrik Kategori F-berg H-stad Hylte K-backa Laholm Varberg Halland

Utbildningsbakgrund Saknar utbildning 2% 1% 2% 5% 0% 0% 1%
Förgymn. < 9 år 26% 15,50% 18,50% 67% 29% 8,5% 23%
Förgymna. 9-10 år 16% 15,50% 12% 14% 12% 13,5% 14%
Gymnasial utbildn. 18% 29% 16% 9% 16% 13,5% 18%

Eftergymn. < 2år 6% 14% 10% 5% 8% 8,5% 9%

Eftergymn. 2 år> 30% 23% 37% 0% 32% 53% 32%

Forskarutbildning 0% 0% 0,50% 0% 1% 3% 1%

Annan 2% 2% 4% 0% 2% 0% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sett	till	utbildningsbakgrund	är	bilden	splittrad.	I	hela	deltagargruppen	finns	38	procent	med	endast	
förgymnasial utbildning, 18 procent med gymnasial utbildning samt 42 procent med eftergymnasial 
utbildning.



1616

Andelen korttidsutbildade är högst bland deltagarna i Kungsbacka eftersom det har varit ett kriterium  
för	vilka	som	skulle	delta	i	aktiviteten.	Bland	övriga	är	fler	i	deltagargrupperna	i	Falkenberg	och	i	
Laholm	korttidsutbildade.	Minst	andel	korttidsutbildade	finns	i	deltagargruppen	i	Varberg.	Stora	
andelar	deltagare	med	eftergymnasial	utbildning	finns	i	Hylte	och	i	Varberg.

Som en ingång till metodutvecklingsavsnittet redovisas nedan tabell som anger antal aktuella  
respektive avslutade deltagare i projektets olika aktiviteter fördelat på kön.

Data deltagargrupp Tabell 9
Aktuella deltagare Avslutade deltagare Summa deltagare

Ort Aktivitet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Falkenberg Svensk a-marknad 9 14 38 59 47 73
Mentorskap 0 0 5 0 5 0

Halmstad SPURT 15 34 26 77 41 111
SPURT praktik 2 2 5 7 7 9
Mentorskap 0 0 4 5 4 5

Hylte A-kunskap 6 10 4 4 10 14
Biologdesignern 0 0 7 17 7 17
Hälsoaktivitet 21 23 37 36 58 59
Mentorskap 0 0 1 4 1 4
Min väg till arbete 13 22 32 66 44 88
Praktik 1 5 14 18 15 23
SPURT 0 1 0 0 0 1

Kungsbacka Inlärningsprobl. 6 2 10 25 15 27

Laholm Föräldrautbildning 0 0 46 47 46 47
Hälsoaktivitet 0 0 1 0 1 0
Integration i 3 steg 12 6 21 21 33 27
Mentorskap 0 0 1 0 1 0

Varberg Arbetsplatskultur 2 6 7 44 9 50
Praktik 0 0 0 1 0 1
Mentorskap 0 0 0 1 0 1

Projektet	erbjuder	nu	fler	aktiviteter	än	vad	som	initialt	planerades	och	de	flesta	aktiviteterna	har	
under	projektets	gång	utvecklats	och	i	flera	fall	omformats.

Metodutvecklingen 
Varje	kommun	samt	Halmstad	Högskola	har	specifika	mål	för	metodutvecklingen,	se	bilaga	1.	 
Samtidigt har många av verksamheterna förändrat sina mål samt utformningen av aktiviteterna 
under projektets gång.

Kungsbacka

I Kungsbacka är målsättningen dels att utveckla och implementera kartläggning, analys och åtgärds- 
program för personer i etableringen som kan antas ha någon form av inlärningsproblematik och  
dels att utbilda arbetsplatscoacher som ska ge stöd till personal på arbetsplatser som arbetar med 
nämnd målgrupp. 
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Den	först	nämnda	delen	av	målsättningen	är	uppnådd.	Det	finns	en	dokumenterad	metodik	och	
enligt uppgift en uttalad avsikt att implementera metodiken i reguljär verksamhet. Av utvärderingen 
framgår att såväl deltagare som mottagande verksamheter (utbildare i svenska språket samt Arbets- 
förmedlingen) ser ett stort värde i metoden, framförallt utbildarna. Utvärderingen visar också att det 
så här långt inte har visats ett aktivt intresse för metoden i andra kommuner, vilket troligen har att 
göra med att de verksamheter som utbildar deltagarna i svenska språket inte är nära representerade i 
projektet. 

Den andra delen av den lokala målsättningen har inte fullföljts inom ramen för projektet. Däremot 
uppger projektledningen att Hylte kommun utbildar arbetsplatsambassadörer och att projektresurs 
håller i denna utbildning. Även intervjuad representant i styrgruppen från Kungsbacka menar att 
sådan utbildning genomförs i Kungsbacka. Undertecknad menar dock att dessa utbildningar inte är 
inriktade	på	den	specifika	målgrupp	som	avsetts	i	projektansökan.

Varberg

I Varberg är målsättningen att genomföra en utbildning som ska öka de nyanländas kunskap om 
och förståelse för svensk arbetsplatskultur samt kunskap om arbetsrätt. Verksamheten har till fullo 
genomförts i enlighet med planeringen och fått mycket goda vitsord av Arbetsförmedling och del- 
tagare.	Den	egna	uppföljningen	visar	ett	betydande	utflöde	till	utbildning	och	arbete	i	anslutning	 
till att kursen avslutats eller kort därefter. Trots detta har det varit svårigheter med att utnyttja till- 
gängliga platser. Av utvärderingen drar undertecknad slutsatsen att den lokala Arbetsförmedlingen 
har haft en bestämd uppfattning om att utbildningen har passat som förberedelse i ett utslussnings- 
skede	där	övergång	till	framförallt	praktik	och/eller	anställning	varit	aktuell.	En	dialog	finns	internt	
i kommunen kring implementeringen av aktiviteten i reguljär verksamhet.

Falkenberg

I Falkenberg fanns initialt en idé om att genomföra en barnomsorgsverksamhet i kombination med 
språkinlärning i enlighet med den så kallade Kramforsmodellen, Denna målsättning kunde inte 
realiseras utan beslut fattades efter en tid in i projektets genomförandefas att utveckla en metod för 
samhälls- och arbetsmarknadsorientering. 

Utbildningen har varit mycket uppskattad av deltagarna och får mycket höga värden i den enkät  
som genomförts med deltagare i aktiviteten. Arbetsförmedlingen anser att aktiviteten har ett bra 
innehåll och en bra struktur. Av intervjuer med deltagare framgår att projektpersonalen har förmåga 
att anknyta utbildningen till deltagarnas levnadssituation och behov av praktiska verktyg för att 
kunna hantera vardagen. Det råder en oklar situation kring implementeringen av verksamheten 
bland annat beroende på pågående omorganisation i kommunen.

Halmstad

Syftet med verksamheten i Halmstad var från början att utveckla en förstärkt etableringsinsats  
byggd på den så kallade KASAM-dialogen, kartläggningsverktyget EducateIT samt arbetslivskurser 
till ungdomar mellan 20 och 24 år. Efter en första pilotomgång anställdes ny personal i samband 
med att också en ny verksamhet blev ansvarig för genomförandet. Därefter utarbetades ett helt  
nytt koncept som bygger dels på temadiskussioner utifrån ett antal teman där värderingsfrågor 
är centrala och dels på studiebesök samt praktik. Vid temadiskussionerna inbjuds också externa 
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föreläsare. Deltagandet i projektet har ofta följts av en ”Prova på anställning” som ingång till arbets- 
livet. Under processens gång har åldersavgränsningen slopats och därefter har grupperna bestått av 
fler	deltagare	än	ursprungligen	planerat.	Arbetsförmedlingen	är	mycket	nöjd	med	insatsen,	vilket	
bland annat framgår av genomförd intervju med representant för etableringshandläggarna.  
Implementeringsarbetet har inte startat.

Hylte

Hylte har som påpekats det bredaste utbudet av aktiviteter. Initialt planerades följande metod- 
utveckling:

•	 Kartläggning och vägledning med stöd av metoden Biologdesignern.
•	 Friskvård och hälsa i form av hälsoutbildning.
•	 Praktik och mentorskap innefattande stöd till arbetsgivare och till nyanlända på arbetsplatser.

Därefter har också en aktivitet kring arbetsmarknadskunskap etablerats.

I samtliga aktiviteter har man prövat sig fram för att hitta ett relevant innehåll och en bra struktur. 
Den aktivitet som har förändrats mest under projektets gång är kartläggning och vägledning med 
stöd av Biologdesignern. Aktiviteten bytte efter första omgången namn till Min väg till arbete  
samtidigt som innehåll och struktur förändrades betydligt.

I praktikdelen har det funnits svårigheter att motivera deltagare till praktik bland annat beroende  
på att ett betydande antal personer har blivit anställda i kommunen i olika stödfunktioner där språk 
och kulturkunskap varit viktiga.

Aktiviteten arbetsmarknadskunskap infördes både för att det fanns ett tydligt behov av aktiviteten 
och	för	att	säkra	antalet	deltagartimmar	för	att	uppnå	rätt	finansieringsgrad.

Implementeringsdiskussion	har	inletts	och	en	tanke	finns	att	knyta	erfarenheterna	av	projekt- 
aktiviteterna till kommande utformning av den grundläggande samhällsorienteringen som  
kommunen ansvarar för och nu kommer att genomföra i egen regi.

Laholm

I Laholm ville man initialt etablera metodutveckling i form av utökad samhällsorientering med  
fördjupning kring föräldraskap, barns rättigheter, värdegrundsfrågor samt introduktion och tillgång 
till det lokala föreningslivet och den lokala studieförbundsverksamheten. Inledningsvis bestod  
aktiviteten av en studiecirkel, Älskade barn, därefter kopplades utbildning kring föreningslivet in. 
Under 2017 har sedan verksamheten utökats med dels arbetsmarknadskunskap och dels hälsoaktiviteter.  
De olika aktiviteterna har integrerats till en halvtidsaktivitet på åtta veckor. Precis som på de andra 
orterna är både deltagarna och Arbetsförmedlingen mycket nöjda med aktiviteten i dess nuvarande 
form. En implementeringsdiskussion pågår med liknande inriktning som i Hylte, det vill säga en 
knytning till den obligatoriska samhällsorienteringen.

Mentorskapsprogrammet

En aktivitet, Mentorskapsprogrammet, har avbrutits då det av olika anledningar inte fungerade som 
tänkt. Aktiviteten har inte kunnat utvärderas då varken mentorer eller adepter har varit tillgängliga 
för intervjuer mer än i enstaka fall.
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Deltagarnas status i relation till arbetsmarknaden efter projektdeltagandet
Eftersom aktiviteterna i projektet dels utgör ett komplement till andra aktiviteter i etablerings- 
planen och dels i huvudsak kommer in relativt tidigt i etableringsprocessen så är det en mindre  
andel av deltagarna som vid avslutning ur en projektaktivitet har kunnat gå vidare till utbildning 
eller anställning, även om det förekommer.

Data deltagargrupp Tabell 10

Rubrik Kategori F-berg H-stad Hylte K-backa Laholm Varberg Halland

Status vid avslut Söker arbete 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1%

ur projektet Praktiserar 5% 3% 2% 0% 1% 2% 2%

Påbörjat a-insats 84% 49% 74% 86% 93% 88% 78%

Utbildning grundsk. 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0%

Utbildning gymn. 1% 2% 3% 0% 0% 0% 2%

Annan utbildning 2% 0% 0% 0% 1% 4% 1%

Studerar/arbetar 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0%

Arbetar som anställd 4% 16% 13% 8% 1% 4% 8%

Arbetar i eget företag 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Är ej i utbildning, 4% 24% 8% 3% 4% 0% 8%

arbete eller insats

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Av tabell 10 framgår att det är vanligast att avslutade deltagare övergår till en statlig arbets- 
marknadsinsats efter deltagandet i projektet, vilket ändå innebär att man har närmat sig arbets- 
marknaden. Att så är fallet framgår med all tydlighet av de intervjuer som har gjorts med Arbets- 
förmedlingens kontaktpersoner. Kontaktpersonerna framhåller generellt att samverkan har fungerat 
bra, att man har haft bra dialog med projektpersonalen kring aktiviteternas innehåll och utformning 
samt att den återkoppling kring deltagarnas utveckling i projektaktiviteten som etableringshandläggarna  
har fåt har varit värdefull för den fortsatta individuella planeringen.

Sett till hela projektet har 8 procent av de avslutade deltagarna övergått till en anställning i samband 
med avslutningen ur projektet. Resultat i form av anställningar har framförallt genererats i Halmstad 
och Hylte som har betydligt större andelar avslutade deltagare till arbete.

Resultat i relation till mål på projektnivå
På	den	regionala	nivån	finns	i	projektet	målsättningar	framförallt	på	förändringsområde	2-4	samtidigt	 
som dessa förändringsområden är integrerade med ambitionerna på förändringsområde 1. Av 
genomförda intervjuer med företrädare på olika nivåer för samverkansparterna framgår att projektets  
regionala ansats har varit mycket betydelsefull. Eftersom förändringsområdena 2-4 kommer att 
vara fokus för kommande utvärderingsrapporter görs i denna rapport endast anknytningar till dessa 
förändringsområden i den utsträckning det har haft betydelse för måluppfyllelsen inom förändrings- 
område 1. Dessutom har utvärderingsarbetet tydliggjort behov av förändringar på områden där 
projektet inte har utvecklat aktiviteter men där behoven är viktiga att tydliggöra i framtida reguljär 
verksamhet.
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Samverkan
En grundtanke i projektansökan är att det medför positiva effekter för både individer och samhälle  
om olika samhällsaktörers engagemang för nyanländas etablering samordnas. Syftet med detta 
förändringsområde är att öka den samlade effekten av samhällets engagemang för nyanlända i  
etableringen. Som det är i dagsläget så genomförs etableringsinsatser i huvudsak utifrån ansvars- 
områden som olika myndigheter har. Projektet vill också medverka till ett ökat engagemang från 
näringslivet, från den idéburna sektorn och från medborgare i allmänhet.

Genomförda intervjuer visar att samverkan inom projektet efterhand har fungerat allt bättre.  
En ingående analys av samverkan kommer att göras i nästa delrapport i utvärderingen varför under- 
tecknad i denna rapport fokuserar på de aspekter av samverkan som har att göra med genomförandet  
av projektaktiviteterna inom förändringsområde 1. 

Utvärderingen visar att:

•	 Projektledare och biträdande projektledare tillsammans med Arbetsförmedlingens koordinator 
på ett regionalt plan har fungerat som en intermediär resurs som underlättat i genomförande- 
processen samt lagt en bra grund för att uppnå goda projektresultat. 

•	 Projektpersonal och Arbetsförmedlingens kontaktpersoner har ett fungerande samarbete som 
möjliggjort en hög grad av samverkan kring remittering av deltagare, utformning av relevant 
innehåll i aktiviteterna samt en fungerande struktur för genomförandet av de olika aktiviteterna.

•	 Lokal samverkan mellan Arbetsförmedling, projektet samt upphandlade aktörer har förekommit 
på vissa orter. 

•	 Ett seminarium kring föreningslivets samverkan med offentlig och privat sektor har hållits men 
en hel del återstår att göra i fråga om sektorsövergripande samverkan.

Det	framgår	också	av	utvärderingen	att	en	planering	finns	för	dialoger	kring	samverkan	på	flera	
orter utifrån samverkansplattformen i DUA.

Utvärderaren kommer att återkomma till samverkansområdet i nästkommande rapport. Av hittills 
genomförd utvärdering är det tydligt att styrgruppen ingående bör diskutera hur erfarenheterna av 
projektledningsarbetet, rörande såväl projektledarnas roller som koordinatorns roll, kan tas tillvara.

Den gemensamma ledningsfunktionen bestående av ovan roller har på ett påtagligt sätt utgjort en 
framgångsfaktor i projektet genom sina intermediära roller. ”Intermediären leder en operativ samverkan 
med relevanta aktörer för att koordinera insatser för projektdeltagare och organisationer” (Spel, Strategisk 
påverkan och lärande, 2013, rapporten ”Uppdrag kompetensförsörjning - rollen som intermediär”). 
En intermediär fungerar enligt ovan rapport som mäklare, medlare, rådgivare mellanhand eller länk 
men även som förändringsagent och pådrivare. 

Av utvärderingen framgår att projektledarna och koordinatorn har underlättat genomförandet av 
projektet genom att informera, utbilda, samla och sprida resurser samt sett till att praktiska lösningar 
har kommit till stånd när olika åsikter har mötts. En aktiv informationsspridning och kunskapsöver- 
föring om olika verksamheters uppdrag och resurser har skapat en bra jordmån för förståelsen för 
varandras verksamheter, uppdrag och roller i samverkan samt om det samlade resursutbudet. Detta 
har skapat möjligheter för aktörerna att samordna sina resurser på individnivå. 
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Framförallt projektledarna har också aktivt bidragit till att underlätta och driva förändrings- 
processerna i projektet. De har på ett påtagligt sätt varit motorerna i förändringsarbetet på samtliga 
fyra förändringsområden men det har blivit särskilt tydligt på förändringsområde 1 då betydande 
resurser har lagts på att stödja etableringen av verksamheterna samt kontinuerligt följa upp dessa.  
I	detta	avseende	finns	en	tydlig	koppling	till	den	nätverksaktivitet	som	projektpersonalen	har	 
involverats i. Detta beskrivs i nästföljande avsnitt.

Lärande aktiviteter
En viktig del i Socialfondsprojekten är att genomförandet av projekten ska innefatta lärprocesser. 
Det	ska	finnas	utrymme	för	lärande	både	utifrån	tidigare	erfarenheter	och	kunskaper	samt	utifrån	de	
erfarenheter som genereras genom projektverksamheten. Lärande kan förekomma i olika former och 
avse såväl lärande på individ- som på organisationsnivå. Det gemensamma lärandet bör utgå från de 
förändringsområden som projektverksamheten ska arbeta med och ge möjligheter till såväl formellt 
som informellt lärande.

Generellt	finns	en	intention	i	projektet	att	skapa	goda	förutsättningar	för	lärande	i	projektverk- 
samheten. En god lärandemiljö är en viktig förutsättning för att projektinsatserna ska leda till 
gynnsamma långsiktiga effekter både för deltagande individer och verksamheter. Individens lärande 
är en förutsättning för hans eller hennes utveckling på arbetsplatsen men även för verksamhetens 
utveckling. Lärandet ska även stärka individen genom att ny kunskap utvecklas till kompetens. 
Att	tänka	nytt	och	att	se	saker	på	ett	annorlunda	sätt	–	så	kallat	utvecklingsinriktat	lärande	–	är	en	
förutsättning i dagens arbetsliv.

Följande resultat- och effektmål har formulerats på området:

•	 Utformningen av lärandeplattformen ska generera lärande som möjliggör utveckling av metoder 
och samverkan. Detta ska i sin tur leda till att projektets resultat- och effektmål uppnås.

•	 Utformningen av lärandeplattformen ska också generera lärande som är möjligt att implementera 
i reguljär verksamhet och därmed komma till framtida nytta samt ge långsiktigt hållbara effekter 
både för individ och för samhälle.

För att uppnå ovan målsättningar har projektledningen initierat insatser och dialoger i projekt- 
organisationen på olika sätt:

•	 Etablering av en lärandeplattform för projektpersonalen i form av återkommande nätverksmöten 
som möjliggjort ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektaktiviteterna. Av utvärderingen 
framgår att detta påtagligt har bidragit till utveckling av kvaliteten i respektive verksamhet samt 
spridning	av	vissa	aktiviteter	till	fler	orter.

•	 Seminarier och workshops kring de horisontella kriterierna, samverkan och transnationellt 
utbyte.

•	 Dialog i styrgrupp och beredningsgrupp i samband med möten.
•	 Feedback från utvärderaren till styrgrupp, projektledning och projektmedarbetare.

Av utvärderingen framgår att alla aktörer ser ett stort behov av att implementera framförallt nät-
verksaktiviteterna utifrån en regional samverkansplattform. Därför är det viktigt för styrgruppen att 
diskutera målgrupp, innehåll och struktur för en sådan framtida aktivitet.
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Arbete för lika möjligheter på arbetsmarknaden
Det	framgår	av	projektets	kartläggning	att	det	finns	betydande	ojämlikheter	på	arbetsmarknaden	
relaterat till kön, födelseland och förekomst av funktionsnedsättning. Inriktningen av projektets  
ambitioner i fråga om jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering är att fokusera 
på	värderingar,	attityder	samt	bemötandet	av	nyanlända	flyktingar	och	invandrare	i	etableringen	
genom att arbeta med faktorer som påverkar detta möte. Detta förändringsområde innefattar i första 
hand de som verkar inom projektet och de som ingår i projektets samverkansfora. De resurser som 
projektet förfogar över på detta område är bland annat:

•	 Kommunernas egna jämställdhetsresurser.
•	 ESF:s processtöd.
•	 Budgeterad jämställdhetsresurs i projektet som har upphandlats.
•	 Projektmedarbetarnas egna resurser.
•	 Följeforskningsresurs.
•	 Resurser i det transnationella utbytet.

De samverkande aktörerna har genom projektets aktiviteter velat skaffa sig mer kunskap om jämställd- 
hetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering genom erfarenhetsutbyte, expertkunskap och 
möjligheter	att	reflektera	över	sina	egna	attityder,	värderingar	och	sitt	eget	agerande	i	mötet	med	
målgruppen. Detta förväntas leda till att nedan angivna generella målsättningar uppnås.

Ovan angivna resurser har använts för att anordna workshops samt för handledning. I de enskilda 
aktiviteterna har de horisontella kriterierna framförallt fått genomslag i utformningen av och inne- 
hållet i SPURT.

Av utvärderingen framgår att kvinnor kommer senare in i etableringen och att etableringsprocessen 
ibland avbryts på grund av föräldraledigheter. Projektstatistiken visar på skillnader mellan könen 
i andelen inskrivna i etableringen. På vissa orter är en större andel kvinnor inskrivna och på andra 
orter en större andel män. Detta har förmodligen att göra både med när man kommer in i etableringen  
i förhållande till bosättningsdatum samt skillnader i behoven av insatser mellan män och kvinnor. 
Så	gott	som	alla	män	har	varit	verksamma	på	arbetsmarknaden	i	hemlandet	medan	det	finns	stora	
skillnader i gruppen kvinnor.

En mindre undersökning har gjorts av projektorganisationen som visar att kvinnor deltar färre  
timmar i vissa undersökta aktiviteter jämfört med männen, vilket torde ha att göra med av projekt- 
deltagare uttryckt fördelning av arbetet i det egna hushållet.

Detta förändringsområde kommer att utvärderas på ett fördjupat sätt i den fortsatta utvärderingen.

Implementeringen
I detta avsnitt berörs dels vad som kan/bör implementeras i relation till projektets erfarenheter inom 
förändringsområde	1	men	också	vilka	erfarenheter	som	finns	kring	hur	implementeringsprocesser	
bedrivs på ett framgångsrikt sätt.
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Vad kan och bör implementeras?
En grundläggande implementeringsfråga är naturligtvis vad som är relevant att implementera i  
reguljär	verksamhet	och	vilka	incitament	som	finns	för	att	göra	detta.	Av	utvärderingen	framgår	 
att de påbörjade implementeringsdiskussionerna lokalt ser till stor del olika ut. Gemensamt är dock 
att det saknas ett helhetsperspektiv i dessa diskussioner och att diskussionerna följer hur ansvars- 
begränsningarna mellan olika verksamheter ser ut i dagsläget istället för att ha ett vidare perspektiv  
där projektets erfarenheter skulle kunna utgöra grund för förändring av samverkan på ett mer 
utvecklingsinriktat sätt. Utvärderingen visar att implementeringsdiskussionen skulle kunna omfatta 
en rad områden:

•	 Flera intervjupersoner i ledande ställning ser ett behov av att bredda målgruppen för framtida 
samverkan till att inte enbart omfatta nyanlända och att målgruppsavgränsningen skulle ha fokus 
på gemensamma behov i relation till arbetsmarknaden.

•	 Det regionala perspektivet och erfarenhetsutbytet på olika nivåer i projektorganisationen har 
varit	en	framgångsfaktor.	På	strategisk	nivå	finns	redan	idag	ett	samarbete	mellan	kommunerna,	
Regionen och Länsstyrelsen. Flera intervjupersoner uttrycker önskemål om att också Arbets- 
förmedlingen ska ingå i denna grupp.

•	 Erfarenhetsutbytet mellan projektpersonal har till stor del skett i återkommande nätverksmöten. 
Dessa har, vilket framgår av intervjumaterial, varit mycket uppskattade och har också bidragit  
till att metoder spridits till andra kommuner än de där verksamheten initialt har etablerats.  
En utmaning är nu att applicera och anpassa innehåll och form för nätverksmötena till ett forum 
som passar för utbyte mellan medarbetare i de reguljära verksamheterna.

•	 Utvärderingen	visar	att	det	finns	behov	av	att	kontinuerligt	samordna	insatser	samt	att	samarbeta	
i genomförandet av dessa mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Varför begränsa denna 
samverkan till ett projekt? Kan DUA-plattformen utgöra en lämplig arena för fortsatt samverkan 
mellan reguljära verksamheter såväl regionalt som lokalt?

•	 Hur kan fördelarna med den intermediära roll som projektledarna samt Arbetsförmedlingens 
koordinator har överföras i reguljär verksamhet?

•	 I	en	framtida	samverkan	finns	behov	av	att	involvera	samtliga	utförare	av	insatser	i	etablerings- 
verksamheten för att maximalt kunna samordna insatser för den enskilde. Här är det också  
viktigt att genomförare av Svenska för invandrare ingår då språket är en central påverkansfaktor  
i integrationsarbetet.

•	 Beträffande	implementering	av	hela	eller	delar	av	specifika	aktiviteter	har	undertecknad	i	denna	
rapport fokuserat på framträdande delar i verksamheterna som är implementeringsbara generellt. 

•	 En	aktivitet	som	det	finns	ett	generellt	behov	av	är	att	kartlägga	och	tillgodose	stödbehov	vid	
inlärningssvårigheter. Aktiviteten genomförs i Kungsbacka men är viktig att sprida även till 
andra kommuner. 

•	 Ett	annat	behov	som	är	tydligt	och	som	tillgodosetts	i	flera	av	de	medverkande	kommunerna	 
är behovet av grundläggande samhälls- och arbetsmarknadsinformation för att de som är i  
etableringen ska kunna vara delaktiga i sin egen planering samt kunna ta ansvar för sin egen  
livssituation.	Här	finns	olika	lärdomar	att	ta	vara	på	från	Varberg,	Falkenberg,	Halmstad,	Hylte	
och Laholm.

•	 Aktiviteten i Halmstad, SPURT, har påvisat hur viktigt det är att ha en dialog på värderings- 
planet för att kunna förstå skillnader mellan förutsättningarna i hemlandet och i Sverige. 
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•	 En annan del är behovet av plattformar för att få möjlighet att prata svenska. Nära kopplat till 
detta är behovet av stöd i processen att skaffa sig ett nätverk utanför den egna gruppen. 

•	 Intervjuade kontaktpersoner på Arbetsförmedlingen har uttryckt behov av utökade aktiviteter 
för	korttidsutbildade.	Det	är	en	grupp	med	lång	väg	till	arbete	varför	det	finns	behov	av	mer	
varaktiga aktiviteter än de som bedrivits i projektet. 

•	 Hälsoaktiviteten i Hylte, som bland annat omfattar en hälsokartläggning, har påvisat stora behov 
av att driva denna typ av verksamhet som en grund för att skapa bra förutsättningar för att klara 
integrationsprocessen. 

•	 Efterhand har det också tydliggjorts att det är viktigt att skapa resurser som kan fungera i olika 
skeden av etableringsprocessen och aktivt stödja Arbetsförmedlingen i övergången till arbete. 
Detta tydliggörs framförallt i Hylte och i Halmstad.

•	 Samtliga verksamheter har i dagsläget språkstöd. Eftersom verksamheterna handlar mycket om 
informations- och kunskapsöverföring har detta varit nödvändigt. Samtidigt tar många deltagare 
upp behovet av att få prata svenska varför de som deltagit i aktiviteterna och som kommit en bit i 
processen att lära sig svenska har velat prata så mycket svenska som möjligt.

Vad som är implementeringsbart är naturligtvis avhängigt av organisationernas ansvarsbegränsningar  
och	resurser.	Samtidigt	finns	starka	belägg	för	att	resultaten	blir	bättre	för	den	enskilde	och	att	
resurser	utnyttjas	på	ett	effektivare	sätt	om	det	finns	en	fungerande	samverkan.

Hur kan ett framgångsrikt implementeringsarbete bedrivas?
Skriften Om Implementering (Socialstyrelsen, 2012) inleds med följande citat: ”För att kunna  
hjälpa människor förutsätts metoder som är effektiva samt att dessa metoder används på rätt sätt och för  
rätt målgrupp”.

Implementering	definieras	i	rapporten	som	”De procedurer som används för att införa nya metoder i en 
ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet”. 

En metod är enligt Svenska Akademins ordbok (SAOB) ett systematiskt, planmässigt, regelbundet 
tillvägagångssätt för att lösa en teoretisk eller praktisk uppgift i utförandet av ett arbete.  
Tillvägagångssättet bör grundas på evidensbaserad erfarenhet/praktik. 

I	ovan	nämnd	skrift	från	Socialstyrelsen	definieras	evidensbaserad	praktik	på	följande	sätt.

”Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga  
kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.”

Evidensbaserad	praktik	innebär	således	en	medveten	och	systematisk	användning	av	flera	kunskaps- 
källor för beslut om insatser:

•	 Den bästa tillgängliga kunskapen.
•	 Den professionelles expertis.
•	 Berörda personers situation, erfarenhet och önskemål.
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Sammanvägningen av kunskapskällorna i praktiken påverkas också av lagstiftning och riktlinjer.  
En viktig del i förarbetet för implementering av delar eller hela aktiviteter lokalt och regionalt är  
projektmedarbetarnas	beskrivningar	av	metoderna.	Lika	viktigt	är	att	definiera	behoven	i	en	fram- 
tida målgrupp.

Faser och fallgropar
I implementeringsarbetet är det viktigt att undvika de fallgropar som relaterades i denna rapports 
inledande avsnitt. Även om metoderna nu är prövade i projektverksamheten har inte alla ännu hittat 
sin maximala utformning och implementeringen medför nya parametrar att ta hänsyn till som mål- 
grupp, de nya användarna och vilket metodstöd som kan etableras i de reguljära verksamheterna.

Faser i implementeringsprocessen beskrivs i ovan nämnd rapport vara följande:

•	 Behovsinventering.
•	 Installation.
•	 Användning.
•	 Vidmakthållande.

Implementeringsprocesser	startar	egentligen	med	att	identifiera	om	det	finns	något	behov	av	för- 
ändring i de reguljära verksamheterna - i detta fall i fråga om metoder och samverkan. I ansökan 
anges	att	sådana	behov	finns	på	båda	de	i	projektet	aktuella	områdena	och	ytterligare	behov	har	
tydliggjorts under projektprocessen. 

Det är viktigt att förankra ett förändringsarbete innan det påbörjas vilket tydliggörs med följande 
citat ur rapporten:

• ”Människor ingår i sociala sammanhang. Om kollegor i andra arbetsenheter än de direkt berörda är  
negativa till förändringen kan det påverka de senares motivation.”

• ”När den nya metoden börjar användas händer det ibland att den professionelle känner sig obekväm och 
osäker. I denna fas misslyckas därför många förändringsarbeten. Risken är att den professionelle istället  
för att använda metoden på förväntat sätt ändrar och anpassar den efter sitt eget huvud.” 

Framgångskriterier
Enligt Socialstyrelsen är en ny metod implementerad när mer än hälften av de professionella 
använder den på avsett sätt. Kriterier som underlättar implementering är:

•	 Relevans	–	Den	nya	metoden	uppfattas	som	relevant	av	de	presumtiva	användarna.
•	 Relativa	fördelar	–	Den	nya	metoden	framstår	som	effektivare	och	mer	kostnadseffektiv	än	en	

metod som redan används.
•	 Överensstämmelse	–	Den	nya	metoden	stämmer	överens	med	de	förhållanden	som	råder,	 

till exempel existerande regler, värderingar samt det arbetssätt som ska förändras.
•	 Användbarhet	–	en	lättanvänd	metod	implementeras	lättare	än	en	metod	som	uppfattas	som	

komplex och svåranvänd. 
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•	 Testbarhet	–	användaren	har	möjlighet	att	prova	hur	den	nya	metoden	fungerar	i	mindre	skala	
och samtidigt få konsultativt stöd.

•	 Synliga	resultat	–	Snabba	positiva	resultat	av	förändringsarbetet	är	motivationshöjande.	 
När effekterna av den nya metoden kan förväntas långt senare behöver man sätta upp  
kompletterande kortsiktiga mål.

•	 Anpassningsbarhet	–	Om	den	nya	metoden	kan	anpassas	till	det	sammanhang	där	den	införs	
ökar chanserna att lyckas med implementeringen.

När en metod ska börja användas är det enligt Socialstyrelsens skrift viktigt att beakta tre faktorer 
för att lyckas:

•	 Kompetensen hos användarna.
•	 En stödjande organisation.
•	 Ett effektivt ledarskap.

Tillsammans med metodtrohet skapar dessa faktorer bättre förutsättningar för att den nya metoden 
används som avsett. En annan betydelsefull faktor som rapporten pekar på är behovet av en tydlig 
målbild i fråga om utvecklingen av metoden. De viktiga faktorerna för metodmässiga förändringar 
sammanfattas i nedan modell.
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”Organisatoriskt stöd handlar om system som kan ge återkoppling om hur metoderna fungerar för dem som 
använder dem. En stödjande organisation omfördelar vid behov resurser i form av tid, ekonomi och personal. 
Det är angeläget att det i organisationen finns en positiv inställning till nytänkande och kompetensutveckling 
samt en god beredskap för förändring. Organisatoriskt stöd handlar också om samordning med andra verk- 
samheter och organisationer samt om att säkra finansiering och om politiskt och administrativt stöd”, sägs i 
rapporten. I rapporten påpekas också att ”Den som leder ett implementeringsarbete måste utöva ett  
adaptivt ledarskap, det vill säga vara lyhörd inför och anpassa sig efter medarbetares och andras uppfattningar. 
Det handlar om att kunna motivera förändringen, förstå svårigheten i att överge ett nytt arbetssätt och att 
övertyga tveksamma medarbetare.” 

Ovan angivna faktorer har i hög utsträckning präglat genomförandet av projektets metodutveckling 
men behöver nu också karakterisera implementeringen i de reguljära verksamheterna. 

Avslutningsvis betonas vikten av att arbeta långsiktigt och medvetet med implementeringsprocessen  
samt av att motivera förändringar utifrån utvärdering. Effektiva metoder sprider inte sig själva och 
det räcker inte med information för att åstadkomma förändring. Dessutom behövs en tidsmässig 
uthållighet. Forskning visar att implementering inte är en engångsaktivitet utan utgör en process 
som vanligtvis tar två till fyra år att genomföra.

Helsingborg

2017-10-01

Bo Eriksson

Framtidsutbildning AB


