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Abstract 

In 2005 the Swedish government introduced a law of amnesty for refugees in the country 

which made the Minister of Integration invite a number of national organizations to discuss 

this law. After that, seven organizations in Gothenburg also felt that something should be 

done and they started talking about a cooperation to improve the situation for newly arrived 

people to Gothenburg. They formed a project, “Plattform Göteborg”, which in this paper will 

be evaluated according to a manual from Sida. The project consists of seven organizations 

which have their separate activities formed by them to improve the integration. They do 

things such as teach Swedish, offer a place for counseling, teach sports to young people and 

have different activities for children. I will here present these activities, how the organizations 

planned this, whether these plans is in accordance with what really happened and evaluate the 

results. To do this I have preformed interviews with the people involved. I have then 

examined and evaluated the project according to five different criteria; effectiveness, impact, 

relevance, sustainability and efficiency. From this I have concluded that the idea of a 

cooperation between organizations is good and necessary a better cooperation with the 

municipality is needed to make it work better. The project also needs to be structured in a 

better way and more well-planned, and here the organizations could help each other better. It 

is also necessary to take effects in to consideration in a better way than done up until now, to 

see what they want to get out from the project and also think to examine more after which 

effects that have come from this. 

 

Keywords: evaluation, integration, project, effectiveness, impact, relevance, sustainability, 
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1 Introduktion 

 

Jag ska i min uppsats göra en utvärdering av ett integrationsprojekt i Göteborg. Detta projekt 

är ett samarbete mellan sju lokala organisationer som tillsammans bildar Plattform Göteborg. 

Dessa organisationer är Caritas, Frivilligcentralen Heden, Göteborgs Initiativet, Individuell 

Människohjälp, KFUM Göteborg, Röda Korset och Svenska Kyrkan. Efter att ha kontaktat 

Göteborgs Initiativet fick jag sedan detta uppdrag av dem, då de tyckte att det vore intressant 

att få projektet utvärderat. 

 De här frivilligorganisationerna ingick ett samarbete under hösten 2006 där de 

sökte bidrag gemensamt för att genomföra projektet, och finansiärerna till detta är Göteborg 

Stad och Integrationsverket. Projektet har en utomstående samordnare, men Göteborgs 

Initiativet har även en samordnande funktion i detta projekt, då de var huvudorganisationen 

som sökte finansiering och övriga organisationer var då samverkanspartners.  

 Enligt Plattform Göteborgs projektansökan och beslutet om projektmedel från 

Göteborg Stad ska projektet utveckla sitt engagemang för asylsökande till att även omfatta 

nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som deltar i kommunens introduktion. De ska 

arbeta med olika aktiviteter som rör den nyanlände, såsom studiecirklar, samhällsinformation, 

praktikplatser, programverksamhet som utgår från personernas intressen och behov, 

träffpunkter, folkhälsa och insatser för barn och unga. Enligt den gemensamma ansökan ska 

de olika projekten genomföras dels av organisationerna var för sig, men även genom 

gemensam samordning för att kunna matcha insatserna till individerna. Organisationerna 

kommer att använda sig mycket av sina egna nätverk, och verksamheten bygger på tydligt 

samarbete med framförallt stadsdelarna och vuxenutbildningsförvaltningen. Projektet ska 

sedan avslutas under våren 2008 (Projektansökan Plattform Göteborg, 2006-05-15, Beslut om 

projektmedel, 2006-10-18).  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att göra en utvärdering av projektet Plattform Göteborg genom 

att följa Sidas manual för utvärderingar. Jag vill då undersöka hur projektet är strukturerat, 

hur organisationerna har arbetat och hur det har fungerat, vad de har för förväntningar och 

vilka resultat som sedan kommit från detta. 
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1.2 Metod - utvärdering 

 

Jag ska således som min uppsats genomföra en utvärdering av ett projekt, och kommer då 

först att behandla begreppet utvärdering i allmänhet, för att sedan mer specifikt förklara 

vilken modell jag ska använda mig av. Jag kommer sedan att beskriva mitt tillvägagångssätt 

för att utföra detta. 

 

1.3 Utvärdering 

 

Utvärdering är en bakåtriktad mekanism, men den är samtidigt tänkt att fungera framåtriktat. 

Med hjälp av detta kan man följa upp, systematisera och betygsätta pågående eller avslutade 

offentliga verksamheter, men genom att det är framåtriktat kan utvärderingen även användas 

för att förändra och justera framtida aktiviteter. Berörda politiker och myndigheter kan med 

hjälp av detta korrigera misstag och förstärka positiva reslutat för att på så sätt få en bättre 

fungerande offentlig sektor. Detta skriver Evert Vedung i boken Utvärdering i politik och 

förvaltning om utvärderingar. Han menar att utvärdering är en noggrann bedömning, där det 

handlar om att urskilja det värdefulla. Hans definition av utvärdering lyder: 

 

”noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig 

verksamhet, vilken avses spela en viktig roll i praktiska beslutssituationer.” (Vedung, 1998, 

s. 19-20). 

 

Eftersom utvärderingar används i efterhand kan de alltså inte vara en förhandsgranskning. 

Utvärderingar bedömer noggrant det som hänt och gjorts för att man sedan ska kunna få 

vägledning för framtiden, men de kan inte användas för att bedöma hur ett möjligt utfall 

skulle kunna se ut i framtiden. Detta betyder dock inte att interventionen måste vara avslutad 

för att en utvärdering ska kunna göras. Denna granskning kan göras av både pågående och 

avslutade aktiviteter, men pågående aktiviteter borde vara huvudobjektet för utvärderingen 

(Vedung, 1998, s. 21, 22, 27).  

 Vedung menar att utvärdering handlar om begreppen utfall, slutprestationer och 

förvaltning. Med förvaltning menas vad som verkligen hände i interventionen, vad som hände 

från att pengar kom in i projektet tills att de användes, till exempel för att köpa material som 



8 

 

sedan användes. Det omfattar alltså perioden från interventionsbeslutet till slutprestationen. 

Slutprestationer är utlämnandet av material, att tjänster produceras eller att olika kampanjer 

genomförs till exempel, vad nu pengarna användes till. Utfallet är sedan effekter av 

interventionen. Alltså, spenderades pengarna på saker som sedan verkligen kom till 

användning och användes det på rätt sätt (Vedung, 1998, s. 24, 26, 37, 38).  

 Det är enligt Vedung viktigare att studera utfallen än slutprestationerna och 

förvaltningen, men utvärdering ska inte bara handla om utfallsvärdering. En utvärdering är en 

grundlig granskning av alla tre begreppen i både pågående och avslutad offentlig verksamhet 

(Vedung, 1998, s. 24, 26, 27).  

 Utvärdering är även mer än bara en effektmätning, eftersom mycket som faktiskt 

kallas utvärdering inte skulle komma med om det bara handlade om effekt. Att ta hänsyn till 

kostnader och även kvalitet i ett projekt hör till utvärdering, och där spelar inte effekten någon 

roll. Utvärderingar kräver också värdering, menar Vedung. Det fordras värdering men det 

anges inte vilka kriterier man ska utgå ifrån. Man behöver inte bara göra en bedömning utefter 

interventionens egna mål, utan man kan även använda andra värden och måttstockar.  Det kan 

även vara andra personer som utför denna värdering än de som har samlat in data, 

hursomhelst så krävs en värdering i en utvärdering (Vedung, 1998, s. 28, 29). Utvärdering är 

alltså en noggrann bedömning i efterhand som omfattar förvaltning, slutprestationer och 

utfall, som används för att kunna göra ändringar och förbättringar inför framtida aktiviteter. 

 En utvärdering är tänkt att kunna förbättra effektiviteten i en organisation, den ger 

bättre information om vad som verkligen händer i projekten och vilken påverkan vissa 

interventioner har på de medverkande. Orsaken till att en utvärdering görs är att någon sorts 

intervention har skett och kostnaden och användbarheten av denna kan då ifrågasättas. Den 

kan även utföras för att informera de involverade grupperna, både för intern och extern 

utvärdering (Forss, 1985, s. 4, 37, 41). Genom att göra en utvärdering försöker man sedan 

svara på hur projektets planering, övervakning, påverkan och ekonomiska effektivitet har sett 

ut och fungerat (Forss, 1985, s. 49).  

 Tanken med att göra en utvärdering är självklart att den ska komma till nytta och 

användas av beställare och dem den berör, annars kan den ses som misslyckad. Mycket kritik 

har riktats mot utvärderingar, just för att de inte kommer till användning eller används på rätt 

sätt. Vedung tar upp sex olika modeller för användning av utvärderingar och han vill då visa 

att utvärderingar kan användas på olika sätt av olika människor, och på olika nivåer. En 

utvärdering kan till exempel användas av individer inom en organisation utan att det förs upp 
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på kollektiv nivå, och den kan även användas av andra än endast beställarna (Vedung, 1998, s. 

209, 225, 226). 

 

 

1.4 Looking back, moving forward 

 

Jag har använt mig av Sidas utvärderingsmanual Looking back, moving forward. Detta är en 

manual för utvärderingar av utvecklingsprojekt och är i första hand menat för personal inom 

Sida, men kan även vara användbart för oberoende utvärderare. Den består av två delar, där 

den första tar upp olika koncept, roller, relationer och kriterier i utvärderingar, och den andra 

delen är en sorts guide som bygger på olika steg som följs för att göra utvärderingen. Jag 

kommer här att förklara manualens uppbyggnad och olika begrepp som jag kommer att 

använda i mitt arbete. Detta är en manual på engelska, och jag kommer därför att använda 

begreppen som de heter på engelska, då de är specifikt förklarade på engelska i manualen. Jag 

kommer dock att förklara varje begrepps innebörd. 

  

Definitionen av utvärdering i Sidas Evaluation Policy är: 

 

”…an evaluation is a careful and systematic retrospective assessment of the design, 

implementation, and results of development activities.” (Sida, 2004, s. 11) 

 

Man menar att genom att utföra en utvärdering får man insyn i hur tidigare resultat, 

förväntningar och agerande har sett ut, vilket gör att man kan ta till sig och lära sig av det. 

Utvärderingar kan utföras både under ett pågående projekt och även efteråt (Sida, 2004, s. 11, 

12).  

 Sida skiljer i manualen på monitoring och evaluation, och menar då att monitoring 

bara är en observation av aktiviteter och resultat som jämförs mot planer och budgetar, medan 

utvärderingar går djupare. Genom monitoring kan olika problem som uppkommit i projektet 

upptäckas, men det kan inte förklara varför de har skett eller varför en viss outcome har 

inträffat. För att svara på dessa frågor krävs en evaluation. Man kan även använda sig av 

utvärderingar för att undersöka hur relevant en viss intervention är ur ett bredare 

utvecklingsperspektiv, och för att ifrågasätta syftet och målen med projektet, vilket 

monitoring inte gör (Sida, 2004, s. 12, 13). Sida anser dock att dessa två begrepp går att 
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koppla ihop och att utvärdering kan användas som ett komplement till monitoring för att 

hantera olika problem som monitoring inte klarar (Sida, 2004, s. 13). 

 Inom monitoring pratar man om fyra olika nivåer, impacts, outcomes, outputs och 

inputs. Monitoring av inputs och outputs kontrollerar hur finansiella och även andra resurser 

omvandlas till producerade varor och tjänster. Att undersöka impacts handlar om att 

kontrollera vilken påverkan aktiviteten som utförts har fått på de medverkande. Outcomes 

tittar på vad de medverkande har fått ut av projektet, om de har tillgång till de outputs som 

producerades och om de kan använda dem. Det är sedan viktigt att föra in alla dessa begrepp i 

sin monitoring, även om sedan en utvärdering ska göras (Sida, 2004, s. 13, 14).  

 Manualen tar sedan upp olika kriterier som de anser är viktiga för att kunna bedöma 

interventioner, som används som en sorts måttstock för utvärderingar. Dessa är effectiveness, 

impact, relevance, sustainability och efficiency. Man börjar sedan med att först definiera och 

skilja på begreppen effectiveness och efficiency. Effectiveness visar till vilken grad ett projekt 

har nått sina mål. Efficiency, å andra sidan, undersöker till vilken grad kostnaderna av 

interventionen kan rättfärdigas av dess resultat. En undersökning av själva resultatet måste 

alltså ske innan man analyserar efficiency. Resterande begrepp kompletterar effectiveness, de 

används alltså för att bedöma resultat oberoende av kostnaderna (Sida, 2004, s. 27, 28). Nedan 

följer en mer djupgående förklaring av de olika kriterierna. 

 

Effectiveness 

Här undersöks alltså om de planerade aktiviteterna har nått de utsatta målen för projektet. 

Detta kan mätas både på nivån för outputs, och även på nivån för outcomes och impacts. På 

första nivån är man intresserad av om mål har nåtts för produktionen av varor och tjänster, 

och på den andra vilka övriga effekter som kan skapas genom dessa varor och tjänster. Man 

nämner här att effektivitet på output-nivån inte garanterar detsamma för outcomes och 

impacts, och att det också ofta är svårare att bedöma effektivitet på nivån för outcomes och 

impacts (Sida, 2004, s. 30). 

 På nivån för outcomes mäts effektivitet i två steg. Först mäter man om målen har 

uppnåtts (achievement of objectives). Hur har mottagargruppens förhållanden ändrats av 

interventionen och hur ser dessa identifierade förändringar ut jämfört med de avsiktliga 

förändringarna? Sedan undersöks causal attribution. Alltså, har dessa identifierade 

förändringar skapats av interventionen eller tillkommit av externa faktorer? Båda dessa steg är 
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viktiga, eftersom man vill veta vilka förändringar som skett, men även hur de har uppstått. 

Detta kan dock vara väldigt svårt att kontrollera då vissa typer av information kan saknas, 

t.ex. en baseline study eller en empirisk beskrivning av vad interventionen ska uppnå. En 

baseline study är alltså en beskrivning av hur förhållandena såg ut innan interventionen, vilket 

gör att man sedan kan mäta förändring och utveckling mot denna studie. Utan denna 

information är det svårt att göra bedömningar om effectiveness och impact. En sådan studie 

kan göras i efterhand med hjälp av dokument och intervjuer med personer som var med från 

början, men detta är ofta mycket sämre än om den görs innan interventionen startas. En vag 

beskrivning av vad det är interventionen ska förändra är också problematiskt, då det är svårt 

att bestämma om förändringar som har skett beror på de mål man haft. 

 En enskild bedömning av effectiveness har endast ett begränsat värde, eftersom det 

enda man kan få ut av detta är om interventionen har nått sina mål, inget annat (Sida, 2004, s. 

30-32).  

 

Impact 

Detta kan innebära helheten av effekter som kommit till av en intervention, men kan också 

betyda effekter på längre sikt. När det betyder det sistnämnda kopplas begreppet ofta samman 

med outcomes. Sida använder i manualen begreppet impact på båda dessa sätt. När det 

används tillsammans med outcomes syftar det till effekter på lång sikt. Annars betyder det de 

totala effekter som tillkommit genom en intervention, och det innehåller då både förväntade 

och oförväntade, positiva och negativa, kort- och långvariga effekter på människor, 

organisationer och samhällen (Sida, 2004, s. 32, 33).  

 Till skillnad från effectiveness som undersöker outputs och effekter, ser en studie av 

impact bara till effekter. Man ser då även till alla olika effekter, på lång sikt och även de som 

var oförutsedda. Det viktiga med en studie av impact är att man ser till både de positiva och 

negativa effekter som har påverkat de medverkande i interventionen, och får då vända sig till 

dem för att undersöka detta. Detta är viktigt, då man ofta inte tar tillräcklig hänsyn till möjliga 

negativa effekter (Sida, 2004, s. 33, 34). 

 För att mäta om en förändring och påverkan skett genom projektet krävs en baseline 

study, som vid mätning av effectiveness. Men för att kunna mäta oförväntade förändringar 

krävs ofta att man konstruerar en ny baseline efter projektet, då den som fanns innan 

antagligen tog upp de förändringar man förväntade sig se. Man måste även slå fast om de 
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förändringar som har skett beror på projektets inverkan eller inte. Förändringar kan ju ha 

inträffat utan inverkan från projektet (Sida, 2004, s. 34).  

 

Relevance 

Detta kriterium behandlar frågan om vilket värde och vilken användning projektet har för de 

inblandade. En intervention är inte relevant om man inte lyckas matcha de behov och 

prioriteter som mottagarna har.  När man undersöker relevance krävs ett helhetsperspektiv, att 

interventionen möter alla de inblandades behov. 

 Många projekt kan vara relativt nyskapande och experimentella i sin natur, och det 

gör självklart inte projektet i sig irrelevant. Ett projekt kan gå emot existerande praxis men 

måste fortfarande ta hänsyn till mottagarnas prioriteter och behov. Detta krävs genom hela 

projektet, både i den inledande planeringen och även efter projektets slut när en bedömning 

ska göras. Det är då viktigt att den första bedömningen var korrekt, om inte får troligtvis inte 

resultatet någon verkan på de inblandade och man mötte inte deltagarnas behov på rätt sätt 

(Sida, 2004, s. 36, 37).  

 

Sustainability 

Här kontrollerar man om projektet är hållbart, om fördelarna som uppkommit från detta 

fortlever en lång tid efter projektets avslutande. Kan aktiviteter eller annat som uppkommit 

från interventionen hållas igång och fortsätta, eller avslutas detta när projektet avvecklas och 

pengarna försvinner? Sustainability som kriterium således syftar till de resultat som 

uppkommit från interventionen, inte en hållbarhet av interventionen i sig självt. 

 Då en undersökning av sustainability ofta sker under en pågående intervention eller 

när den just avslutats är inte frågan om de framgångar som skapats genom projektet är 

hållbara, utan istället om de har potential för att vara hållbara och om denna positiva påverkan 

kommer att hålla länge (Sida, 2004, s. 37, 38). 

 

Efficiency 

Här undersöks om medlen man använt är berättigade för de mål man uppnått. En kontroll görs 

av värdet av resultaten jämfört med värdet av resurserna som krävdes för att producera dem. 

En intervention är alltså efficient om värdet av den är högre än värdet av alternativa sätt att 
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använda dessa resurser på. Hade man kunnat få ett bättre resultat med samma resurser eller ett 

lika bra resultat med mindre resurser kan man bedöma att interventionen inte var efficient.

 Här skiljer man även på två typer av efficiency. Technical efficiency innebär att en 

intervention är efficient när den producerar så mycket som möjligt med de resurser som finns, 

alternativt om den producerar det planerade resultatet med så lite resurser som möjligt. 

Allocative efficiency, å andra sidan, innebär att man producerar högsta möjliga nivån av värde 

för ett samhälle. Skulle en annan användning av samma resurser kunnat producera ett högre 

värde för samhället eller de inblandade uppfyller inte projektet kraven för allocative 

effiiciency. Skillnaden mellan dessa begrepp är viktig, då en bedömning av technical 

efficiency inte tar hänsyn till värdet på det som produceras utan bara hur mycket resurser som 

används, alltså relationen mellan inputs och outcomes. Allocative efficiency undersöker istället 

alla olika alternativ som kunde producerats med samma resurser, och man ser istället till om 

interventionen är värd att genomföra (Sida, 2004, s. 39). 

 

1.5 Intervjuer 

Genomförandet av denna utvärdering sker genom inläsning av dokument om projektet, såsom 

organisationernas projektplaner och beslut om projektmedel. Detta för att förstå projektet och 

dess uppbyggnad, vad som ska genomföras och vilka syften och mål man har med det. 

Huvuddelen av arbetet och insamlandet av material har skett genom intervjuer i Göteborg 

med samordnare, projektledare och aktivitetsledare som både har varit med och startat 

projektet och som även är aktiva just nu. Intervjuer genomfördes även med målgruppen för 

projektet, alltså de nyanlända flyktingar som är med på de olika aktiviteterna. 

 Jag har valde att först och främst intervjua de olika projektledare som varje 

organisation har, och självklart även samordnaren för hela Plattform Göteborg. Då dessa 

projektledare inte alltid har hand om de aktiviteter organisationerna utför har jag också pratat 

med aktivitetsledare och andra mer direkt berörda. För att få finansiärernas perspektiv på 

projektet har jag intervjuat den ansvarige på Stadskansliet som godkände organisationernas 

ansökan, och sammanlagt gjordes 17 intervjuer. Jag pratade som sagt med alla organisationer, 

och även vissa deltagare. Helst skulle deltagare från alla organisationer intervjuas, men det 

gick dock inte att genomföra. Göteborgs Initiativet har engångsbesökare och därför kunde jag 

inte intervjua dem, Individuell Människohjälp hade precis börjat med en ny grupp, alltså var 
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det ingen idé att prata med dem, Caritas hade inte fått några deltagare alls och jag kunde 

heller inte intervjua någon från Svenska Kyrkan. 

Det finns flera olika sorters intervjuformer, som används i olika sammanhang. Man talar då 

om att intervjuerna har olika struktur, och fyra typer av strukturer kan identifieras. Man tar 

upp den strukturerade, semistrukturerade, tematiskt öppna och den helt öppna intervjun. Jag 

kommer i min utvärdering använda mig av den semistrukturerade intervjun.  

 Den semistrukturerade intervjun är strukturerad så tillvida att forskaren har ett antal 

konkreta frågor som den ställer, men följer även upp på svaren som den som intervjuas ger. 

Man utgår här ifrån en intervjuguide vilket innebär att man har en tydlig utgångspunkt i 

intervjun, och har både olika frågor och ämnen som ska tas upp under intervjun. Detta gör att 

personen som intervjuas har ett begränsat utrymme att ta upp egna perspektiv. Forskaren kan 

emellertid följa upp svar som respondenten ger, vilket gör att intervjun är mer öppen än den 

strukturerade. Denna typ av intervju är passande att använda som metod för att samla in 

information, och man bör då använda sig av en guide för att kunna samla in jämförbar 

kvalitativ data. Denna sortens intervju är mer strukturerad än de mer öppna, där respondenten 

får tala mer fritt, men mindre strukturerad än den strukturerade intervjun där forskaren har ett 

antal bestämda frågor som respondenten svarar på (Bernard, 1995, s. 210 – 217). 

 Jag har valt att använda denna form då jag bör har vissa bestämda frågor att ta upp 

för att få svar på de ämnen som tas upp i Sidas manual, men jag vill även att de intervjuade 

ska kunna tala fritt och ta upp saker de tänkt på eller vill tillägga.  
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2 Bakgrund 

 

Invandring till Sverige har skett under flera hundra år, redan på medeltiden kom hansatyskar 

till Sverige och under andra världskriget togs många flyktingar in från närliggande länder. På 

50- och 60-talet kom en arbetskraftsinvandring, medan man sedan på 70-talet började reglera 

invandringen. Många asylsökande kom på 80-talet från olika delar av världen, och det som 

påverkade Sverige mest under 90-talet var kriget på Balkan då många människor flydde till 

Sverige, och ca 100 000 f.d. jugoslaver togs emot (Migrationsverket, 2007-12-17). 

 En tillfällig asyllag infördes 2005, och under det första kvartalet 2006 fördubblades 

nästan invandringen och lagen var då den viktigaste orsaken till detta. Befolkningen i Sverige 

ökade med 19 297 personer vilket är den största ökningen sedan 1994, då många invandrare 

från forna Jugoslavien kom (Dagens Nyheter, 2006-05-11). 

 Problemen med integrationen har diskuteras flitigt sedan dess, och man ser nu många 

problem med utanförskap i Sverige. Många politiker och partier ser detta som ett stort 

problem, och lösningar på detta diskuteras och debatteras ofta. Dagens Nyheter skriver i en 

artikel att regeringen 2002 lovade storsatsningar på integration av invandrare, men att det 

under de fyra följande åren gått åt motsatt håll på viktiga områden. Utslagningen av elever 

med invandrarbakgrund i grundskolan har ökat, i en rapport från april 2006 visar 

Integrationsverket att det sedan 2001/02 blivit en mindre andel elever med utländsk bakgrund 

som är behöriga till gymnasiet när de går ut grundskolan. På arbetsmarknaden är målet från 

regeringen att sysselsättningen för utrikes födda ska öka och närma sig den för hela 

befolkningen, men även här visar Integrationsverkets rapport att detta inte har hänt. Mellan 

2002 och 2006 har inte mycket hänt utan nästan lika många procent var sysselsatta 2002 som 

2005 (Dagens Nyheter, 2006-08-30). 

 Göteborgs problem med integrationen har sett ut som i övriga Sverige, och här kan 

man se tydliga skillnader i befolkningen mellan olika stadsdelar. I en artikel i Göteborgs-

Posten berättar en person ur kommunledningen om problemen i förorterna och bekymren med 

arbetslöshet och trångboddhet för invandrare och flyktingar. Hon anser att 

flyktingmottagandet i storstäderna idag är förfärligt och att man nu i Göteborg har problem 

bara med att erbjuda en lägenhet till alla, och då har väldigt svårt att lösa andra problem. Hon 

menar att boendefrågan är ett stort problem i Göteborg och att det skapar segregation, och 
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förklarar sedan olika strategier för att försöka förbättra situationen (Göteborgs-Posten, 2007-

06-04). 

 I en annan artikel har Göteborgs-Posten kartlagt var i Göteborg den första 

generationens invandrare bosatt sig. Här ser man att saker som jobb, språk, utbildning och 

kultur är väldigt viktigt för integrationen, men att boendet är grundbulten. Var man bor visar 

hur utlandsfödda lyckats etablera sig i samhället. Ett tydligt mönster kan upptäckas enligt 

artikeln, nämligen att i ”utsatta stadsdelar” hamnar de nationaliteter som kulturellt och 

utseendemässigt är invandrare, medan västeuropéer och amerikaner bor i bättre områden. Man 

ser här att trots många projekt och investeringar har dessa försök till integration haft måttlig 

framgång. Man ger exempel på olika områden, som till exempel Hjällbo där 61 % är utrikes 

födda, och att två tredjedelar av Göteborgs somalier bor i de mest invandrartäta områdena – 

Östra Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Gårdstensberget, Lövgärdet och Norra 

Biskopsgården. Slutsatsen, enligt journalisten, kan tyckas vara väldigt tydlig, att amerikaner 

och västeuropéer köper boende var de vill och flyktingar hamnar i höghusen i förorterna, och 

de får nöja sig med ett sämre boende (Göteborgs-Posten, 2007-06-04). 

 Det är delvis mot denna bakgrund som organisationerna i Plattform Göteborg 

startade sitt projekt, då även de såg dessa problem och har jobbat med flyktingfrågor och 

integration tidigare. 

 Under våren 2006 bjöd den dåvarande integrationsministern Jens Orrback in ett antal 

rikstäckande organisationer till ett möte för att diskutera den nytillkomna asyllagen. Då 

många organisationer och kyrkor varit med och drivit igenom lagen ansåg man att de även 

skulle ha en roll i arbetet efteråt. Tomas Magnusson från Göteborgs Initiativet fick reda på 

detta och tog då kontakt för att kunna vara med på mötet, då han såg att stora tillströmningar 

med nyanlända skulle komma även till Göteborg. Efter detta kontaktade Gun Holmertz 

honom och tillsammans började de diskutera ett samarbete med flera organisationer i 

Göteborg (Intervju, 9, Intervju 12, Intervju 13).  

 Göteborgs Initiativet och Caritas bjöd sedan in olika frivilligorganisationer och 

kyrkor till ett möte för att diskutera hur de skulle kunna arbeta för att underlätta en 

introduktion och etablering i Göteborg, och hur ett samarbete kring detta skulle gå till. Med på 

mötet var även tjänstemän från kommunen och en representant för Integrationsverket då 

organisationerna sökte pengar från dem, och tanken var även att de skulle ha ett samarbete 

med kommunens olika instanser (Intervju 9). 
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 Efter detta blev de sju organisationer som tillsammans bildade Plattform Göteborg. 

Detta blev då som en sorts paraplyorganisation för de dessa organisationer och man valde att 

söka projektpengar gemensamt genom Plattform. Man skrev alltså en ansökan gemensamt, 

men varje organisation skrev även en enskild ansökan, där man beskrev just sina aktiviteter 

inom Plattform Göteborg. De bestämde även att man skulle ha en samordnare för projektet 

som hade som uppgift att se till att samarbetet mellan organisationerna fungerade, informera 

om projektet och ha kontakt med kommunen och SFI-skolorna. De anställde då en person som 

nu har sitt kontor på Göteborgs Initiativet, vilka fick en samordnande roll när Plattform 

skapades. Göteborgs Initiativet har då alltså ansvar för Plattform Göteborg och pengarna som 

söktes speciellt till projektet handhas av Göteborgs Initiativet (Intervju 9, Intervju 1). 

 Pengarna söktes således från det dåvarande Integrationsverket och Göteborg Stad 

och de hade en gemensam handläggning om hur mycket pengar som skulle beviljas till varje 

organisation. De tog båda i beaktande hur mycket den andre tänkte bevilja, i vissa fall 

beviljades hela summan till en organisation från Integrationsverket och då fick de inga pengar 

från Göteborg Stad. I vissa fall, där organisationerna redan har en basverksamhet och där 

verksamheten som bedrivs inom Plattform riktar sig till alla och inte bara nyanlända och 

flyktingar, har bidragsgivarna gjort avdrag i vissa fall. Har de sökt pengar för lokal- och 

personalkostnader t.ex. har den summan dragits av då det redan finansieras av organisationen. 

De har alltså sett till vad som är basutgifter och vad som är specifikt för projektet, och i 

princip har de inte beviljat inte beviljat sådana basutgifter (Intervju 10).  

 Göteborg Stad beviljade Göteborgs Initiativet 750 000 kronor för sin 

samordnande roll i Plattfrom Göteborg, sedan beviljades totalt 462 600 kronor till 

organisationerna för deras verksamheter. Integrationsverket beviljade 563 000 kronor, så den 

totala summan från båda finansiärerna uppkom till 1 775 600 kronor (Göteborg Stad, Beslut om 

projektmedel, 2006, Integrationsverket, Bidrag till integrationsprojekt, 2006). 

Den gemensamma projektansökan skrevs och lämnades in i maj eller juni 2006 

och den beviljades sedan några månader efter det. Planeringen startade alltså då, sedan sattes 

det praktiska arbetet igång under olika tidpunkter för de olika organisationerna, vissa startade 

sin verksamhet redan under hösten 2006 medan andra kom igång under våren 2007. Projektet 

planeras att avslutas under våren 2008, och då ska varje organisation skriva en slutrapport.  
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3 Projektet 

 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom organisationernas projektansökningar och då visa 

vilka aktiviteter de planerade att ha och vilka målsättningar de hade med detta så som det är 

skrivet i deras ansökningar. Jag kommer även att visa hur tanken på samordning såg ut inom 

de olika organisationerna och hur mycket pengar varje organisation sökte och hur mycket de 

fick. Jag kommer sedan att ta upp intervjuerna med organisationerna för att se hur de själva 

beskriver sina aktiviteter, hur de ser på Plattform Göteborg och vad de säger sig vilja göra. 

Plattform Göteborg 

I projektansökan har de först beskrivit bakgrunden till varför Plattform startades, som tagits 

upp innan, sedan beskriver de hur de ska gå till väga i arbetet, vilka problem man såg, vad 

som var målgruppen och vilka mål och visioner de hade med detta. De beskriver sedan kort de 

olika aktiviteterna som kommer att erbjudas. Sist tas resultat, förutsättningar och risker och 

utvärdering upp (Plattform Göteborg, projektplan, 2006). 

 Man sökte 810 000 kronor som skulle gå till Plattform Göteborg, som skulle 

användas till att finansiera den samordnande tjänsten. Göteborgs Initiativet har hand om dessa 

pengar och betalar alltså samordnarens utgifter. Pengarna till detta kom endast från Göteborg 

Stad och de beviljade 750 000 kronor (Plattform Göteborg, projektplan, 2006, intervju 9). 

Tanken med projektet Plattform Göteborg enligt projektansökan var att dessa sju 

organisationer skulle utföra sitt arbete dels var för sig och under eget ansvar, dels samordna 

sig för att kunna fördjupa insatsen och aktivt matcha individerna med insatserna. I 

problemanalysen tar de upp bostadssituationen i Göteborg och de vill då försöka förmedla det 

positiva med att bosätta sig i en mindre ort istället, där det finns lediga bostäder och större 

behov av arbetskraft. De menar att det kan ge en snabbare och tryggare väg till integration, 

men samtidigt ska de arbeta för de som väljer att stanna i Göteborg och skapa en bättre 

situation där. Här tar de även upp problemet med att antalet nyanlända kommer att öka i och 

med den nya asyllagen och att de kommunala resurserna kommer att ansträngas hårt. De 

menar då att detta är ett bra tillfälle att försöka skapa ett bättre samarbete med kommunen, 

och även försöka mobilisera mer frivilligarbetare (Plattform Göteborg, projektplan, 2006). 

Målgruppen för projektet är nyanlända flyktingar bosatta i Göteborg, men de 

säger även att de inte särskiljer på individer utan kommer att arbeta med öppna målgrupper. 

Det övergripande målet enligt projektplanen är ett flyktingmottagande som leder till 
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integration för självständiga och självförsörjande individer. De listar sedan ett antal insatsmål 

som ska uppnås, vilka är: 

• Att erbjuda/ordna praktikplatser 

• Att arrangera cirkelverksamhet för att stärka människors kunskaper inom olika 

områden 

• Att sammanställa samordnare för att kunna kartlägga alla möjligheter till aktivitet och 

praktik samt matcha dessa med de nyanländas/flyktingarnas behov och önskemål 

• Att samarbeta med ”Flyktingguide” och vara en länk till de enskilda organisationerna 

• Att skapa aktiva träffpunkter (Plattform Göteborg, projektplan, 2006) 

Detta följs av en beskrivning av fem olika sorters aktiviteter som de kommer att erbjuda, och 

det tas upp här men även sedan i varje organisations enskilda ansökan. De ska erbjuda 

praktikplatser, och tror sig kunna göra det både inom den egna organisationen men även 

genom olika nätverk som är knutna församlingar och organisationer. De ska även arrangera 

cirkelverksamhet med olika teman för att stärka människors kunskaper och självkänsla. Stor 

vikt läggs vid att deltagarna själva ska vara med och utforma cirklarna. Exempel på cirklar 

som kommer att erbjudas är boendeintressegrupp, resor till närliggande kommuner, BIV – 

Barn i Väntan, samhällsinformation, lära känna din stad guidningar, prova på idrott, dialog 

och stödsamtal. Här finns även samordnartjänsten beskriven, och ska då kartlägga vilka 

aktiviteter de olika organisationerna kan erbjuda, kontakta lämpliga praktikplatser och försöka 

aktivera fler organisationer i dessa frågor. Samordnaren ska också matcha de nyanländas 

behov och önskemål med praktikplatser och aktiviteter. Projektet ska även samarbeta med 

Flyktingguide, som är en mötesplats där invandrare och svenskar anmäler sig till för att 

matchas med varandra i en social kontakt på fritiden. De ska vara en länk och då kunna fylla 

på med både guider och flyktingar till verksamheten. Den sista aktiviteten är olika 

träffpunkter. Flera av organisationerna har redan nu aktiviteter dit deltagare kan komma och 

t.ex. lära sig svenska, få samhällsinformation och träffa andra, och man ville då utöka dessa 

träffpunkter och antalet aktiviteter (Plattform Göteborg, projektplan, 2006). 

Sedan tas resultat upp och även här listas ett antal mål som ska uppnås.  

• Nå ut till en tredjedel av de nyanlända enligt den tillfälliga asyllagen, ca 300-400 

personer 

• Att ytterligare 150-200 personer som kommit tidigare, men fortfarande är i behov av 

stöd, nås av aktiviteter och inbjudningar 
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• Att kommunens aktörer (Flyktingmottagning, SFI-skolor m.fl.) genom enkät och 

intervjuer redovisar kunskap och ett övervägande positivt omdöme om genomförda 

insatser 

(Plattform Göteborg, projektplan, 2006). 

 Man tar även upp förutsättningar och risker, och nämner då ett bra samarbete 

med den kommunala flyktingmottagningen krävs för att verksamheten ska lyckas, och att 

man även är beroende av frivilligarbetare som kan hjälpa till som samtalspartners, 

cirkelledare och gruppledare, så att en aktiv matchning med de nyanlända kan ske. Sedan 

tar man upp utvärdering, och säger då att det är viktigt att verksamheten som startas blir 

föremål för en fristående utvärdering. De säger sedan att de inte har lagt in en utvärdering 

i deras ansökan, utan uppmanar istället bidragsgivaren att genomföra detta, och de 

kommer då att samarbeta och underlätta på bästa möjliga sätt (Plattform Göteborg, 

projektplan, 2006). 

 

Göteborgs Initiativet 

Enligt Göteborgs Initiativets projektansökan skulle de ha caféverksamhet som aktivitet inom 

Plattform som heter Café Sverige. De tar först upp i ansökan att de har arbetat intensivt med 

asylsökande under fyra år, och de ska nu använda det kontaktnät de byggt upp för att fortsätta 

arbeta med de som nu får stanna i Sverige. De säger även att målet med detta är att stärka de 

nyanlända på deras egna villkor (Göteborgs Initiativet, projektansökan, 2006). 

De börjar med att beskriva deras verksamhet och hur det ser ut nu, och säger då 

att de redan nu har en mötesplats för asylsökande och nyanlända men som idag är baserade på 

spontanbesök. Nu handlar besöken om att besökarna kommer och får hjälp med att förstå en 

skrivelse eller brev från myndigheter, få låna internet, eller bara behålla kontakten med 

människor från asyltiden. Verksamheten Café Sverige var då tänkt att bygga vidare på detta 

och utveckla spontanbesöken så att de kan bli en resurs för flera (Göteborgs Initiativet, 

projektplan, 2006). 

 De skulle ha café två eftermiddagar i veckan, och då fokusera på frågan om att 

kunna medverka och påverka, alltså de rättigheter och skyldigheter som följer med 

uppehållstillståndet. Programmet ska bestå av enkla föreläsningar, samhällsintroduktion, 

besök från t.ex. tjänstemän i olika verksamheter, politiker och folkrörelseaktiva, och 

möjligheter till gemensamma studiebesök. De asylsökande ska bilda en kommitté som ska 
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vara med och forma verksamheten, och sedan kommer personalen på Göteborgs Initiativet 

arbeta med att ge verksamheten mening och innehåll (Göteborgs Initiativet, projektansökan, 

2006).  

Efter detta beskriver man vilka resultat man vill uppnå och listar ett antal mål: 

• Att fånga upp intressen och behov bland deltagarna 

• Att arbeta vidare på de program som de gjort med asylsökande, med inriktning på att 

stärka deltagarnas hälsa 

• Att kunna följa en grupp nyanlända under deras första tid i Sverige, och nå ökad 

kunskap om vad dessa önskar sig av ett förbättrat mottagande 

• Att pröva vad en organiserad samhällsintroduktion från dem, som folkrörelse skulle 

innebära 

(Göteborgs Initiativet, projektplan, 2006) 

 De planerar att starta verksamheten i månadsskiftet augusti – september 2006, 

och det ska pågå till december 2007, alltså under 15 månader. En slutrapport ska sedan 

skrivas i januari 2008.  

 Göteborgs Initiativet sökte 160 000 kronor och blev beviljade 25 000 kronor 

från Göteborg Stad, inga projektmedel kom från Integrationsverket (Göteborgs Initiativet, 

projektplan, 2006, Göteborg Stad, beslut om projektmedel, 2006). 

 

Caritas 

Caritas är katolska kyrkans organ och arbetar med socialt arbete och bistånds- och 

utvecklingsarbete i Syd. I Göteborg driver Caritas två Frivilligcentraler i nordöst i Angered 

och Bergsjön, som har funnits sedan 1994 och 2002. Dessa två platser valdes medvetet då de 

ligger i förorter där många flyktingar och nyanlända bosätter sig. Deras verksamhet som de 

handhåller i dagsläget består enligt projektansökan av läxhjälp, svenskträning, 

samhällsstudier, jourtelefon för kvinnor, äldreverksamhet, kvinnocafé och stöd och råd under 

asylprocessen. De har även verksamhet som riktar sig mer till barn och ungdomar, som då 

handlar om frågor runt demokrati och solidaritet (Caritas, projektansökan, 2006). 

 Arbetet de utför utvecklas i ett underifrånperspektiv och de låter människorna 

aktivt delta i grupp, vilket de anser är positivt. Detta underlättar integrationsarbetet då den 

rädsla och osäkerhet som kan finnas mellan de olika gruppernas etniciteter bryts ned. Man 

säger sig även vilja sträva efter att samarbeta med lokala myndigheter, förvaltningar och 
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organisationer, och har nu ett bra samarbete med flera lokala institutioner i Göteborg (Caritas, 

projektplan, 2006).  

 Syftet med verksamheten som det står skrivet i projektdokumentet är att stärka 

deltagarnas möjligheter till delaktighet i det svenska samhället och på så sätt påskynda 

integrationsprocessen. De vill även stödja och stärka familjerna i sin föräldraroll i en svensk 

kontext, och detta ska göras genom nätverk och praktikplatser. Målgruppen för dessa 

aktiviteter är nyanlända flyktingar och invandrare som finns inskrivna vid kommunens 

flyktingenheter, barnfamiljer i samarbete med barnens skolor, och personer som inte deltar i 

kommunens introduktionsprogram av något skäl (Caritas, projektansökan, 2006). 

 De aktiviteter som kommer att erbjudas i Plattform Göteborg ska underlätta och 

stödja deltagarna till integration och egenförsörjning, och de som står skrivna i 

projektansökan är: 

• Träning i och utveckling av svenska språket 

• Samhällsstudier med lämplig litteratur. Studiebesök till kommuner, stadsdelar, 

myndigheter, organisationer samt enklare genomgång av lagar och styrelseskick, 

rättigheter och skyldigheter i Sverige 

• Sömnad och hantverk samt internationell matlagning 

• Aktiviteter för familjer såsom utflykter, fester, kontakter med ”vänfamiljer” samt 

dialogmöten runt studiematerialet ”Barnen i våra hjärtan” 

• Möjligheter till en praktikplats på Frivilligcentralen 

(Caritas, projektansökan, 2006). 

 Tiderna för aktiviteterna ska vara flexibla för att passa deltagarna, de ska hålla 

på under fyra vardagar på för- eller eftermiddagen, och en lördag eller söndag varje månad 

bjuder de in familjer. Verksamheten planeras starta i september 2006 och pågå till december 

2007, sedan ska utvärdering och slutrapport genomföras i januari 2008 (Caritas, 

projektansökan, 2006). 

 Caritas sökte totalt 200 000 kronor för deras verksamhet i Plattform Göteborg 

och beviljades totalt 140 000 kronor. De fick då 70 000 kronor av både Göteborg Stad och 

Integrationsverket (Caritas, projektansökan, 2006, Göteborg Stad, Beslut om projektmedel, 

2006, Integrationsverket, Bidrag till integrationsprojekt).  
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Individuell Människohjälp (IM) 

Individuell Människohjälp grundades 1938 och är en svensk biståndsorganisation, vars mål är 

att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. Arbetet inom organisationen sköts av 

professionella och frivilliga och en viktig del av arbetet är frågor som rör flyktingar och 

integration. IM har funnits sedan 2006 i Göteborg och håller nu på att starta nya verksamheter 

(Individuell Människohjälp, projektansökan, 2006). 

 Inom Plattform Göteborg ska IM bedriva två olika aktiviteter som beskrivits i 

projektansökan. De har dels ”Barn i Väntan – BIV”, och sedan, som en vidareutveckling på 

detta, ”Barn i Start – BIS”.  BIV vänder sig till barn i asylsökande familjer, vilka lever i en 

speciell situation. Man beskriver i ansökan att barnen ofta får ta mycket ansvar hemma, ofta 

agera tolk åt föräldrarna t.ex., vilket kan skapa problem. Man vill då arbeta utifrån barnens 

känslor och utgår från olika teman, t.ex. asylprocessen och kommunikation. Barnen träffas en 

gång i veckan under 14 veckor, och man strävar då efter att barnen ska uttrycka sig på olika 

sätt, t.ex. genom bild, drama, musik och lera. Barnen i denna grupp är mellan 7 och 18 år. 

Syftet är barnen ska få mer kunskap om asylprocessen, träffa andra i samma situation, och 

tränas i att se att de är värdefulla som de är. När barnen gör detta erbjuder man föräldrarna att 

träffas och fika och får då tillfälle att prata svenska med frivilliga. De som är gruppledare för 

BIV genomgår en introduktionsutbildning för att lära sig metoden (Individuell 

Människohjälp, projektansökan, 2006). 

 BIS är alltså en vidareutveckling av BIV och riktas till barn som fått 

uppehållstillstånd, och här inriktar de sig mer på integration, men upplägget med 

barngrupperna är detsamma. Man vill här ge barn i familjer som nyss fått uppehållstillstånd 

möjligheten till kunskap och samtal som kan stärka deras självförtroende och även ge 

möjlighet för dem att se sig själv i andra (Individuell Människohjälp, projektansökan, 2006).  

 Verksamheten planeras starta hösten 2006 och pågå hela 2007, under tre 

terminer enligt IM´s projektansökan. De ansökte om 142 000 kronor, vilket var en summa 

utöver kostnader för lön, utbildning och hyra. IM beviljades hela summan från 

Integrationsverket (Individuell Människohjälp, projektansökan, 2006, Integrationsverket, 

Bidrag till integrationsprojekt, 2006). 
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Röda Korset 

Röda Korsets verksamhet inom Plattform Göteborg är ett integrationscafé som heter Café 

Bazar. De har i projektansökan beskrivit hur de ser på denna verksamhet, vilka syften och mål 

de har och hur detta ska organiseras. De har förut haft ett sådant här café, men det har varit 

vilande i ungefär ett år. Nu har de valt att starta denna verksamhet igen då de har märkt ett 

stort behov bland de asylsökande de jobbar med.  Målgruppen för caféet är de som nyligen 

fått PUT (permanent uppehållstillstånd) eller TUT (tillfälligt uppehållstillstånd), asylsökande 

och främlingsnyfikna göteborgare. Syftet med detta är att skapa en mötesplats för Röda 

Korsets integrationsarbete i Göteborg och att bidra till det övergripande integrationsarbetet för 

Göteborgs Stad. De ska även försöka skapa ett bra samarbete inom Plattform Göteborg och ha 

ett informationsflöde mellan projekten. Besökarna som kommer till Café Bazar ska sedan 

kunna gå vidare till andra aktiviteter inom projektet (Röda Korset, projektansökan, 2006).  

 Genomförandet ska enligt ansökan ske genom att man börjar med att ha öppet 

en kväll i veckan, för att sedan utökas till en kväll till när verksamheten har etablerats. På 

cafétiden ska folk kunna mötas och prata med varandra, den andra kvällen ska handla om 

samhällsinformation. Tanken är att de ska prata om sjukvårdssystemet och olika normer och 

beteenden inom detta (Röda Korset, projektansökan, 2006). 

Denna verksamhet ligger under Folkrätt- och flyktingkretsen i Göteborg, och har en 

projektgrupp som består av frivilligledare från respektive arbetsgrupp. Man skriver här att 

man har valt att ha en projektgrupp istället för en arbetsledare då det kan minska sårbarheten 

för projektet, eftersom aktiviteten bygger på frivilligarbetare. De planerar att 24 frivilliga 

behövs som sedan delas upp i fyra grupper, och de ansvarar då var fjärde tisdag (Röda Korset, 

projektansökan, 2006). 

 Målet för detta är att målgruppen ska veta om Café Bazar, att frivilliggrupperna 

fungerar, att målgruppen själv tar initiativ och föreslår olika aktiviteter och teman för 

verksamheten. De vill också kunna ha studiecirklar, seminarier och studiebesök om det finns 

behov för detta. Ökad rekrytering till flyktingguideprojektet i Gunnared är även ett av 

delmålen (Röda Korset, projektansökan, 2006). 

 De har i ansökan beskrivit hur tidsplanen ser ut, och de planerade att starta 

verksamheten i slutet av maj och sedan ha ett antal uppföljningsmöten och utvärderingar som 

sker kontinuerligt, för att sedan avsluta projektet i november 2007. Utvärderingen kommer att 

ske dels genom att de frivilliga rapporterar antal besökare, aktiviteter m.m., men även genom 

att besökarna får fylla i ett frågeformulär. Röda Korset ansökte om 200 000 kronor för deras 
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verksamhet, och beviljades 82 000 kronor endast från Göteborg Stad (Röda Korset, 

projektplan, 2006, Göteborg Stad, Beslut om projektmedel). 

 

KFUK-KFUM 

Projektansökan är en kort beskrivning av vad de gör nu, vad man vill göra inom Plattform, 

vilket syfte man har med detta, och sedan en beskrivning av budgeten. 

KFUK-KFUM i Göteborg har flera olika aktiviteter för ungdomar, och har även 

innan varit aktiv i verksamheten ”Ankomst Göteborg” för asylsökande och har då erfarenhet 

av att arbeta med nyanlända, skriver man i projektansökan (KFUK-KFUM, projektansökan, 

2006).  

 Inom Plattform Göteborg ska de bedriva en ”pröva på”- verksamhet för 

ungdomar inom idrotten, och syftet med detta är att öppna en dörr till de asylsökande för att ta 

sig in i samhället. De ska alltså låta ungdomarna prova olika aktiviteter för att då visa dem 

värdet av fysisk aktivitet som ett komplement till vardagen. De ska få en annan plats också, 

inte bara ha spårvagnsturerna, skolan eller SFI-undervisningen. Ledare kommer vara de 

idrottsaktiva ungdomarna inom volleybollen framförallt, skriver man. De kan också vara 

duktiga personer inom gruppen nyanlända som tar på sig det. Verksamheten ska pågå under 

hösten 2006, och våren och hösten 2007. KFUK-KFUM sökte 183 000 kronor, och de fick 

beviljat 98 000 kronor från Integrationsverket och 80 000 kronor från Göteborg Stad, 

tillsammans alltså 178 000 kronor (KFUK-KFUM, projektansökan, 2006, Integrationsverket, 

Bidrag till integrationsprojekt, 2006, Göteborg Stad, Beslut om projektmedel, 2006).  

 

Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkans projektansökan ger en utförlig beskrivning av deras bakgrund, hur de 

arbetar och hur de ser på den rådande situationen. De beskriver sedan hur varje församlings 

arbete och budget ser ut (Svenska Kyrkan, projektansökan, 2006). 

 De börjar med att beskriva hur församlingarna i Angered, Bergsjön, 

Biskopsgården och Gunnared aktivt arbetat för amnesti för flyktingar, och att de deltog i både 

Påskupproret och Flyktingamnesti. De vill nu jobba även för integration eftersom de varit 

involverade innan och har då fått ett stort kontaktnät. De tar även upp att myndigheterna anser 

det vara värdefullt att arbeta mer med frivilligorganisationer i sådana frågor, och de hoppas nu 

att detta kan vara en början på ett bättre samarbete kring de nyanländas etablering. De menar 



26 

 

att många organisationer har arbetat mycket med asylmottagningen, men har varit mindre 

aktiva när det gäller introduktionen av flyktingarna, och det kan förhoppningsvis ändras nu. 

Det finns stora förväntningar på frivilligorganisationer, men det finns samtidigt många 

människor inom Svenska Kyrkan som har ett starkt engagemang och stort kontaktnät och som 

är villiga att arbeta för en snabb integration i Sverige. De ansöker nu om resurser för att 

utvidga och utveckla deras befintliga verksamhet till tre av deras församlingar. Eftersom detta 

till viss del är nytt för dem menar de att resurser krävs till metodutveckling och hur de kan 

bredda utbudet hos de olika församlingarna. Sedan kommer en beskrivning för varje enskild 

församling och hur mycket de söker för varje verksamhet inom den församlingen (Svenska 

Kyrkan, projektansökan, 2006).  

 I Angereds församling vill de arbeta för integration inom tre olika områden. 

Först vill de arbeta för att ta fram metoder för att kunna arbeta med praktisk samhällskunskap 

genom studiecirkelsverksamhet. De vill då jobba med en liten grupp på ca tio personer och 

tanken är att de ska få förståelse för hur det svenska samhället fungerar och hur kontakt med 

olika myndigheter går till. De vill även ta upp demokratiperspektivet, boende, 

språkundervisning och barnens skola. Detta ska bedrivas genom studiecirklar två gånger i 

veckan (Svenska Kyrkan, projektansökan, 2006). 

 Nästa område de vill arbeta med är boendefrågan. De ser stora problem i detta 

och anser att möjligheten för en god integration skulle öka om man istället bosatte sig på 

mindre orter utanför storstäderna. De vill jobba mer med information om detta och att stötta 

sådana initiativ, och sedan hjälp med eventuell flytt och nyetablering i området (Svenska 

Kyrkan, projektansökan, 2006).  

 De vill också lägga resurser på att undersöka möjligheter till praktikplatser. 

Detta vill de göra dels inom deras egen organisation men även hos deras samverkanspartners. 

De ska då arbeta en kort tid med detta, för att skapa någon sorts praktikplatsbank. Dessa 

verksamheter kommer utföras i samarbete med Svenska Kyrkans samverkanspartners. Den 

totala budgeten och summan som söks för Angereds församling uppgår till 215 500 kronor 

enligt projektansökan (Svenska Kyrkan, projektansökan, 2006). 

 I Bergsjöns församling ska de också satsa på praktikplatser och de vill då 

erbjuda platser hos deras Second hand verksamhet och ett café de driver, men även hos olika 

samverkanspartners. De ska även söka resurser för studiecirkelverksamhet och 

boendeproblematiken på samma sätt som man valt att arbeta i Angered. Här vill de även 

intensifiera samarbetet de har med lokala föreningar och aktörer och också arbeta fram 
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informationsmaterial om församlingarnas integrationsarbete. Den totala summan som söktes 

för Bergsjöns församling var 100 000 kronor (Svenska Kyrkan, projektansökan, 2006).  

 I Biskopsgårdens församling finns det verksamhet redan nu som de nyanlända 

kan ta del av, t.ex. en kvinnogrupp och spädbarnsmassage, men de vill även utveckla andra 

aktiviteter. De vill utveckla informationsmaterial för att komma i kontakt med nyanlända i 

Biskopsgården t.ex. genom besök på SFI. Listat i ansökan står även självhjälpsgrupper, som 

skulle kunna hjälpa människor med sökande av bostad och sysselsättning. De vill här vara ett 

stöd och utveckla metoder för att kunna arbeta med detta i sitt specifika sammanhang. Det 

söks även resurser för läxhjälp för barn och ungdomar, och de vill även här satsa på att 

utveckla bra metoder för det arbetet och ha kontakt med pedagoger för detta. Då den här 

sortens verksamhet till stor del bygger på frivilliga vill man ge dem kompetensutveckling. 

Bidrag söks också för att utveckla metoder i undervisning i datakunskap med hjälp av 

simultantolkar, då de anser att kunskap om informationssökning på internet är avgörande för 

att kunna ta sig fram i samhället idag. Den totala kostnaden för Biskopsgårdens församling 

uppgår i 110 000 kronor (Svenska Kyrkan, projektansökan, 2006).  

 Slutligen tar de upp i ansökan att de inte har tidigare erfarenhet av att arbeta på 

detta sätt med integration. De vill därför, som en början, utveckla metoder för att arbeta med 

detta men tycker samtidigt att de har en unik situation då de inte har invanda metoder. De 

väljer därför att pröva sig fram för att se vilka metoder som passar bäst i deras fall. Sist tar de 

upp att deras arbete regelbundet kommer att utvärderas, både av dem själva och deras 

deltagare. De kommer även utbyta erfarenheter församlingarna emellan på regelbundna 

träffar. Detta sammanställs sedan terminsvis. Den totala summan alla församlingar sökte 

uppgick tillsammans till 435 000 kronor, men de har även redovisat totalkostnaden för hela 

projektet och då visat deras egenkostnader. De har även visat hur mycket pengar som läggs på 

samordningstjänsten. Totalkostnaden för hela projektet är 2 494 000 kronor, men man sökte 

alltså 435 000 kronor. De blev sedan beviljade 181 000 kronor från Integrationsverket och 

191 000 kronor från Göteborg Stad. Bidragsgivarna har preciserat hur mycket var och en av 

församlingarna fick i besluten. Den totala summan för Svenska Kyrkan blev 372 000 kronor 

(Svenska Kyrkan, projektansökan, 2006). 
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Frivilligcentralen Heden 

De inleder projektansökan med att beskriva bakgrunden och förklara arbetet de gör. 

Frivilligcentralen har två anställda, en samordnare och en socialpedagog, och de har även elva 

cirkelledare som arbetar ideellt. Sensus studieförbund är nu huvudman för frivilligcentralen 

Heden. Verksamheten startade 1998 och syftet med den var att skapa en mötesplats för alla 

olika sorters människor. De erbjuder nu olika studiecirklar i bl.a. svenska och internationell 

matlagning, och även utflykter, föreläsningar och stadsvandringar. De vill genom detta få 

daglediga personer att bryta sin isolering och få möjlighet att delta i olika aktiviteter.  Åldern 

på besökarna är mellan 20 – 80 år och de flesta har skilda etniska bakgrunder. Verksamheten 

är öppen under dagtid, och är alltså till för daglediga personer (Frivilligcentralen Heden, 

projektansökan, 2006). 

 Enligt projektansökan vill nu Heden satsa mer på flyktingar och de vill då 

erbjuda undervisning i svenska och omvärldskunskap, och även fler aktiviteter med 

mångkulturella inslag. Stödsamtal är även något man vill utveckla mer. Nu har man inte 

resurser för att genomföra dessa förändringar, utan söker därför extra bidrag för det. De tar 

upp problem som lyfts fram och debatterats under flera år, och en av framgångarna till en 

lyckad integration är språket, och därför vill man satsa extra mycket på det. De får i nuläget 

bidrag till verksamheten på en årsbasis vilket inte ger verksamheten bra stabilitet, och därför 

ansöker de nu om extra bidrag. Totalt ansökte Frivilligcentralen Heden om 163 600 kronor, 

och blev beviljade 72 000 kronor från Integrationsverket och 14 600 kronor från Göteborg 

Stad, alltså totalt 86 600 kronor (Frivilligcentralen Heden, projektansökan, Integrationsverket, 

Bidrag till integrationsprojekt, Göteborg Stad, Beslut om projektmedel).  

 

Jag har nu gått igenom organisationernas projektansökningar och beskrivit hur deras 

ansökningar sett ut, vad man ville göra, vilka mål och syften man uttryckte och hur de såg på 

Plattform Göteborg. En sak att notera är att nästan ingen organisation tog upp samarbetet i 

ansökan, alltså hur man de såg på Plattform och hur de hade tänkt sig att detta skulle fungera. 

 Jag ska nu visa hur de jag intervjuat i organisationerna beskriver samma sak, 

alltså vad de skulle göra och hur de ser på Plattform Göteborg. Jag gör alltså en jämförelse 

mellan vad de intervjuade säger sig vilja göra, och hur det uttrycktes i dokumenten, för att 

undersöka om en diskrepans finns. Jag går även här igenom organisation för organisation som 

ovan. 
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Tomas Magnusson och Mirsad Hadzic, Göteborgs Initiativet 

Som man beskrivit i sin ansökan har man byggt vidare på tidigare verksamhet för att utveckla 

Café Sverige. De undersökte vad den tänkta målgruppen skulle behöva genom att prata med 

tidigare asylsökande de haft kontakt med. Man kom då fram till att ett behov fanns för att få 

hjälp med olika praktiska saker, som att skaffa ett bankkonto, legitimation och andra 

handlingar, och man startade då rådgivningskontoret baserat på detta. Man tyckte sig även se 

ett behov av att lära sig mer svenska utöver SFI, eller bara ha en social plats att vara på, och 

då valde man även att starta caféverksamheten. Detta fungerade inte som väntat, utan man 

valde att lägga ner det efter en tid då ingen naturlig tillströmning fanns. De anordnade olika 

temadagar, kurser och program, men eftersom inte tillräckligt mycket folk kom på dessa 

aktiviteter valde man alltså att avsluta caféet och bara inrikta sig på rådgivningen. Den är 

öppen varje dag under dagtid och representanterna från Göteborgs Initiativet anser att 

verksamheten fungerar och hittills har ungefär 80 personer kommit. De säger även att detta 

inte är en permanent verksamhet, alltså att samma personer kommer flera gånger, utan de 

flesta av besökarna kommer bara en gång (Intervju 2, 2007-11-14, Intervju 9, 2007-11-21). 

 Caféverksamheten fungerade ju alltså inte som planerat, de aktiviteter som 

planerats för detta genomfördes inte. Det man sa sig vilja göra i projektplanen stämmer dock 

överens med det man nämnde i intervjun, emellertid fungerade inte vissa verksamheter som 

väntat, vilket då förklaras i intervjun.  

 

Gun Holmertz, Caritas 

Caritas har sedan innan en verksamhet som bedrivs dagligen, men skulle inom Plattform 

Göteborg ha vissa aktiviteter för nyanlända. Detta har inte skett som väntat, utan enligt Gun 

Holmertz har man inte kunnat få igång någon verksamhet. Trots detta har fler besökare 

kommit, men de har då kommit av egen kraft och inte på grund av projektet Plattform. De 

verksamheter som redan fanns bedrivs alltså som vanligt, och till detta har fler besökare 

kommit, men projektet med Plattform Göteborg har alltså inte utvecklat sig som väntat, och 

inom Caritas anser man att detta inte var lyckat för deras egen del.  

 Det man ville få ut av verksamheten framförallt var ett bra samarbete mellan 

kommun och frivilligorganisationer, att man skulle kunna samverka och genomföra aktiviteter 

tillsammans. Detta tas upp som något väldigt viktigt i intervjun, något man inte nämner i 
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projektplanen. Det framkommer här att samarbetet inte fungerat som väntat, och det är på 

grund av detta som verksamheten inte har fungerat (Intervju 12, 2007-11-22). 

Det man sa sig vilja göra i projektplanen stämmer till viss del överens med det 

som sägs i intervjun, mycket fokus läggs dock på att samarbetet inte fungerat, och att det var 

en vital del i hela verksamheten. 

 

Inger Unenge, Individuell Människohjälp 

I IM´s projektansökan beskriver de två olika aktiviteter som ska genomföras, BIV och BIS, 

och detta har sedan genomförts som planerat. Det man sade sig vilja arbeta med i 

projektplanen är även det som tas upp i intervjun och fokus läggs på samma frågor. Här finns 

ingen diskrepans, utan intervju och projektplan överensstämmer (Intervju 6, 2007-11-19). 

 

Malin Breitner och Gerd Olofsson, Röda Korset 

Det man säger sig ville göra i projektet i intervjun stämmer här bra överens med 

projektplanen. Syftet enligt planen är att skapa en mötesplats, bidra till integrationsarbetet, 

och att de ska kunna ha olika aktiviteter och teman inom verksamheten. De vill starta med en 

kväll i veckan för caféverksamheten, och sedan utöka till två efter en tid. Detta tas även upp i 

intervjuerna, dock mer detaljerat. De berättar då även att allt inte gått som planerat, men att 

detta ändå var planen från början. Projektplanen är ganska vagt formulerad, men även detta 

nämns i intervjuerna, och man säger då att man ville hålla en lös ram på verksamheten och 

utforma den allt efter hand. Man ville att besökarna själva skulle kunna lyfta upp frågor och 

funderingar, precis som nämns i planen (Intervju 5, 2007-11-16, Intervju 7, 2007-11-20). 

Syftet med verksamheten som det beskrevs i projektplanen stämmer alltså 

överens med det som nämns i intervjuerna, men där utvecklar de mer tankar och idéer om 

detta.  

 

Katrin Hakopian, KFUK – KFUM 

Även här stämmer intervjun överens med vad som sades vara syftet med aktiviteten i 

projektplanen. Här bedrivs en ”prova på” – verksamhet där barn och ungdomar provar på 

olika idrotter varje vecka, och syftet med detta är att det ska vara ett komplement till vardagen 
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och att de ska ha andra saker att göra. Detta tas upp i intervjun och även i projektplanen 

(Intervju 14, 2007-11-27). 

 De vill här underlätta introduktionen in i det svenska samhället, och visa hur 

rolig idrott kan vara och hjälpa deltagarna att hitta sina intressen. Dessa mål och syften 

beskrivs både i projektplanen och i intervjun.  

 

Lena Blom, Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkans projektansökan är mycket utförlig och tar upp hur varje församling kommer 

att jobba och vad man vill åstadkomma, och detta stämmer till stor del överens med det som 

framkommit i intervjun. Projektansökan är mer detaljerad, men samma mål nämns även i 

intervjun. Man vill arbeta mer och bättre med integration, något de inte har mycket erfarenhet 

av från innan. De olika aktiviteter som ska bedrivas nämns i intervjun och det stämmer 

överens med planen (Intervju 13, 2007-11-22). 

 Ingen direkt diskrepans finns här, projektet beskrivs mer utförligt i 

projektplanen men stämmer väl överens med intervjun. 

 

Eva Bryngelsson, Frivilligcentralen Heden 

Det man säger sig vilja göra i projektplanen tas också upp i intervjun, dock kan det vara svårt 

att förstå vilka aktiviteter som startades för Plattform Göteborg. Deltagarna för projektet får 

gå på alla aktiviteter, men detta förklaras sedan i intervjun. Dock säger man i projektplanen att 

man här ska jobba med människor i alla åldrar, medan man i intervjun säger att detta är för 

äldre människor. Det kan alltså vara svårt att se vad som görs för projektet Plattform 

Göteborg. Det man ändå säger sig vilja göra stämmer ganska bra överens med planen, även 

om det inte förklaras så detaljerat.  

 

Sammanfattning: 

Till stor del kan ingen direkt diskrepans hittas mellan projektplaner och intervjuer, utan 

ungefär samma syften och mål nämns i allmänhet. Dock är vissa planer ganska vaga i 

utformningen, eller så nämns inte specifika mål och syften vilket kan göra det svårt att se om 

det överensstämmer med det man sedan säger sig vilja göra. Man utvecklar inte mer vad det 

är man vill få ut av projektet specifikt, utan mål och syften kan ibland vara ganska allmänna. 



32 

 

Men som sagt stämmer det bra överens i de flesta fall, och det visar att det som bestämdes när 

projektplanen utformades är även vad representanterna nämner nu, även om de sedan 

förklarar att vissa saker inte gått som förväntat. Ändå tas i princip samma saker upp, stor 

diskrepans finns alltså inte.  

 Huvudtendensen i både projektplanerna och intervjuerna är att de vill främja 

integrationen i Göteborg och även kunna vara ett komplement till kommunen. Vissa tar också 

upp samarbetet med kommunen och inom Plattform Göteborg som något viktigt, andra lägger 

inte så stor vikt vid detta. Många säger sig satsa på samhällsinformation och även 

språkundervisning och många vill även anordna seminarier och diverse studiebesök. Planerna 

och intervjuerna stämmer som sagt ganska bra överens med varandra, men i vissa fall kan 

syften och mål kännas ganska diffusa. 

 

 

Jag kommer nedan gå igenom även samordnaren för projektet och en bidragsgivare från 

kommunens intervjuer, för att också visa deras synpunkter på projektet och hur de tänkte om 

förberedelse, aktiviteter och resultat. 

Angelo Matos, projektsamordnare Plattform Göteborg 

Angelo Matos är alltså samordnare för projektet och hans arbetsuppgifter består bland annat 

av att informera om projektet, träffa folk från kommunen, olika organisationer och SFI-skolor, 

och att skapa ett samarbete mellan organisationerna inom projektet. Han har bra insyn i 

projekten tycker han, men vet inte hur de har spenderat pengar eftersom det är 

organisationernas eget ansvar. Han tar i stort sett upp samma saker som de andra 

organisationerna gällande syfte och mål med aktiviteterna och vilka problem de såg från 

början när de startades, att de nyanlända behöver hjälp i integrationsfrågor så som att förstå 

hur samhället fungerar, hjälp med svenskan och att lära sig nya saker. Han anser att de 

aktiviteter som erbjuds för målgruppen är väldigt bra men att de även skulle kunna göra annat, 

och kanske också fråga deltagarna vad de vill göra. Han anser också att det är svårt att 

undersöka vilket resultat de fått, det går inte att mäta, men varje organisation ska sedan skriva 

en slutrapport. Resultatet hittills är inte så bra som han hoppats på, han trodde att det skulle 

vara lättare att nå ut med information och att fler folk skulle komma till aktiviteterna. Främsta 

orsaken till detta tror han är att de flesta aktiviteterna ligger på dagtid och då har många SFI. 

Han tror heller inte att deltagarna har förändrats på något sätt av dessa aktiviteter då det tar 
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väldigt lång tid. Projektet behöver mycket mer tid för att påverka. Han ser positivt på detta 

samarbete och tror att det är bra för organisationerna och säger också att han tror att 

målgruppen kommer att få ut mycket av detta projekt. Det negativa med detta är att 

samarbetet med flyktingenheterna inte varit bra, precis som många av de andra 

organisationerna påpekat (Intervju 1, 2007-11-14). 

Pia Borg, Stadskansliet Göteborg Stad 

Pia Borg är planeringsledare och har som ansvarsområden integrationsfrågor, introduktion 

och flyktingmottagande. Hon berättar att både kommunen och flyktingenheterna såg positivt 

på detta projekt och att de skulle kunna komplettera kommunens insatser. Hon säger också att 

dessa organisationer är kända av kommunen sedan tidigare och de vet att de är etablerade och 

kunniga. De såg då att styrkan i detta samarbete är att de kan göra mer tillsammans och stärka 

frivilligorganisationers insatser i flyktingmottagande. Som tagits upp innan finansierade både 

kommunen och Integrationsverket detta och de hade då gemensamma handläggningar där de 

beslutade vad som var rimligt att bevilja medel till.  

Hon tog även upp de svårigheter som fanns i början av projektet. Det fanns 

förväntningar om hur det skulle gå till från båda håll, och hon nämner också att 

frivilligorganisationerna inte var så uppdaterade på hur flyktingenheterna arbetar och vad de 

har för uppdrag. Hon märkte även en viss frustration från flyktingenheterna i början, det kom 

ju väldigt många flyktingar vid den tidpunkten vilket gjorde att de var väldigt upptagna med 

att ta emot dem. De hade då flera möten i olika omgångar men hade problem att hitta varandra 

och skapa ett bra samarbete. Men hon anser att när sedan samordnaren kom på plats 

förbättrades situationen och det var lättare för flyktingenheterna att bara ha kontakt med en 

person, hon såg att behovet av en kontaktperson fanns. Detta gjorde att situationen 

förbättrades, men det dröjde innan detta hände. Hon säger att vissa föreningar förväntade sig 

kunna genomföra de aktiviteter de erbjöd på dagtid som en del av kommunens 

introduktionsprogram, och här kanske kommunen inte var så tydliga med hur detta skulle ske. 

Kommunen har ett heldagsprogram som de erbjuder vilket gör att det är svårt för 

organisationerna att ha sina verksamheter på dagtid, och detta projekt skulle ju vara ett 

komplement till kommunens verksamhet. De skulle ha erbjudit sina verksamheter på kvällen, 

och hon menar att föreningarna här skulle ha varit mer flexibla och att det var något som gick 

fel.  
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 I början såg hon alltså en del problem men hon säger att detta förbättrades efter 

ett tag. Hon säger även att de diskuterade vilka aktiviteter som de borde ha och att hon då tog 

upp att de inte ska genomföra det som görs inom SFI-undervisningen utan att de tar upp andra 

saker. Även att dessa aktiviteter borde bygga på de intressen deltagarna har och att de kan 

utöka introduktionsprogrammet på så sätt.  

 Bidragsgivarna kommer inte att genomföra någon utvärdering säger hon. Det 

diskuterades innan projektet startade, men Integrationsverket ville inte vara med och göra det, 

därför har det inte genomförts. Hon kan inte säga vad hon anser om en fortsättning på 

projektet utan vill först ta del av de slutrapporter som organisationerna ska skriva (Intervju 10, 

2007-11-21). 
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4 Aktiviteterna 

 

I detta kapitel kommer en beskrivning ske av de olika organisationernas aktiviteter och vad 

som verkligen hänt och gjorts efter att projektet startade. Jag kommer här att beskriva vilka 

aktiviteter de olika organisationerna har och hur de själva har beskrivit detta. Jag kommer här 

att utgå ifrån intervjuerna för att undersöka detta. Efter det kommer jag att gå igenom de fyra 

nivåstegen input, output, outcome och impact för att se vad som kan sägas om detta, vad som 

har framkommit från projektet och om man kan säga något alls om dessa nivåer.  

Göteborgs Initiativet 

Tanken inom Göteborgs Initiativet var att de skulle ha en caféverksamhet med ett program av 

samhällsinformation två gånger i veckan, och även utveckla det som förut varit spontanbesök 

till ett permanent rådgivningskontor. De startade då med caféet när projektet startade, men 

detta fick sedan avslutas. De anordnade diverse temadagar och kurser, men det blev ingen 

naturlig tillströmning som man trott det skulle bli och därför valde man efter en tid att lägga 

ned detta för att istället helt rikta in sig på rådgivningskontoret. Caféet startades för att de 

trodde sig se ett behov av att lära sig mer svenska och även ha en social plats att vara på, men 

i efterhand såg de att detta inte var ett direktsvar från deltagarna utan mer en 

skrivbordsprodukt.  Sådant intresse tyckte man sig ha sett innan, och de nämner även att man 

kanske skulle ha försökt längre med detta, men valde som sagt istället att rikta in sig mer på 

rådgivningen. Detta startades efter att man kommit fram till att de nyanlända skulle kunna 

behöva hjälp med saker som att skaffa ett bankkonto eller legitimation, och andra praktiska 

saker. Det är detta de hjälper besökarna med nu, kontoret är öppet från 8 – 16 på vardagar och 

ingen tidsbokning krävs. Hittills har ca 80 kommit för att söka hjälp, och de flesta är 

engångsbesökare som då behöver få hjälp med en speciell fråga. De får ofta frågor om hur 

man skaffar olika handlingar, de hjälper till att skriva överklagan och även olika brev till 

myndigheter (Intervju 2, 2007-11-14, Intervju 9, 2007-11-21). 

 

Caritas 

Här har verksamheten inte kommit igång som förväntat, de har inte kunnat starta någon 

verksamhet alls inom Plattform Göteborg. Deras vardagliga verksamhet bedrivs som vanligt 

och de har sett en viss tillökning av människor, men man kan inte säga vad detta beror på. 

Projektet som skulle bedrivas inom Plattform har dock inte fungerat tillfredställande. Detta 
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beror, enligt representant från Caritas, på att samarbetet mellan dem och flyktingenheterna 

inte fungerat som man trott att det skulle göra. Tanken var från början att organisationerna 

inom projektet skulle samarbeta med kommunen och flyktingenheterna för att hitta deltagare 

och sprida information om detta. Projektet skulle vara ett komplement till kommunens arbete 

med nyanlända. Detta samarbete har alltså inte fungerat med Caritas och de har därför inte 

kunnat starta igång den verksamhet som de ville. Trots detta har alltså besökare kommit till 

deras vanliga aktiviteter, och man har även sett en viss tillökning. Detta kan bero på projektet, 

men det kan de alltså inte veta eftersom samarbetet aldrig kom igång med flyktingenheterna. 

De är alltså inte alls nöjda med utvecklingen som skett inom Plattform Göteborg, och de 

tycker inte att de har fått ut så mycket genom projektet. Att det blivit så beror följaktligen på 

att samarbetet med flyktingenheterna aldrig kom igång, de fick aldrig information om de 

nyanlända och deras aktiviteter, och de informerade heller inte om Plattform och Caritas 

aktiviteter (Intervju 12, 2007-11-22). 

 

Individuell Människohjälp 

IM´s aktiviteter har pågått som planerat och de har alltså bedrivit Barn i Väntan (BIV) som 

vänder sig till asylsökande barn, och Barn i Start (BIS) som vänder sig till barn som är 

nyanlända. Detta startades under våren 2007 och de har en grupp i taget som pågår under 14 

veckor. Detta är en eftermiddagsaktivitet en gång i veckan, och i varje grupp har de maximalt 

10 barn. Resten av tiden går till att rekrytera barn och även volontärer. Under dessa kurser har 

de tolkar med om det skulle finnas språksvårigheter. Varje vecka har de olika teman som de 

jobbar med precis som man beskrivit det i projektplanen, och under tiden barnen är på kursen 

har de volontärer som bjuder in föräldrar och syskon till att träffas och prata. De har alltså 

hålligt på med de aktiviteter som var planerade från början, och det har även gått som 

förväntat (Intervju 6, 2007-11-19) 

 

Röda Korset 

Inom Röda Korset har de haft en caféverksamhet som heter Café Bazar, vilket de har en gång 

i veckan på kvällstid. De har en grupp frivilliga som jobbar varje gång, som roterar, och som 

då tar emot besökarna och för upp olika ämnen att diskutera. Antalet besökare som kommer är 

väldigt olika från gång till gång, vissa kommer ofta tillbaka och andra inte. De tar här upp 

olika teman och har vid vissa tillfällen haft trubadurer som spelat. Denna verksamhet är 
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ganska löst hållen och de frivilliga kan bestämma ganska mycket vad som ska hända på dessa 

träffar. Både de frivilliga och de projektansvariga anser att detta kunde vara lite mer 

strukturerat för att det ska fungera bättre, och att även informationen mellan ledare och 

frivilliga fungerade lite bättre. Informationen om projektet, hur det skulle bedrivas och vad 

pengarna skulle användas till har i vissa fall inte fungerat tillfredsställande, utan man anser nu 

att detta borde förbättras för att kunna förbättra aktiviteten. Nu har det även varit de frivilliga 

som bestämt aktiviteterna, förslag från representant från Röda Korset är att deltagarna själva 

får ge förslag, så att de själva får bestämma vad som händer på träffarna. De anser alltså att 

man borde ha lite mer struktur på verksamheten för att det ska fungera bättre (Intervju 5, 

2007-11-16, Intervju 7, 2007-11-20). 

 

KFUK – KFUM 

Här har man genomfört prova på – verksamheten som planerat, vilket fungerat väldigt bra 

enligt både ledare och deltagare. Det är en gång i veckan på kvällstid, och varje gång kommer 

ca 10 – 15 ungdomar. De har olika sporter varje vecka som de får prova på, sedan anordnas 

även en utflykt en gång i månaden, t.ex. gå på en fotbollsmatch. Ledarna anser att detta har 

fungerat väldigt bra och att man är nöjd över deltagarantalet, och även de intervjuade 

deltagarna är nöjda med aktiviteterna. Nu skulle man vilja utveckla detta och kanske bilda två 

grupper, något som både ledare och deltagare uttryckt intresse för (Intervju 3, 2007-11-15, 

Intervju 14, 2007-11-27). 

Svenska Kyrkan 

Projektet inom Svenska Kyrkan kallas Ny i Sverige, och det har genomförts som planerat 

enligt projektplanen. De har studiecirklar, datakunskap, praktikplatser, Café Marta som är en 

mötesplats för självhjälp, internationella kvällar, läxhjälp och sittgympa, och de har haft ca 

100 – 120 besökare fram tills intervjun. Varje församling bedriver sina egna aktiviteter, och 

de anser att detta verkligen har fungerat tillfredsställande och som man planerat. Man anser 

dock att samarbetet med frivilligcentralerna och kommunen inte fungerat som förväntat och 

att man inte fått så mycket hjälp därifrån. Trots detta har de kunnat starta och bedriva sina 

verksamheter på ett bra sätt som man planerat från början (Intervju 13, 2007-11-22).  
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Frivilligcentralen Heden 

På frivilligcentralen bedrivs alla aktiviteter tillsammans, man gör alltså ingen åtskillnad på 

Plattforms aktiviteter. De har caféverksamhet, studiecirklar, svenska, engelska, bild och 

livsfrågor och mat och folkhälsa. Deltagarna som kommer får alltså delta på alla aktiviteter, 

därför kan det även vara svårt att veta hur många deltagare som kommit för projektet. Tre 

verksamheter är dock nystartade, vilka är svenska, engelska och bild och livsfrågor, och de 

tror att de har fått ca 5 – 10 nya deltagare sedan detta startade, förutom de ordinära (Intervju 

4, 2007-11-16). 

 

 

Här följer en genomgång av de olika nivåstegen input, output, outcome och impact för att 

kontrollera hur projektets resurser har omvandlats till varor och tjänster, vad de medverkande 

har fått ut av projektet och vilken påverkan projektet har haft på de medverkande. Dessa fyra 

nivåsteg ingår i begreppet monitoring, som innebär en observation av aktiviteter och resultat. 

Genom att bedriva monitoring av inputs och outputs kontrollerar man hur olika sorters inputs, 

till exempel finansiella resurser omvandlas till varor och tjänster, och genom att undersöka 

outcomes och impacts vill man se vilka effekter dessa varor och tjänster har haft på 

målgruppen. Här följer alltså en genomgång av hur projektet har spenderat sina pengar, hur 

mycket de fått, vad det har använts till och vilket resultat de fått ut.  

 Hur mycket varje organisation fick av Integrationsverket och Göteborg Stad 

finns redovisat innan (se kap. 2) och man ser även att nästan ingen organisation fick så 

mycket som de sökte. Nästan alla organisationer har även använt alla pengar, eller planerat 

göra det inom projektets tidsram, undantagen här är Röda Korset och Caritas som inte riktigt 

genomfört sina aktiviteter som planerat. Organisationerna har alltså sökt pengar enligt en 

budget för vad de behöver för att bedriva verksamheten, och det som pengarna sedan 

spenderats på är ungefär vad som tas upp i budgetarna. Eftersom de inte fick summan de sökte 

har självklart vissa ändringar genomförts, men i princip har pengarna använts till det 

organisationerna skulle använda dem till, enligt intervjuerna. Att vissa kostnader inte fått 

bidrag beror, enligt en representant från Göteborg Stad, på att vissa föreningar har sökt bidrag 

för till exempel lokalkostnader och möbler, och då de redan har en basverksamhet som måste 

bekosta sådana saker har detta inte beviljats (Intervju 10, 2007-11-21). Input här är alltså 

pengarna som sökts till projektet och output är det de har gått till, det kan vara material, 
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lönekostnader, fika, tolkkostnader m.m., som överensstämmer med organisationernas 

budgetar.  

 Gemensamt för alla organisationer är att de säger att det är svårt att säga något 

om vilka effekter man fått ut av projektet. De anser att man påverkat deltagarna, men det är 

svårt att säga nu om det har varit positivt. De flesta anser att deras projekt varit mer eller 

mindre lyckade, de har haft deltagare till aktiviteterna, och de anser även att pengarna de fått 

har lagts på rätt saker. Det är alltså svårt att säga något egentligen om outcome och impact, 

dels för att projektet vid tiden för intervjuerna inte var avslutat än, men det är även svårt att 

avgöra vilken effekt som utkommit av aktiviteterna och pengarna som spenderats, enligt 

intervjuerna. Värt att nämna är att situationen har sett lite annorlunda ut för Röda Korset och 

Caritas än för övriga organisationer. Röda Korset har inte använt alla pengar då de fått ändra 

lite på projektet. De säger själva att planen från början var väldigt lös och skulle nog ha varit 

mer strukturerad. Gerd Olofsson anser inte att pengarna har använts effektivt och att de skulle 

ha planerat bättre från början för att få en bättre och mer effektiv användning av pengarna. 

Malin Breitner säger att tanken med verksamheten från början var att hålla den lös, men att 

man ändå använt resurserna effektivt. Hon menar dock att om planeringen varit mer bestämd 

kanske de hade använt mer pengar och gjort mer saker (Intervju 5, 2007-11-16, intervju 7, 

2007-11-20). Gun Holmertz i Caritas berättar att deras verksamhet inte har kommit igång, av 

olika orsaker, och att man därför inte använt alla pengar. Pengarna som använts har alltså inte 

gått till det som var budgeterat, utan gått till lön för personer som varit ute och informerat om 

verksamheten och varit på möten, och till telefonkostnader. Hon anser då att de inte fått ut 

några direkta effekter, eftersom de heller inte haft något input och output, då verksamheten 

aldrig riktigt kom igång (Intervju 12, 2007-11-22). 
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5 Utvärderingen 

 

I detta kapitel kommer nu de fem utvärderingskategorierna gås igenom och jag kommer då gå 

igenom alla projekt och undersöka resultatet och sammanfatta det för varje kategori, för att 

om vad som hänt överensstämmer med det som skulle göras. Resultatet här baseras då på vad 

som framkommit i intervjuerna.  

Effectiveness 

Här mäts om de planerade aktiviteterna har nått de utsatta målen för projektet, och man kan då 

mäta detta på nivån för outputs, men även på nivån för outcomes och impacts. Då denna 

kategori berördes i förra kapitlet redovisas detta lite kortare här. Den första nivån, outputs, har 

undersökts i intervjuerna och här kan man se att målen för produktionen av varor och tjänster 

har mötts i de flesta fall, som beskrevs innan. Det som stod utsatt i organisationernas budgetar 

har även köpts eller genomförts, med vissa smärre ändringar, i de flesta fall. Undantagen till 

detta har tagits upp innan. Det innebär alltså att organisationerna har spenderat pengar på 

ungefär det de räknade med innan. En kontroll av outcomes och impacts garanterar dock inte 

samma resultat av effectiveness.  

 För att kontrollera vilken effectiveness projektet har haft har jag i intervjuerna med 

organisationerna bland annat försökt undersöka vilka syften och mål de hade från början med 

projektet och varför, hur situationen såg ut innan projektet startade, om man sedan tror sig ha 

uppfyllt syften och mål med aktiviteterna och hur de kan mäta detta. Jag ville även veta om de 

kunnat se några förändringar eller effekter från projektet, vilka effekter de ville ha, och om de 

kan säga om förändringarna som skett har uppkommit från aktiviteterna eller från externa 

faktorer.  

 Generellt kan man säga att det är svårt att säga någonting om effectivess. Vissa 

organisationer har ganska lösa syften, vilket då gör det svårt att säga om de har uppfyllts eller 

inte. Många har som syfte att förbättra integrationen eller förbättra introduktionen i samhället, 

vilket är en bra avsikt men vagt och väldigt svårt att mäta. Detta är ett integrationsprojekt så 

självklart är organisationernas mål att öka integrationen, dock skulle man kunna skapa 

tydligare mål för att veta hur man ska arbeta och om det verkligen har blivit uppfyllt.  

 Många svarar att de anser att de har uppfyllt mål och syften och att de är nöjda med 

resultatet, dock kan ingen säga något om några effekter på deltagarna, och man kan heller inte 

mäta om målen har uppfyllts. Nästan ingen organisation har heller gjort en s.k. baseline study 
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för att ta reda på hur situationen såg ut i nuläget och vilka aktiviteter man behöver arbeta med. 

Vissa har arbetat med liknande projekt tidigare och har då erfarenhet, och Individuell 

Människohjälps aktivitet till exempel, startade i Malmö, och när de sedan såg samma 

problematik i Göteborg startades det upp där med.  

 Vissa svarar också att de faktiskt har sett vissa effekter hos deltagarna och att de 

tycker att aktiviteterna har påverkat dem och att de verkar nöjda. Dock måste man ta hänsyn 

till att många av deltagarna inte har så mycket annat att göra om dagarna, förutom SFI, och 

kan känna att det är roligt att de får göra saker och att folk intresserar sig av dem nu i deras 

nya land. Därför kan man tänka sig att de troligtvis sällan klagar, utan att de tycker det är bra 

att de har något att göra, om detta sedan uppfyller organisationernas mål är en annan fråga. 

Alltså kan väldigt lite sägas om effectiveness, huruvida syften och mål har uppfyllts, eller om 

deltagarna har påverkats av några effekter alls. Man skulle kunna tänka sig att det är viktigt att 

göra en baseline study för att se hur situationen verkligen ser, och att även tydliggöra sina mål 

och specificera sina aktiviteter, något som flera av organisationerna tagit upp att de vill göra 

om en fortsättning sker. 

 

Impact 

Man tar även här upp effekter, men det kan då vara effekter som tillkommit från 

interventionen eller effekter på längre sikt. Det kan vara både positiva och negativa, 

kortvariga och långvariga effekter på människor. Detta är viktigt att ta upp och undersöka, 

och då måste man vända sig till deltagarna för att verkligen se vilka effekter som uppkommit. 

Även här talas det om en baseline study, vilket är viktigt för att kunna se oväntade 

förändringar och även om dessa förändringar uppkommit från projektet.  

 Jag har inte i min undersökning kunnat intervjua deltagare från alla organisationer, 

utan bara från Röda Korset, KFUK-KFUM och Frivilligcentralen Heden vilket då gör det 

svårt att från början säga något om effekterna för deltagarna. Sedan kommer även den tidigare 

nämnda problematiken vid intervjuer med deltagare in här, då det kan vara svårt att få ut 

konstruktiv kritik.  

 Jag har alltså i mina intervjuer med organisationerna undersökt om de har sett några 

förändringar som projektet haft på deltagarna, om man kan veta att de kommer från projektet, 

vilka förväntade effekter de sett, om de sett några oväntade effekter och om dessa är negativa 

eller positiva. När jag har intervjuat deltagarna har jag frågat vad de tycker om aktiviteten, hur 
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ofta de är där och vad de ville få ut av det när de gick dit, hur aktiviteten har påverkat dem, 

om den skulle kunna förbättras och om de har andra synpunkter på detta.  

 Samma problem gäller här, det är alltså svårt att säga något om effekter i allmänhet. 

Många svarar att det är svårt att säga någonting eller att de inte sett några effekter, flera menar 

att det är för tidigt för att kunna upptäcka något. Vissa säger att de har sett förändringar hos 

deltagarna, en del menar att de ser mer självsäkra ut, de är mer utåtgående och de tycker sig se 

att de fått mer motivation från aktiviteterna. Ingen kan heller säga om effekter kommer från 

deras aktiviteter eller inte. Vid samtalen med deltagarna får jag positiva svar, från de tre 

organisationerna är de väldigt nöjda och anser att aktiviteterna fungerar bra. De har fått ut det 

de förväntade sig, och har även vissa förslag till förändringar. De säger dock att inte tycker sig 

ha förändrats eller påverkats, och vissa av deltagarna förstår nog inte riktigt vad det innebär. 

Deltagarna i KFUK-KFUM´s aktiviteter säger till exempel att de tycker att aktiviteterna är 

väldigt bra eftersom de träffat nya vänner och nu har något att göra, och att de gärna skulle 

vilja utveckla detta. Några deltagare från Frivilligcentralen Heden tycker också att deras 

aktiviteter är bra och att de lär sig mycket, men en man tror dock inte att han kommer att få 

jobb genom att han lärt sig svenska där.  

 De positiva och negativa effekter som nämns handlar inte så mycket om deltagarna, 

utan mest om saker runt omkring projekten, som att samarbetet inom Plattform fungerar bra, 

att det kommer människor till aktiviteterna, att samarbetet med kommunen varit svårt och att 

vissa aktiviteter inte fungerat som väntat.  

Det är följaktligen även här svårt att komma fram till något gällande impact, och många av de 

intervjuade menar att det gått för kort tid, vilket så klart kan stämma. Något som gör det svårt 

att säga något om effekter för deltagarna är ju att jag bara kunnat intervjua deltagare från tre 

organisationer, men det syns från dessa intervjuer att de överlag är nöjda, vilket är positivt. 

Dock får man ta hänsyn till att det är svårt att säga om man själv har blivit påverkad av 

aktiviteter, speciellt när projektet inte ens är avslutat. Sedan är det heller inte självklart att det 

är enkelt för dem att uttrycka åsikter för någon de aldrig träffat förut.  

Relevance 

Denna kategori handlar om vilket värde och vilken användning projektet har för de 

inblandade, interventionen är inte relevant om man inte kan matcha mottagarnas behov och 

prioriteter. Det är viktigt att göra detta genom hela projektet, och här märker man om det 
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första antagandet om deltagarnas behov stämde, eftersom resultatet troligtvis inte får någon 

inverkan på deltagarna om man inte mötte deras behov på rätt sätt från början. 

 I intervjuerna har jag här frågat om vilka behov och intressen deltagarna 

har/hade, hur de identifierade detta innan, om aktiviteterna de har stämmer överens med 

deltagarnas intressen och behov, varför de valde just dessa aktiviteter och om de har arbetat 

med dessa tidigare? 

 Denna kategori handlar om att undersöka om aktiviteterna är relevanta för 

deltagarna, och de flesta organisationer anser att deras aktiviteter är det. Det är svårt att få 

reda på vilka behov och intressen deltagarna har, här menar de intervjuade att de vet eller har 

sett att deras aktiviteter behövs och att det är dessa behov som finns. Vissa organisationer har 

undersökt vad som behövdes innan de startade eller hade tidigare erfarenhet av liknande 

arbete, men inte alla. Göteborgs Initiativet till exempel har arbetat med ett liknande projekt 

innan och intervjuade då deltagarna där. Rådgivningen tycker de alltså har fungerat bra utefter 

deltagarnas behov, caféet fungerade ju däremot inte, och detta var något de trodde skulle 

fungera. De säger själva att detta mer var en skrivbordsprodukt och att man då inte fick något 

gensvar från deltagarna, vilket är viktigt att upptäcka eftersom man här ser att det är viktigt att 

undersöka vilka behov som finns i förväg. Även Individuell Människohjälp, KFUK-KFUM 

och Svenska Kyrkan har tidigare erfarenhet av denna sortens arbete. För IM startade detta i 

Malmö och de såg sedan samma behov hos nyanlända i Göteborg. Svenska Kyrkan har haft 

liknande aktiviteter tidigare, och KFUK-KFUM´s ledare har personliga erfarenheter och anser 

att deras verksamhet behövs för nyanlända. Röda Korset tar upp att det kanske hade fungerat 

bättre om deltagarna själva fått vara med och bestämma aktiviteter och om de hade gjort en 

förundersökning, vilket är bra att de kan se nu, men anser ändå att aktiviteten passar bra för 

vissa eftersom de kommer tillbaka.  

 Flera tycker alltså att aktiviteterna stämmer bra in med behov och intressen och 

de säger även att de har sett att de aktiviteter de har behövs. Dock har inte alla gjort en 

undersökning innan för att ta reda på intressen och behov hos målgruppen. Det är följaktligen 

även här problematiskt att uttala sig om relevance, men de flesta anser ju ändå att de lyckats 

matcha aktiviteter med deltagare bra, och de som inte gör det tar upp detta. 
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Sustainability 

Den här kategorin ska kontrollera om de fördelar som uppkommit från projektet är hållbara, 

om de kan fortleva efter projektets avslutande. Det är alltså en fråga om de framgångar som 

skapats har potential att vara hållbara och om den positiva påverkan kommer att hålla i sig. 

Man vill här undersöka om resultaten från projektet är hållbara, och inte projektet i sig självt. 

 I intervjuerna har jag då frågat om aktiviteterna som startats kan hållas igång 

efter projektets slut, om de tror att de effekter och förändringar som skett kommer att hålla i 

sig efter att projektet är avslutat, och vad som kommer att hända efter att projektet är avslutat, 

alltså hur planerades avslutningen av aktiviteterna. 

 De flesta organisationer vet inte om de kan fortsätta med sina aktiviteter, men 

många vill göra det. Vissa har diskuterat eller ska diskutera en fortsättning och några säger att 

de kommer att fortsätta med sina aktiviteter, till exempel IM. Alla säger även att detta är för 

kort tid för ett projekt och de behöver mer tid för att få ett ordentligt genomslag, och även för 

att de ska kunna se några långvariga effekter från detta. Ett eventuellt avslutande har heller 

inte planerats då de flesta inte vet hur de ska göra ännu. Man kan alltså säga här att många vill 

fortsätta och utveckla projektet för att det ska kunna bli bättre och för att man ska kunna skapa 

effekter som håller. De verkar vara överens om att ett avslut nu inte kommer att tillföra 

mycket för deltagarna, utan mer tid behövs för att göra någon skillnad. Dock kan man nu inte 

säga mycket om långvarighet och om de effekter som skapats kommer att hålla i sig. 

 

Efficiency 

Här skiljer man på två olika sorters efficiency, technical och allocative efficiency. Den första 

innebär att en aktivitet är efficient när den producerar så mycket som möjligt med tillgängliga 

resurser eller använder så lite resurser som möjligt för det planerade resultatet, den andra att 

man producerar något till det högsta möjliga värdet. Alltså, skulle en annan användning av 

samma resurser kunnat producera ett högre värde för de inblandade är det mer efficient. Man 

vill alltså kontrollera om de medel som använts var berättigade för målen som uppnåtts. En 

intervention är således efficient om man kan få ett bättre resultat med samma resurser eller ett 

lika bra resultat med mindre resurser. 

 Jag har i mina intervjuer frågat om resurserna har använts effektivt, om man 

skulle kunna få samma resultat med mindre resurser eller ett bättre resultat med samma 
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resurser. Var projektet ekonomiskt sätt värt att genomföra eller skulle man ha kunnat använda 

resurserna mer effektivt, och hur planerade de för att göra projektet så effektivt som möjligt.  

  De flesta anser i intervjuerna att resurserna de haft har använts effektivt, men 

några nämner att de kunde blivit lite bättre om de planerat bättre innan det startade. Någon 

tycker inte att man kan säga någonting om effektivitet, det är svårt att ha sådana mått när man 

arbetar med dessa projekt. Ingen tror att de skulle få ett bättre resultat på något annat sätt eller 

kunnat använda mindre resurser än vad som använts, många anser att de behöver mer pengar 

för att kunna förbättra och effektivisera aktiviteterna. Några svarar att de inte planerat innan 

hur de skulle kunna göra detta så effektivt som möjligt, andra säger att de planerade i början 

men sedan fick ändra vissa saker.  

 Slutsatsen är alltså att de flesta anser att de använt sina resurser effektivt och att de 

har gjort det så bra som möjligt med resurserna de haft. Dock får man känslan i intervjuerna 

att det är svårt att säga så mycket om effektivitet och det verkar inte som att man planerar det 

på samma sätt som med andra saker. Jag menar då inte att man inte planerar hur man bäst 

använder pengarna, men att man kanske inte ser på effektivitet på samma sätt vid dessa 

projekt när man arbetar med människor. 

 

Sammanfattning: 

För att kort sammanfatta detta kan man generellt säga att det är svårt att uttala sig bestämt om 

någon av kategorierna. Man kan se att syften och mål ibland är ganska vaga och kan då vara 

svåra att genomföra, mäta och sedan utvärdera. Det är som sagt svårt att mäta om aktiviteterna 

har uppfyllt mål och syften och vilka effekter som kan ses, och här är det då bra att vara 

medveten om att en förundersökning är viktig. Dessa organisationer har i de flesta fall tidigare 

erfarenhet av denna sortens arbete och vet då, eller tror sig veta vad deltagarna behöver. Detta 

är bra och viktigt, men trots det är det alltid bra att undersöka innan hur situationen ser ut och 

om man kanske kan förändra eller utveckla aktiviteterna. Det är som sagt även problematiskt 

att säga något om effekter över huvudtaget, dock anser många att de har haft positiva effekter 

på deltagarna, fast man kan inte säga om detta är långvarigt. Alla anser också att mer tid 

behövs till detta för att kunna se effekter och även utveckla projektet mer. Många har även 

förslag på olika förändringar de vill göra, vilket är positivt. Självklart är det svårt att förutse 

hur någonting kommer att fungera, men något man kan tänka på är att vara noggrann i 

planeringen och precisera sig och tänka på oväntade effekter, att planera noggrant. Angående 
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efficiency anser de flesta att de varit effektiva, och de som inte gör det har förklaringar till 

varför. 
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6 Avslutande diskussion 

Jag kommer i detta sista kapitel gå igenom projektet och sammanfatta vad jag kommit fram 

till och även resonera om vad man skulle kunna förändra och kanske göra på ett annat sätt, 

vad som har varit bra och vad som har fungerat mindre bra.  

Meningen med att gå ihop sju organisationer tillsammans och skapa ett projekt var att de ville 

arbeta tillsammans istället för att, som ibland skett, motarbeta varandra, och även få en större 

genomslagskraft. De ville även kunna vara ett komplement till kommunen och deras 

verksamheter och stötta dem nu när många nyanlända finns i Sverige. I mina intervjuer 

frågade jag även personerna i projekten vad de tyckte om Plattform Göteborg och om de 

skulle vilja ändra något. De flesta menar att detta har varit bra och att det var värt att 

genomföra Plattform Göteborg, det är ett bra sätt att samarbeta. Sedan säger de att samarbetet 

kan förbättras, och några vill ha mer gemensamma aktiviteter eller alla aktiviteter på samma 

ställe för att få bättre genomslagskraft. De flesta tycker att projektet måste utvecklas mer och 

att man hittar sätt att samarbete mer konkret, inte bara teoretiskt genom möten. Att samarbeta 

så här gör det även lättare i ansökning om pengar, vilket är bra. Alla är även överens om att 

det tänkta samarbetet med kommunen inte alls fungerat tillfredsställande. Det har inte 

fungerat bra med SFI-skolor och flyktingverksamheter, och detta är ju en viktig del av 

projektet. De har inte fått till stånd något samarbete och ibland har det tagit lång tid att få 

kontakt, och de känner att det har varit svårt att vara ett komplement till dessa verksamheter.  

Detta är organisationernas synpunkter och här ser man att samarbetet med kommunen var en 

väldigt viktig del i det hela. Att det inte har fungerat är beklagligt och något väldigt viktigt för 

den här verksamheten, och ska detta projekt fortsätta måste nog en bättre förankring hos 

kommunen och övriga verksamheter ske. De måste diskutera och se till att även de är beredda 

att samarbeta, så att organisationerna kan få ut de det vill av sin verksamhet. Caritas till 

exempel kom ju inte igång med aktiviteterna på grund av detta. Det är det viktigaste så att 

aktiviteterna ska kunna fungera ordentligt. Man kan också se genom intervjun med Pia Borg 

att även hon tyckte att detta var viktigt och att organisationerna och flyktingenheterna inte 

riktigt förstod varandra. Detta projekt skulle vara ett komplement till kommunens insatser och 

då måste ju ett samarbete ske från båda sidor. Något som hon tog upp är att organisationerna 

måste vara flexibla och inte lägga deras verksamhet på samma tid som kommunen har sin.  
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 Jag anser att tanken med projektet är väldigt bra och att det är positivt att flera 

organisationer vill arbeta tillsammans i denna frågan. Det har även fungerat bra för vissa 

organisationer, som också säger sig vilja fortsätta med sina aktiviteter. Detta är något som är 

värt att bygga vidare på, då även kommunen ser projektet som något nödvändigt i 

mottagandet av nyanlända. Dock behöver många saker förändras, som också en del 

organisationer tar upp. De flesta syften och mål med denna verksamhet var mycket vaga 

vilket gör projektet näst intill omöjligt att utvärdera. Man måste vara mycket tydligare från 

början i ett projekt och tänka på vad man verkligen vill uppkomma, vilka resultat man vill se 

och vilka effekter man vill frambringa. Det tycker jag saknas här, och resultaten går heller inte 

att mäta på ett bra sätt vilket gör det svårt att säga någonting alls om projektet. Av de fem 

kategorier som togs upp i kapitel 5 är det svårt att komma till några slutsatser, förutom att de 

behöver planera verksamheten bättre från början för att sedan kunna uttala sig om resultaten. 

Dock tror jag inte att andra resultat skulle kunna utläsas genom att använda en annan 

utvärderingsmanual, då många vitala delar saknas här. 

 Nästan ingen av organisationerna har heller gjort en baseline study vilket 

behövs och är viktigt för att se om aktiviteterna stämmer med deltagarnas behov, men även 

för att sedan kunna utvärdera om det som gjordes var nödvändigt eller inte. En del 

organisationer har erfarenhet av denna sortens arbete men man får ett intryck av att de har 

antagit vad som målgruppen behöver och sedan genomfört det, vilket inte nödvändigtvis  

stämmer. Om man känner att man inte kan göra en baseline study eller kanske också har 

problem med att sätta tydliga mål med en verksamhet som denna borde det nämnas i 

projektplanen så att alla är medvetna om detta. Det kan självklart vara svårt att prata om till 

exempel efficiency när man arbetar med människor i sådana här verksamheter som ska skapa 

integration och hjälpa nyanlända i Sverige, men då måste det synas tydligt i planeringen och 

alla som arbetar med projektet måste vara medveta om detta. 

 Jag anser alltså att mycket lite kan sägas om projektet, det hela var väldigt svårt 

att utvärdera. Det som behövs är att man är tydligare och mer välstrukturerad från början i ett 

projekt som detta, att tydligare mål och syften sätts ut, att man även funderar över hur man 

ska kunna kontrollera om målen uppnåtts, vilka effekter man vill ha och vilka man fått, och 

var de kommit ifrån. Att planera ett eventuellt avslut är också viktigt, och det har ingen gjort 

här. Upphör man bara med aktiviteterna när projekttiden är slut utan någon planering över hur 

man ska avsluta det kan deltagarna påverkas negativt. Allt detta är väldigt viktigt för att kunna 
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säga om ett projekt är lyckat eller inte. En tydligare och mer preciserad planering i början 

fattas alltså detta projekt, och även ett mer välstrukturerat samarbete med kommunen behövs. 

Syftet med Plattform Göteborg var ju att komplettera kommunens insatser, och då måste ju ett 

samarbete vara väl förankrat från början, vilket det inte var här. 

 Det behöver dock inte betyda att inget kom ut från detta eller att det inte var 

värt att genomföra, men det är ingenting som går att uttala sig om efter utvärderingen. Vid en 

eventuell fortsättning borde alltså projektet utvecklas och förbättras, och organisationerna 

kanske borde samarbeta närmare för att kunna lära mer av varandra, något som uttrycks av 

vissa i intervjuerna. En del organisationer har mer erfarenhet och har varit mer 

välstrukturerade än andra, och här kan säkert organisationerna dra lärdom av varandra. 

Det som krävs för att kunna utvärdera projektet är alltså: 

 

• Mycket tydligare syften och mål 

• Tydlig och planerad förankring med kommunen vid ett samarbete 

• Att göra en riktig baseline study 

• Planering av eventuell fortsättning eller eventuellt avslut av projektet 

• Mycket bättre övergripande planering av verksamheten innan projektstart 

• Bättre samarbete organisationerna emellan 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide - Organisationer 

 

Allmänt 

1. Namn, organisation, datum 

2. Vilken roll har du i projektet? 

3. När startade ni aktiviteten och när ska den avslutas? 

4. Vilken sorts aktivitet bedriver ni och pågår den fortfarande? Vad gör ni? 

5. Hur ofta har ni detta och hur många deltagare brukar ni ha? 

6. När har ni den, skulle jag kunna besöka den och prata med några av deltagarna? 

7. Hur har samarbetet mellan de olika organisationerna inom Plattform Göteborg fungerat?  

8. Samordnar man aktiviteter, gemensamma möten osv.? 

9. Vem tog initiativet till att starta Plattform Göteborg? Hur gick det till? 

10. Hur har man informerat om de olika verksamheterna till målgruppen? 

 

Monitoring 

11. Hur mycket pengar sökte ni totalt, och hur mycket pengar fick ni? 

12. Vad användes pengarna till? Kom allt till användning? 

13. Vad blev resultatet av detta, alltså fick ni ut det ni ville med dessa resurser? Användes 

pengarna till rätt saker? (ex kunde den som fick lönen sen göra det hon skulle?) 

Har budgeten ändrats från hur den såg ut i projektplanen, och kan jag i så fall få se på den? 

 

Evaluation 

 

Effectiveness 

14. Vilket syfte och vilka mål hade ni med projektet? 

15. Hur resonerade ni och kom fram till detta? (vilka problem såg ni?) 

16. Hur såg situationen ut innan projektet startades? Gjordes en bedömning av läget och vad 

som behövde göras? 

17. Har dessa syften och mål uppfyllts genom era aktiviteter? Om nej, varför? 

18. På vilket sätt har ni tänkt mäta om dessa mål är uppfyllda? 

19. Kan ni se några förändringar eller effekter som uppkommit från projektet? 
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20. Är det de effekter ni ville ha? 

21. Hur har mottagargruppens förhållanden förändrats av aktiviteten?  

22. Hur ser de förändringarna ut jämfört med de avsiktliga förändringarna? 

23. Har de förändringar ni sett skapats av de aktiviteter ni bedrivit, eller har förändringarna 

uppstått av externa faktorer? 

24. Hur skulle man kunna göra interventionen mer effektiv? 

 

Impact 

25. Vilken påverkan och förändring har projektet haft hittills på deltagarna? 

26. Hur kan man veta/se att dessa förändringar kommer från projektet?  

27. Vilka förväntade effekter kan ni se? 

28. Ser ni några oförväntade effekter, som ni inte trodde skulle uppkomma från projektet? 

29. Har dessa effekter varit positiva eller negativa? 

(Tror ni nu att ni kommer att kunna se några långvariga förändringar och effekter av projektet 

efter dess slut?) 

 

Relevance 

30. Vilka behov och intressen hade/har deltagarna i projektet? 

31. Hur identifierades detta innan projektet startade, alltså hur visste man att det var detta man 

behövde jobba med? Vilken problemanalys gjordes? 

32. Stämmer aktiviteterna överens med dessa intressen och behov? Varför valde ni att ha just 

dessa aktiviteter? 

33. Har dessa aktiviteter funnits innan inom organisationerna, eller tillkom de som ett svar på 

målgruppens behov? 

 

Sustainability 

34. Kan de aktiviteter som startats hålla igång efter att projektet avslutats? 

35. Tror ni att de effekter och förändringar som sker nu kommer att hålla i sig lång tid efter 

projektet avslutats? (vilken hållbarhet har resultaten som kommit från projektet?) 

36. Vad kommer att hända när projektet avslutas? Hade ni med det i beräkningarna från 

början? 

 

Efficiency 
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37. Hur har resurserna använts? Har de använts på ett effektivt sätt?  

38. Skulle man kunna ha fått samma resultat med mindre resurser, eller ett bättre resultat med 

samma resurser? 

39. Var projektet, ur en ekonomisk synvinkel värd att genomföra, eller skulle man kunna 

tänka sig att resurserna kunde ha använts på ett mer effektivt sätt? 

40. Hur planerade ni för att få ut så mycket som möjligt av projektet, för att göra det så 

effektivt som möjligt? 

 

41. Skulle du vilja ändra något innan projektet, eller göra något på ett annat sätt? 

42. Vad tycker du hittills om resultatet av projektet? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide – Samordnare, Angelo Matos 

 

Allmänt 

1. Namn, datum, befattning 

2. Vilken roll har du i projektet? 

3. När startade ni projektet och när ska det avslutas? 

4. När började du arbeta med projektet? 

5. Har ni projektplaner för alla organisationer, skulle jag kunna få titta på dem? 

6. Hur har samarbetet mellan de olika organisationerna inom Plattform Göteborgfungerat?     

7. Hur sker samordningen av projektet och aktiviteterna? 

8. Hur mycket insyn har du i aktiviteterna som organisationerna har? 

9. Vem tog initiativet till att starta Plattform Göteborg? Hur gick det till? 

 

Monitoring 

10. Hur mycket pengar sökte projektet, och hur mycket fick man totalt? Både av Göteborg 

Stad och Integrationsverket 

11. Hur fördelades pengarna? Fick varje organisation så mycket de ville? 

12. Har varje organisation eget ansvar, eller sker någon sorts redovisning till dig? 

 

Evaluation 

 

Effectiveness 

13. Vilket syfte och vilka mål hade ni med projektet när det startade? 

14. Hur resonerade ni och kom fram till detta? (vilka problem såg ni?) 

15. Hur såg situationen ut innan projektet startades? Gjordes en bedömning av läget och vad 

som behövde göras? 

16. Anser du att målen uppfylls genom de aktiviteter ni har? 

17. På vilket sätt har ni tänkt mäta om dessa mål är uppfyllda? 

18. Har ni fått de effekter ni ville från dessa aktiviteter? 

 

19. Hur har mottagargruppens förhållanden förändrats av aktiviteten?  
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20. Hur ser de förändringarna ut jämfört med de avsiktliga förändringarna? 

21. Har de förändringar ni sett skapats av de aktiviteter ni bedrivit, eller har förändringarna 

uppstått av externa faktorer? 

22. Hur skulle man kunna göra interventionen mer effektiv? 

 

Impact 

23. Vilken påverkan och förändring har projektet haft hittills på deltagarna? 

24. Hur kan man veta/se att dessa förändringar kommer från projektet?  

25. Vilka förväntade effekter kan ni se? 

26. Ser ni några oförväntade effekter, som ni inte trodde skulle uppkomma från projektet? 

27. Har dessa effekter varit positiva eller negativa? 

(Tror ni nu att ni kommer att kunna se några långvariga förändringar och effekter av projektet 

efter dess slut?) 

 

Relevance 

28. Vilka behov och intressen hade/har deltagarna i projektet? 

29. Hur identifierades detta innan projektet startade, alltså hur visste man att det var detta man 

behövde jobba med? Vilken problemanalys gjordes? 

30. Stämmer aktiviteterna överens med dessa intressen och behov? Varför valde ni att ha just 

dessa aktiviteter? 

 

Sustainability 

31. Kan de aktiviteter som startats hålla igång efter att projektet avslutats? 

32. Tror ni att de effekter och förändringar som sker nu kommer att hålla i sig lång tid efter 

projektet avslutats? Att projektet kommer att förändra något på lång sikt? 

33. Vad kommer att hända när projektet avslutas? Hade ni med det i beräkningarna från 

början? 

 

Efficiency 

34. Vet du hur organisationerna har använt sina resurser? 

35. Hur har resurserna använts? Har de använts på ett effektivt sätt?  

36. Skulle man kunna ha fått samma resultat med mindre resurser, eller ett bättre resultat med 

samma resurser? 
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37. Var projektet, ur en ekonomisk synvinkel värd att genomföra, eller skulle man kunna 

tänka sig att resurserna kunde ha använts på ett mer effektivt sätt? 

38. Hur planerade ni för att få ut så mycket som möjligt av projektet, för att göra det så 

effektivt som möjligt? 
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Bilaga 3.  

 

Intervjuguide – deltagare 

 

1. Hur länge har du gått på den här aktiviteten? 

2. Hur ofta brukar du vara här? 

3. Vad gör ni här? 

4. Vad tycker du om aktiviteten? 

5. Vad ville du få ut av aktiviteten när du gick hit? 

6. Hur har den här aktiviteten påverkat dig? 

7. Skulle den här aktiviteten kunna förbättras, och på vilket sätt i så fall? 

8. Passar den här tiden dig?  

9. Hur fick du information om aktiviteten? Har informationen varit bra? 

10. Skulle du vilja göra något annat? Vilka sorters aktiviteter skulle du vilja ha, vad känner du 

att du behöver? 

11. Har du varit på andra aktiviteter inom Plattform Göteborg? 
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Bilaga 4. 

Intervjuguide – Pia Borg, Göteborg Stad 

 

1. Namn, arbete, datum 

2. Hur gick processen till när Plattform fick pengar? 

3. Hur mycket pengar begärdes och hur mycket fick de? Hur bestämdes summan? 

4. Vad skulle pengarna användas till?  

5. Beviljades Göteborgs Initiativet pengar som de sedan skulle fördela till övriga? 

6. Vad var det projektet skulle uppnå? Mål och syften 

7. Hur ser du på det här projektet? 

8. Har ni haft tidigare erfarenheter av dessa organisationer? 

9. Har ni gjort några uppföljningar på hur det har gått? 

10. Hur ser du på en fortsättning av projektet? 

 

 

 

 


