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Sammanfattning  

Oxford Research hade under perioden september 2021 till maj 2022 i uppdrag att 

utvärdera 13 integrationsprojekt som genomfördes i Vingåkers kommun under åren 

2017 till 2020 med finansiering från statsbidrag genom Länsstyrelsen Södermanlands 

län. I den här rapporten presenterar vi vår slututvärdering av projektens 

genomförande och resultat. Rapporten riktar sig huvudsakligen till Länsstyrelsen 

Södermanlands län och Vingåkers kommun. Även andra aktörer som arbetar med 

kommunala och regionala integrationsprojekt kan ha ett intresse av rapporten.  

 

Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll, 

genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande 

rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga i Vingåkers kommun: 

➢ Nyttja den uppföljningsdata som finns insamlad i respektive projekt. 

Sammanställ den på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan projekten och i 

synnerhet vad gäller utfall, resultat och påverkan i den mån det går. Använd 

detta som ett underlag för framtida etableringsarbete.  

➢ Utforma en struktur eller mall för lärandet inom och mellan 

projektkoncepten, för att säkerställa konstruktiv utveckling och minska risken 

för en personberoende verksamhet.  

➢ Utforma en övergripande förändringslogik för det samlade etableringsarbetet 

i Vingåkers kommun. Definiera hur framtida projekt kompletterar varandra i 

en integrationsprocess över tid.  

➢ Gör en problemanalys över vilka målgrupper som är svårast att nå eller arbeta 

med i kommunen, exempelvis nyanlända män.   

 

Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll, 

genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande 

rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga vid Länsstyrelsen 

Södermanlands län: 

➢ Utforma rapporteringsmallarna, särskilt slutrapporteringsmallen, på ett mer 

detaljerat och strategiskt genomtänkt sätt så att särskilt viktiga områden för 

Länsstyrelsen följs upp ordentligt. Se till att noggrant följa upp de frågor som 

ställs i ansökningsformuläret.   

➢ Definiera syftet med rapportmallarnas frågor om horisontella perspektiv (i 

dagsläget barnrättsperspektiv och jämställdhet), och hur finansierade projekt 

förväntas arbeta med detta. 
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1. Inledning  
 

Oxford Research har mellan september 2021 och maj 2022 genomfört en utvärdering av 

13 integrationsintegrationsprojekt riktade till nyanlända som genomfördes i Vingåkers 

kommun mellan 2017 och 2020. Projekten finansierades av statsbidrag genom 

Länsstyrelsen Södermanlands län.  

 

I den här slutrapporten presenterar vi analyser och rekommendationer som baseras på 

vår utvärdering av projektens samlade genomförande och resultat. Rapporten riktar sig 

till Länsstyrelsen Södermanlands län, Vingåkers kommun, integrationsprojektens 

huvud- och delansvariga, samt andra intressenter som arbetar med integration.   

 

1.1 Om integrationsprojekten 

 

Med finansiering av tre olika riktade statsbidrag har Vingåkers kommun hittills utformat 

13 projekt, se dessa listade i Tabell 1. Projekten har finansierats genom följande 

statsbidrag:  

 

• §37-medel, som beviljas till insatser som syftar till att utveckla och skapa 

beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet i mottagandet av nyanlända och 

ensamkommande barn, eller regional samverkan med stöd av ersättning enligt 

förordningen (2010:1122); 

• §37a-medel, som beviljas till insatser som syftar till att stärka och utveckla 

verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning 

enligt förordningen (2010:1122); och  

• TIA-medel, som beviljas till insatser som syftar till att motverka passivisering 

under asyltiden, underlätta kontakter md den svenska arbetsmarknaden och 

främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd, i enlighet 

med förordning (2016:1364).   

 

Projektens sammanlagda budget var 6 280 759 kronor.  Två av projekten, ”TIA 2020 

hälsosamt liv” samt ”Digital språkvän och föräldrastöd”, är fortfarande pågående medan 

resterande projekt är avslutade. Projekten är tänka att komplettera det tidigare och 

existerande arbetet med integration i kommunen. Syftet med de samlade 

integrationsprojekten var och är att underlätta och påskynda integrationsprocessen för 

individer i Vingåkers kommun. Målgruppen för insatserna har varit och är asylsökande, 

nyanlända och delvis utrikes födda över lag. Flera av projekten utgår ifrån grundidén att 

genom att erbjuda etableringsstöd så tidigt som möjligt –helst redan under 
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asylhandläggningstiden – kommer det att leda till en förkortning av 

etableringsprocessen, samt till att förebygga mental ohälsa och passivisering inom 

målgruppen.  

 

Tabell 1: Integrationsprojekten som ingår i utvärderingen 

# Projektnamn Projektperiod Statsbidrag inom Budgetbifall 

1 Bo klokt/Boskola 2017 §37 285 459 

2 Frånskjutet 2017-2018 TIA 195 000 

3 Flyktningguide/språkvän 2018-2019 §37a 419 800 

4 Frånskjutet och lite till 2018-2019 TIA 300 000 

5 Förberedande 

trafikkunskap för att 

underlätta bosättning på 

småorter samt fortsatt 

boskola 

2018-2019 §37 332 800 

6 Föräldraskapsstöd 2018-2020 §37a 587 000 

7 Arbetsfokus 2019-2020 TIA 349 500 

8 Asylsökande 2019 2019-2020 TIA 600 000 

9 Flyktningguide/språkvän 2019-2020 §37a 450 000 

10 Språkvän och 

föräldrastöd 

2020-2021 §37a 910 000 

11 Trafikkunskap och 

boskola 3 

2020-2021 §37 219 200 

12 TIA 2020 med hälsosamt 

liv 

2020-2022 TIA 1 000 000 

13 Digital språkvän och 

föräldrastöd 

2021-2022 §37a 632 000 

Totalt 13 projekt baserat på 7 

projektkoncept 

2017-2022 §37; §37a¸TIA 6 280 759  

 

De 13 projekten handlar samtliga om samhällsorientering, men fokuserar på olika behov 

inom detta. Tillsammans adresserar projekten sju nyckelbehov genom sju olika 

grundidéer, eller som vi har valt att kalla det – projektkoncept – om hur 

integrationsbehoven kan mötas genom olika projekt.  Flera av projekten bygger alltså på 

samma koncept. De sju nyckelbehoven speglas av sju projektkoncept, och det är dessa 

sju projektkoncept som vi strukturerar utvärderingens analys kring.  
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Nyckelbehoven är kopplade till statsbidragens tre övergripande syften. Detta 

sammanfattas och illustreras i Tabell 2 och Figur 1 nedan. Notera att vissa av projekten 

adresserar flera behov, men listas här av pedagogiska skäl i relation till det huvudsakliga 

behovet projektet adresserar. 

 

Tabell 2: Integrationsprojekten organiserade efter projektkoncept 

Statsbidrag och deras syfte Projekt Adresserade 

behov/projektkoncept 

 

§37: Utveckla kapacitet och 

beredskap i mottagandet av 

nyanlända  

 

Bo klokt/Boskola i. Eget boende 

Förberedande trafikkunskap 

Förberedande trafikkunskap 

och boskola 3 

ii. Körkort 

 

§37a: Förbättra sociala 

kontakter inom och utanför 

målgruppen 

 

Flyktingguide/språkvän 

Flyktingguide/språkvän 2 

Språkvän och 

föräldraskapsstöd 

iii. Språk och kontakt 

med etablerade 

svenskar  

Föräldraskapsstöd 

Digital språkvän och 

föräldrastöd  

iv. Stöd i föräldraskapet 

 

 

TIA: Aktivera målgruppen 

(motverka passivisering) 

Arbetsfokus v. Arbete 

Frånskjutet  

Frånskjutet och lite till 

Asylsökande 2019 

vi. Samhällsorientering 

och svenskkunskaper  

TIA 2020 med hälsosamt liv vii. God hälsa 
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1.2 Om den teoribaserade utvärderingsansatsen  

I september 2021 fick Oxford Research i uppdrag att utvärdera de 

statsbidragsfinansierade integrationsprojekten som presenteras i Figur 1.  

Syftet med utvärderingen är summativ, i form av att utvärderingen sammanfattar vad 

som har genomförts i projekten. Detta har gjorts genom en analys och bedömning av om 

målen med insatserna har uppnåtts, om målgruppen har nåtts, vilka resultat som 

insatserna bidragit med, samt om det funnits några framgångsfaktorer eller hinder 

kopplat till genomförandet av stödet. Utvärderingsramen har utgått från följande 

frågeställningar:  

• Har målen med insatserna uppnåtts?  

• Har målgruppen nåtts?  

• Vilka resultat uppvisar insatserna?  

• Vilka framgångsfaktorer och hinder för måluppfyllelse har det funnits?  

Figur 1: Integrationsprojekten organiserade efter statsbidrag och målgruppsbehov 
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• Vad krävs för att resultaten ska förbättras vid framtida integrationsinsatser?  

För att undersöka och besvara utvärderingsfrågorna har vi utgått från en teoribaserad 

utvärderingsansats genom vilken vi systematiskt har relaterat till frågor om vad som har 

genomförts (beskrivning), varför det har genomförts och hur det har genomförts 

(effektivitet/ändamålsenlighet). Utvärderingsmodellen har möjliggjort en analys av vad 

som har hänt på kort sikt (utfall), på längre sikt (resultat) och på lång sikt (påverkan). 

Modellen som utvärderingen har följt illustreras i Figur 2.  

 

 

Utvärderingen är även delvis formativ, i och med att den tagit fram rekommendationer 

till länsstyrelsen och kommunens framtida arbete med integrationsinsatser. Syftet med 

den formativa delen är att definiera vad som framöver kan göras bättre.  

Under hösten 2021 och våren 2022 har vi genomfört den datainsamling och de analyser 

som ligger till grund för bedömningarna som presenteras i den här slututvärderingen. 

Materialet för analysen har utgjorts av insamlade data från dels de dokument som 

omgärdat projekten (framför allt ansökningar och slutrapporteringar), dels 

semistrukturerade intervjuer. Åtta individuella intervjuer har genomförts med 

”producentsidan”, det vill säga projektledare, kommunansvariga och länsstyrelsen i 

egenskap av finansiärer. En fokusgruppsintervju med sju individer samt fyra 

individuella intervjuer har sedan genomförts med projektdeltagare.  

Slutrapporten är disponerad som följer:  

Figur 2: Utvärderingsmodell 
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Kapitel 2 presenterar vår samlade analys baserade på delanalyserna av de respektive 

projektkoncepten.  

Kapitel 3 presenterar våra rekommendationer till Vingåkers kommun och länsstyrelsen 

baserade på vår samlade analys. 

Kapitel 4 presenterar delanalyserna för respektive projektkoncept.  
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2. Analys av projekten tillsammans 
 

I det här kapitlet följer vår samlade analys av projekten tillsammans. Det första avsnittet 

(2.1) fokuserar på analys av projektens samlade innehåll och genomförande. Avsnittets 

delrubriker sammanfattar vår analys:  

 

• Projekten är extremt uppskattade bland deltagare, ledare och finansiärer; 

• Projektens innehåll och form kompletterar varandra väl över lag; 

• Avsaknad av existstrategi samt svårt att nå män, asylsökande och nyanlända. 

 

Det andra avsnittet (2.2) innebär en analys av projektens organisatoriska och finansiella 

struktur. Avsnittets delrubriker sammanfattar vår analys:  

 

• En struktur av pärlbandsprojekt där lärandet sker informellt; 

• En flexibel genomförandeprocess på gott och ont; 

• Otydliga krav på uppföljning skapar flexibilitet men hämmar konstruktiv 

utveckling.  

 

Det tredje avsnittet (2.3) kommenterar de samlade projektens måluppfyllelse.  

 

2.1 Analys av projektens samlade innehåll och genomförande  

 

2.1.1 Projekten är extremt uppskattade bland deltagare, ledare och 

finansiärer  

 

Det är tydligt att projekten har varit och är extremt uppskattade, både av 

projektdeltagare, projektledare (Vingåkers kommun) och finansiärer (länsstyrelsen). 

Tillsammans har projekten erbjudit nyanlända en bredd och mångfald av aktiviteter. 

Personer ur målgruppen har vid upprepade gånger hänvisat till hur tacksamma de varit 

över att det har funnits så pass många, varierade och välkomnande aktiviteter, vilket har 

underlättat deras möjligheter till etablering och minskat risken för passivisering. Vissa 

projektdeltagare har jämfört Vingåkers kommun med andra kommuner, och menar att 

Vingåker särskiljer sig vad gäller frekvensen på och stämningen under aktiviteter. 

Eftersom föreliggande utvärdering bygger på valfritt deltagande till 

intervjurespondenter bör det dock tas i åtanke att det finns en risk för att intervjubias, 

det vill säga att de som velat delta i vår undersökning också är de som är mest positiva. 

Exempelvis har endast några få respondenter bland projektdeltagarna varit män, och 

män har samtidigt varit underrepresenterade bland projektdeltagarna.  



 

10 
 

 

2.1.2 Projektensinnehåll och form kompletterar varandra väl över lag   

 

Vår bedömning är att de sju projektkoncepten kompletterar varandra väl vad gäller 

fokus och form. Detta då vissa av projekten har haft smala fokus i form av till exempel 

boende, körkort eller arbete, och vissa projekt har varit mer breda och flexibla och 

utformat aktiviteter kopplade till samhällsorientering eller socialisering. 

Projektkonceptet arbetsfokus är ett intressant exempel på hur den här kompletteringen 

skett inom ett projekt, i och med att Arbetsfokus bygger på en del som handlar om 

självförtroende (bredare fokus) och en del om arbetscoachning (smalare fokus).  

 

Kombinationen av olika typer av projekt gör att de tillsammans utgör ett slags 

omfattande etableringspaket, dels gör att individer kan hänvisas till de projekt som är 

relevanta för deras specifika situation. Projekten möjliggör dessutom en form av 

individuell utvecklingskurva. Till exempel har Frånskjutet mycket låga trösklar och 

kräver liten motprestation för den som deltar, medan andra projekt så som Förberedande 

trafikkunskap kräver mer av individen, både under projektets genomförande och efter 

avslutat deltagande. Många av deltagarna har varit med i flera av projekten, och 

projekten har därför marknadsfört varandra och därigenom främjat högt 

projektdeltagande i varandras projekt.  

 

Däremot anser vi att vissa projekt sticker ut mer än andra. I Tabell 3 nedan har vi 

sammanfattat hur vi tycker att projekten sticker ut i relation till varandra, och i sista 

kolumnen ger vi en bedömning av huruvida dessa särdrag är att se som bra (grön), 

varken bra eller mindre bra (gul) eller mindre bra (röd).  

Tabell 3: Projektkonceptens särdrag och vår bedömning av dessa 

Projektkoncept Hur sticker de ut?  Bedömning  

Affärsskola Innebar en kombination av aktiviteter som fokuserar 

på självförtroende (mjuka/breda värden), och 

aktiviteter som fokuserade på konkreta åtgärder 

genom jobbcoachning (hårda/smala värden).  

 

Föräldraskapsstöd  Har skapat en samhörighetskänsla mellan familjer, 

gett konkreta verktyg för barnuppfostran och skapat 

förtroende för svenska myndigheter. Har använt sig 

av följeforskning som grund och genomförandestöd.  

 

Språkvän Skapade kontaktytor mellan icke-etablerade och 

etablerade i Sverige, genom att integrera etablerade 

som målgrupp för insatserna.  
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TIA 2020  

 

Viktigt projekt under Covid-19-pandemin, i och med 

att det tack vare sin flexibilitet kunde hantera det 

stora behovet av information om Covid-19-pandemin 

och vaccin. Var dessutom ett projekt som ledde till 

jobb för hälsovärdarna.  

 

Boskola  

 

Har framstått som något anonymt i och med att det 

inte har refererats till så mycket i vår undersökning. 

Svårigheter att integrera fastighetsägare mot slutet 

av projekttiden visar eventuellt på en felbedömning 

av problemanalysen.  

 

Frånskjutet Utgjorde en trygg och social mötesplats med låga 

trösklar för deltagande. Ur en utvärderingssynpunkt 

spretigt och svåröverblickbart, med stor skillnad 

mellan planerade och genomförda aktiviteter. I och 

med så stor bredd på aktiviteterna kan aktiviteterna 

även anses vara mer eller mindre angelägna  ur en 

integrationssynpunkt (till exempel simskola jämfört 

med matlagningskurs), därför svårt att bedöma 

projektet som helhet. Däremot mycket uppskattat 

och verkar delvis ha motverkat passivisering bland 

målgruppen.   

 

Trafikskola Sticker ut som det projekt som haft svårast med 

måluppfyllelsen. Detta på grund av att målet – att 

målgruppen ska ta körkort – beror på många 

omständigheter som inte ingår i projektet, såsom 

finansiering av körkortslektioner.. Projektets medel 

kan anses varit missriktade, eftersom målet ligger för 

långt bort. 

 

 

2.1.3 Avsaknad av exitstrategi samt svårt att nå män, asylsökande och 

nyanlända  

 

Vår analys visar att det allomfattande arbetet med integrationsprojekten i Vingåkers 

kommun har delvis ett processuellt perspektiv, i och med att projekten bygger på 

identifierade behov som är centrala för personer tidigt i en integrationsprocess. Däremot 

anser vi att det saknas ett projektkoncept som fokuserar på ett av de senare stegen för 

integrationsprocessen för målgruppen, alltså en typ av ”exitstrategi”. Det vill säga ett 

projekt som innefattar aktiviteter som handlar om att gå vidare med arbete, boende, 

körkort med mera, utan stöd från kommunen. Detta hade exempelvis kunnat utformas 

med hjälp av mer samarbete med det lokala närings- eller föreningslivet.  
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Den andra aspekten som vi ser har saknats är ett projektkoncept eller aktiviteter som 

attraherar män. I målgruppsanalysen i Tabell 4 på nästa sida visas en analys över vilka 

målgrupper som projekten varit utformade för, och hur detta fallit ut i praktiken. I sista 

kolumnen gör vi en bedömning av hur väl projekten lyckats nå sin tilltänkta målgrupp, 

med bra (grön), varken bra eller mindre bra (gul) och mindre bra (röd) som 

bedömningsskala. Analysen visar att alla projekt förutom ”Föräldraskapsstöd” har haft 

lågt deltagande bland män. Varför det har varit så har vi inte lyckats fastställa, men 

förmodligen beror det på en kombination av männens specifika situation och 

förutsättningar i relation till arbete och studier, och genusnormer om vad som förväntas 

av kvinnor respektive män. Dessutom har flera av projekten byggt på en flexibilitet där 

aktiviteterna har utformats baserat på deltagarnas uttryckta behov och önskningar. 

Eftersom män inte har deltagit i aktiviteterna i en lika hög utsträckning som kvinnor 

innebär det att män inte heller har uttryckt sina behov och önskningar i lika hög grad, 

och därför har inte heller aktiviteter utformats därefter. I stället har vissa aktiviteter i 

slutändan riktat sig specifikt till kvinnor. Vi anser att många av de befintliga projekten 

hade kunnat utforma insatser riktade till män, eller inom en traditionellt manlig kontext, 

även fast män inte deltog i början av projektperioden. Exempelvis hade man kunnat 

fokusera på idrottsaktiviteter och samarbetat med lokala idrottsföreningar inom 

Frånskjutet. Oavsett saknar vi en problemanalys av orsakerna till att män deltog i så låg 

utsträckning.  

Flera projekten har även behövt bredda sin målgrupp från till exempel endast 

asylsökande och nyanlända, till oetablerade utrikes födda. Orsakerna till detta förklaras 

vara att den snävare målgruppen helt enkelt varit för snäv och att det inte funnits 

tillräckligt många ur den i kommunen vid projektets genomförande. I och med att 

målgruppen breddats till grupper som ändå är i behov av etablering anser vi att detta 

inte är ett problem, till skillnad från det låga deltagandet bland män.



 

13 
 

Tabell 4: Målgruppsanalys av projektkoncepten 

Statsbidrag och målgrupp Projektkoncept Målgrupp i teori Målgrupp i praktik Utmaningar att nå 

målgruppen 

Bedömning  

37 - Nyanlända med 

uppehållstillstånd och 

ensamkommande barn 
 

Boskola Ensamkommande 

ungdomar över 18 år, 

nyanlända  

Samma som planerat 80% av deltagarna var 

kvinnor 

  

Förberedande 

trafikkunskap 

Nyanlända  Samma som planerat 80-100% av deltagarna var 

kvinnor 

  

37a - Nyanlända, asylsökande 

och ensamkommande barn 
 

Föräldraskapsstöd Främst nyanlända med 

barn över nio år 

Samma som planerat Både män och kvinnor har 

deltagit 

  

Språkvän Nyanlända, oetablerade 

invandrare, etablerade 

svenskar 

Samma som planerat Fler kvinnor som har deltagit 

(oklart i vilken utsträckning), 

svårt att nå etablerade 

svenskar i slutet 

  

TIA - Asylsökande personer över 

18 år som bor på MV:s boenden 

eller i eget boende, eller 

personer som beviljats 

uppehållstillstånd men bor kvar 

på MV:s boende 

 
 

Frånskjutet Vuxna asylsökande på 

MV:s boende/eget 

boende, nyanlända och 

utrikes födda över lag utan 

arbete 

Vuxna asylsökande, 

men även nyanlända 

med 

uppehållstillstånd  

(målgruppen har inte 

verifierats) 

Svårt att nå män, men vissa 

aktiviteter har också särskilt 

riktat sig till kvinnor 

  

Arbetsfokus  Asylsökande i 

arbetsförålder 

Asylsökande och 

nyanlända kvinnor 

Fler kvinnor som har deltagit, 

ett stort rekryteringsarbete 

gjordes för att försöka nå 

män, men utan framgång 

  

TIA 2020 Asylsökande på boendet Asylsökande på 

boendet och EBO 

Nyanlända över lag 

(målgruppen har inte 

verifierats) 

Både kvinnor och män har 

deltagit, men vissa aktiviteter 

riktade särskilt till kvinnor 

vilket har inneburit högre 

deltagande bland kvinnor 
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2.2 Analys av projektens organisatoriska och finansiella 

struktur 

 

2.2.1 En struktur av pärlbandsprojekt där lärandet sker informellt  

 

Flera av projekten bygger på samma koncept och är förlängningar av varandra. En 

sådan struktur kallas ibland för pärlbandsprojekt, där projekten utgör liknande pärlor i 

ett sammanlänkat band. Strukturen verkar ha varit positiv för kommunen eftersom den 

dels inneburit att kommunen har kunnat fortsätta med uppskattade projekt, dels minskat 

utmaningar med statsbidragens kortsiktiga finansiering.  

 

En särskild styrka för strukturen med pärlbandsprojekt är att den möjliggör ett lärande 

mellan projekt. Lärandet mellan de statsbidragsfinansierade integrationsprojekten i 

Vingåker har hittills skett informellt, där lärdomar har utbytts mellan projektledarna 

som delar arbetsplats, utan att formellt dokumenteras. Vi har inte kunnat se att 

lärdomarna har använts formellt i utformningar av nya projektomgångar. Detta hade till 

exempel kunnat synas i projektansökningar för nya projektomgångar inom samma 

projektkoncept. I och med det bedömer vi att det inte går att verifiera att den kunskap 

som byggts upp inom och runt projekten i praktiken förts vidare till efterföljande projekt 

i den omfattning som är möjlig.  Det informella lärandet innebär dessutom en risk för att 

etableringsarbetet i kommunen blir personberoende och därför sårbart för 

personalförändringar.   

 

2.2.2 En flexibel genomförandeprocess på gott och ont  

 

Flera av projekten har haft en flexibel genomförandeprocess i form av att de aktiviteter 

de planerat för i ansökningsdokumenten inte alltid har varit de som slutligen har 

genomförts. Detta gäller framför allt projekten Frånskjutet, Språkvän och TIA 2020 som 

innefattar många och varierande aktiviteter. Å ena sidan har detta varit en styrka då 

projekten har kunnat vara lyhörda och flexibla efter målgruppens behov och önskningar. 

Detta har gjort att målgruppen till viss del kunnat vara medbestämmande, vilket kan 

vara en viktig del av att skapa självförtroende och tillit hos gruppen. Dessutom har det 

gjort projekten mindre känsliga för yttre påverkan så som Covid-19-pandemin, och de 

har därför relativt enkelt kunnat anpassa sig till en digital omställning eller ändrat fokus. 

Å andra sidan har den stora flexibiliteten inneburit en risk för att projektens aktiviteter 

anpassas efter önskan snarare än behov, och att de då tappar sin förankring i det 

långsiktiga målet om en påskyndad och underlättad etablering. Som sagt tidigare har 

exempelvis många av projekten riktat sig till kvinnor på grund av att den målgruppen 

tydligt uttryckt sina behov. Med andra ord innebär detta en risk för att aktiviteter 
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utformas efter situation i stället för mål. Dessutom betyder flexibiliteten en risk ur ett 

finansiellt perspektiv. Att projekten finansieras för en viss typ av aktiviteter som senare 

inte genomförs kan vara problematiskt, beroende på finansiärens krav.  

 

2.2.3 Otydliga krav på uppföljning skapar flexibilitet men hämmar 

konstruktiv utveckling 

 

Avsnittet ovan leder oss in på de krav som funnits på projekten om uppföljning. Dessa 

krav bedömer vi, baserat på det som efterfrågas i slutrapporterna, som låga. De 

uppföljningsfrågor som ställs är breda och specifika indikatorer följs inte upp. Detta 

innebär en flexibilitet för projekten, och att administrationen kring projekten blir mindre 

tung. Något som uppskattas av både länsstyrelsen och Vingåkers kommun.  

 

Däremot anser vi att de låga uppföljningskraven har hämmat projektens konstruktiva 

utveckling. Om slutrapporteringsfrågorna hade varit mer specifika och efterfrågat mer 

statistisk uppföljning hade det informella lärandet kunnat formaliseras, och nyttjas till 

att utforma nästa ”projektpärla” till att bli en bättre version av sig själv. I och med att 

projekten har samlat in data för logistiska syften är det inte en fråga om att uppmana 

projektägarna att samla in mer data, utan att använda det som finns i ett analytiskt syfte. 

Dessutom borde syftet med vissa frågor definieras bättre, i synnerhet de frågor som rör 

horisontella perspektiv (i nuvarande projektmallar ställs krav på att rapportera om 

projektens arbete med barnrättsperspektiv och jämställdhet). I projektens 

slutrapporteringar har dessa perspektiv ofta beskrivits mycket kortfattat eller ytligt, 

vilket tyder på att syftet och formen med arbetet med horisontella perspektiv inte är 

tydligt.  

 

2.3 Projektens måluppfyllelse om en underlättad och 

påskyndad etablering  

 

I och med att uppföljningen i dag inte är systematisk och tydlig är det både svårt att 

undersöka projektens långsiktiga resultat och påverkan och deras kostnadseffektivitet. 

Däremot kan vi konstatera att projekten har skapat goda förutsättningar för att möta 

reella behov för att uppnå en påskyndad och underlättad etablering. Både projektens 

innehåll samt organisatoriska och finansiella struktur har till stor del fungerat väl. En 

del utmaningar är sådant som projekten skulle kunna adressera bättre, och en del hinder 

är också följden av Vingåkers kommuns särskilda kontext av att vara en liten kommun. 

Samtidigt verkar kommunens storlek vara en styrka vad gäller etableringsarbetet, då 

många intervjurespondenter berättat om den varma och familjära stämningen i 

kommunen.  
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3. Rekommendationer 

Mot bakgrund av föregående kapitels analys och av projektens samlade innehåll, 

genomförande, organisation och finansiella struktur lämnar vi följande 

rekommendationer till etablerings- och integrationsansvariga i Vingåkers kommun: 

➢ Nyttja den uppföljningsdata som finns insamlad i de respektive projekten. 

Sammanställ den på ett sätt som möjliggör jämförelse mellan projekten och i 

synnerhet vad gäller utfall, resultat och påverkan i den mån det går. Använd 

detta som ett underlag för framtida etableringsarbete.  

➢ Utforma en struktur eller mall för lärandet inom och mellan projektkoncepten, 

för att säkerställa konstruktiv utveckling och minska risken för en 

personberoende verksamhet.  

➢ Utforma en övergripande förändringslogik för det samlade etableringsarbetet i 

Vingåkers kommun. Definiera hur framtida projekt kompletterar varandra i en 

integrationsprocess över tid. 

➢ Gör en problemanalys över vilka målgrupper som är svårast att nå eller arbeta 

med i kommunen, exempelvis nyanlända män.   

 

Mot bakgrund av utvärderingens analys av projektens samlade innehåll, genomförande, 

organisation och finansiella struktur lämnar vi följande rekommendationer till 

etablerings- och integrationsansvariga vid Länsstyrelsen Södermanlands län: 

 

➢ Utforma rapporteringsmallarna, särskilt slutrapporteringsmallen, på ett mer 

detaljerat och strategiskt genomtänkt sätt så att särskilt viktiga områden för 

Länsstyrelsen följs upp ordentligt. Se till att noggrant följa upp de frågor som 

ställs i ansökningsformuläret.   

➢ Definiera syftet med rapportmallarnas frågor om horisontella perspektiv (i 

dagsläget barnrättsperspektiv och jämställdhet), och hur finansierade projekt 

förväntas arbeta med detta. 

 

I kommande kapitel presenterar vi delanalyserna av de projektspecifika empiriska data 

som legat till grund för rekommendationerna.  
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4. Sju projektkoncept – sju delanalyser 

Som nämnt i introduktionskapitlet handlar samtliga 13 projekt om samhällsorientering, 

men fokuserar på olika behov inom detta. Tillsammans adresserar projekten sju 

nyckelbehov genom sju olika projektkoncept om hur integrationsbehoven kan mötas 

genom olika projekt.  I det här kapitlet används projektkonceptens förändringslogiker 

som grund för att presentera och analysera respektive projektkoncepts måluppfyllelse, 

resultat, framgångsfaktorer och hinder samt förbättringspotential. 

 

I analysen som följer är projektkoncepten organiserade efter de tre statsbidragen: 

 

• §37-medel: Boskola och Förberedande trafikkunskap; 

• §37a-medel: Flyktingguide/Språkvän och Föräldraskapsstöd; och   

TIA-medel: Arbetsfokus, Frånskjutet/Asylsökande 2019 och TIA 2020. 

 

Varje projektkoncept presenteras först av en figur med projektkonceptets 

förändringslogik och vår bedömning av respektive delmoment, samt en sammanfattning 

av de framgångsfaktorer och utmaningar som projekten stött på under 

genomförandeprocessen. Vår bedömning visas genom respektive delmoments rutas 

färg, baserad på bedömningsskalan bra (grön), varken bra eller mindre bra (gul) eller 

mindre bra (röd). I de ljusgrå rutorna förklaras bedömningen kortfattat. Sedan följer en 

sida med löpande text av vår analys av projektkonceptet.   
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4.1 Boskola – stöd till att söka boende  

 

Bo klokt, och sedermera Boskola (från och med nu refererat till som det senare), är ett 

projektkoncept som har genomförts i tre omgångar mellan maj 2017 och juni 2021. Den 

totala budgeten för de tre omgångarna var 840 000 kronor från statsbidrag 37. En del av 

budgeten har dock gått till ett annat projektkoncept, Förberedande trafikkunskap, och en 

del av budgeten för det har i sin tur gått till Boskola. Förberedande trafikkunskap 

analyseras i delkapitlet som följer.  

 

Boskola genomförde insatser för att underlätta för ensamkommande ungdomar och 

nyanlända individer i kommunen att få ett eget boende. Detta gjordes dels genom att 

utbilda målgruppen om bostadsmarknaden och få målgruppen och hyresvärdar att 

mötas, dels genom att försöka få privatpersoner att hyra ut sina hem.  

 

4.1.1 Rätta förutsättningar för måluppfyllelse och nytta 

 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att Boskola är ett projektkoncept som har haft 

goda förutsättningar att uppnå sina förutsatta mål. Aktiviteter har genomförts till stor del 

i linje med det som planerats i ansökningsdokumenten till projekten. Detta betyder att 

det har funnits förutsättningar för att nå målen. En del av projektens kvalitativa 

uppföljning talar för att projekten gjort att både målgruppen känt sig tryggare att söka 

boende, och att andra berörda aktörer som lokala hyresvärdar och Migrationsverket sett 

en positiv förändring efter att personer har deltagit i projekten. Men eftersom delar av 

målgruppen inte har deltagit i aktiviteterna, och eftersom utfall och resultat inte har 

följts upp systematiskt, är det svårt att avgöra huruvida projekten har lett till resultat och 

långsiktig påverkan. 

 

I jämförelse med andra projekt sticker Boskola ut i form av att det har haft en bred 

målgrupp, där hyresvärdar ingått i målgruppen för aktiviteterna (och deltagit i de 

tidigare projektomgångarna). Detta har inneburit att projektet öppnat upp för större 

kontaktytor mellan etablerade och icke-etablerade personer, vilket är en viktig 

komponent för god etablering. Att öka möjligheterna till ett boende är dessutom något 

som kopplar an väl till statsbidragets syfte om att ge målgruppen förutsättningar att 

kunna ta till sig andra insatser. Utan ett tryggt och stabilt boende är det svårt att kunna 

delta i andra insatser. Däremot upplever vi projektkonceptet som något anonymt i 

relation till de andra projektkoncepten, i form av att det inte pratas särskilt mycket om 

det bland vare sig projektledare eller projektdeltagare.  
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4.2 Förberedande trafikkunskap – stöd till att ta körkort  

 

”Förberedande trafikkunskap för att underlätta bosättning på småorter samt fortsatt 

boskola 2” (hädanefter refererat till som Förberedande trafikkunskap) är ett projekt som 

genomfördes i två omgångar under juli 2018 till juni 2021. Den totala budgeten var 550 

000 kronor från statsbidrag 37. En del av budgeten gick dock till Boskola, och en del av 

Boskolas budget finansierades genom Förberedande trafikkunskap. Boskola analyseras i 

föregående avsnitt.  

 

Genom att kombinera svenskundervisning med undervisning i trafikkunskap på svenska 

syftade Förberedande trafikkunskap till att underlätta för asylsökande, nyanlända och 

utrikesfödda att öka chanserna till att ta körkort. Därmed ämnade projektet även till att 

öka målgruppens chanser till boende och arbete, eftersom fler boenden och 

arbetstillfällen finns utanför centralorten och under tider då inte kollektivtrafiken går.  

  

4.2.1 Projektet möter ett efterfrågat men svårhanterat behov 

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att Förberedande trafikkunskap varit ett 

projektkoncept med en hög ambition: underlätta för målgruppen att ta körkort. Projektet 

har varit uppskattat bland projektdeltagarna eftersom det handlar om något så pass 

konkret och potentiellt användbart för dem. En av våra intervjurespondenter nämner 

projektkonceptet som ett av de viktigaste, i och med att det bidrar till att särskilt kvinnor 

ges en möjlighet att bli mer självständiga. Flera inom målgruppen har understrukit hur 

körkort och tillgång till bil skulle möjliggöra att de både skulle kunna få arbete och bo 

kvar i Vingåker.  

 

Projektet har inte fört någon detaljerad uppföljning om hur det har gått för deltagarna 

efter avslutat projektperiod. Men en del ab projektets kvalitativa uppföljning pekar på 

att endast några få har fått körkort. Detta bedömer vi vara kopplat till att Förberedande 

endast adresserat ett behov – teorikunskap – av flera behov relaterat till måluppfyllelsen 

om att hjälpa målgruppen att få körkort. De behov som projektet inte har bemött är 

praktiska kunskaper och tillgång till bil. Praktisk körkortslektioner och bil är något som 

är dyrt och något som många inom målgruppen inte har råd med. Därför konstaterar vi 

att målbilden är relevant men svåruppnåelig med de aktiviteter som planerats. Eventuellt 

skulle projektet ha gynnats av ett samarbete med andra organisationer eller aktörer som 

antingen skulle kunna gynnas själva av att målgruppen hade körkort, såsom buss- eller 

taxibolag. I och med detta sticker projektkonceptet ut något i jämförelse med de andra 

projektkoncepten, som ett projekt som har en mycket svåruppnåelig målbild baserat på 

de planerade aktiviteterna.  
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4.3 Flyktingguide/Språkvän – stöd till svenska kontakter och 

språkkunskaper  

 

Flyktingguide/Språkvän (hädanefter refererat till som Språkvän) är ett projektkoncept 

som har genomförts i tre omgångar mellan juni 2018 och december 2021, och med en 

digital omgång som fortfarande pågår. Den totala budgeten var 2,4 miljoner kronor från 

statsbidrag 37a. En stor del av budgeten har gått till ett annat projektkoncept, 

Föräldraskapsstöd, som presenteras i ett av de följande delkapitlen. En del av 

Föräldraskapsstöds budget har även gått till Språkvän. 

 

Språkvän syftade till att öka kontakten mellan framför allt nyanlända och etablerade 

svenskar, särskilt genom att matcha nyanlända med så kallade språkvänner (synonymt 

med flyktingguide). Målet var att främst underlätta etableringsprocessen för nyanlända, 

men också erbjuda etablerade svenskar ett givande kulturutbyte och en ökad 

kulturförståelse. Syftet var att på lång sikt underlätta etablering för nyanlända och 

motverka segregation.  

 

4.3.1 En uppsjö av aktiviteter mellan etablerade och icke-etablerade har 

skapat viktiga kontaktytor  

 

Språkvän var ett mycket uppskattat projektkoncept av den breda målgruppen, det vill 

säga av både bland nyanlända och bland etablerade språkvänner. Flera av de deltagare 

vi pratat med har än i dag kontakt med sina språkvänner/språkguider. Projektkonceptet 

sägs ha varit särskilt uppskattat tack vare att det funnits en flexibilitet och lyhördhet 

inför deltagarnas behov och de etablerades intressen när diverse aktiviteter har 

utformats. Den här flexibiliteten syns när projektens ansökningsformulär jämförs med 

slutrapporteringen, i form av att det är en påtaglig skillnad mellan de tilltänkta och 

slutligen genomförda aktiviteterna. Aktiviteterna har dessutom varit väldigt många och 

varierande där inte alla aktiviteter listas så noggrant i ansökningsformulären. Detta har 

gjort det något svårt att få en överblick för projektkonceptets samtliga aktiviteter. Detta 

skulle kunna vara ett problem ur ett finansieringsperspektiv, men verkar inte ha varit så 

baserat på samtal vi haft med länsstyrelsen och Vingåkers kommun. 

Projektkonceptets utmaningar har varit kopplade till att attrahera manliga deltagare och 

under senare projektomgångar fler etablerade svenskar till språkvänner. Även om 

aktiviteterna varit utformade för att passa olika typer av intressen kan det ha varit så att 

de varit något mer passande för traditionellt kvinnliga intressen. Problemen med att nå 

tillräckligt med etablerade svenskar som språkvänner tros kunna ha att göra delvis med 

ett sinande engagemang för nyanlända under de senaste åren, men framför allt på grund 

av att Vingåker är en liten kommun. 
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I jämförelse med de andra projektkoncepten sticker Språkvän likt Boskola ut med sin 

breda målgrupp. Genom att nästan i samma grad som nyanlända integrera gruppen 

etablerade svenskar (alltså inte bara ha med gruppen som ett stöd) har Språkvän 

sannerligen bidragit till att främja kontaktytor mellan etablerade och icke-etablerade. 

Den här kontakten sägs ha inneburit att nyanlända har kunnat öva sina kunskaper i 

svenska, förståelse för arbetsmarknaden och vidgat sina nätverk. Något som är centrala 

komponenter för att uppnå en påskyndad och underlättad etablering. 
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4.4 Föräldraskapsstöd  

Föräldraskapsstöd är ett projektkoncept som genomförts i flera omgångar mellan 

augusti 2019 till och med juni 2021. Den totala budgeten var 1,5 miljoner kronor 

finansierat genom statsbidrag 37a. En del av budgeten har gått till ett annat 

projektkoncept, Språkvän, som presenteras i ett av de följande delkapitlen. En del av 

Språkväns budget har även gått till Föräldraskapsstöd.  

 

Föräldraskapsstöd syftade till att stärka nyanlända föräldrar med barn över nio år i deras 

föräldraskap. Genom föräldrastödjare genomfördes föräldraskapsprogram på 

deltagarnas modersmål. Programmen innefattade information om barns rättigheter, 

brottsförebyggande insatser och integration. Målet med projektkonceptet var att ge 

föräldrar redskap för, och trygghet i, att vara förälder i Sverige. På så sätt ämnade 

projektkonceptet att underlätta såväl föräldrars som barns integration, och därmed 

begränsa kulturellt betingat utanförskap, brottslighet bland unga nyanlända och misstro 

för svenska myndigheter och rättssystem.  

  

4.4.1 Projektet har varit uppskattat, relevant och skapat mervärde  

Vi konstaterar att Föräldraskapsstöd har adresserat ett stort behov bland målgruppen. 

Projektkonceptet är mycket uppskattat bland deltagarna. Det har varit särskilt 

användbart för dem att få information förmedlad på sina modersmål och kunskap om 

myndighetsstrukturer som inte är lika vanliga i vissa andra länder. I och med att 

informationen förmedlats på modersmål har den dels varit ytterst tillgänglig för 

målgruppen, dels bidragit till ett tryggt samtalsklimat förankrat i kulturell förståelse, 

enligt projektledningen och -deltagarna. Särskilt information och kontakt med 

Socialtjänsten har varit uppskattat av målgruppen. Vissa uppgav i våra intervjuer att de 

tack vare Föräldraskapsstöd hade fått självförtroende att nyttja Socialtjänstens stöd till 

föräldrar. Dessutom har deltagarna sett ett mervärde i att föräldraskapsprogrammen gett 

dem självförtroende att våga prata med varandra och utbyta erfarenheter och stöd.  

 

Föräldraskapsstöd sticker ut i relation till de andra projektkoncepten i och med att det 

har använt sig av en följeforskare under genomförandeprocessen. Följeforskaren har 

särskilt varit ett stöd i utformandet och genomförandet i konceptet. Detta har varit en 

styrka för projektet då det varit förankrat i forskning och undersökningar. Däremot har 

följeforskaren inte gjort att projektkonceptet har genomfört en systematisk uppföljning, 

vilket begränsar en undersökning av projektkonceptets långsiktiga påverkan. Hur 

resultat och påverkan skulle kunna mätas för ett projekt som Föräldraskapsstöd är dock 

inte enkelt eller ens möjligt. Bristen på systematisk uppföljning är inte något som 

sticker ut för Föräldraskapsstöd, utan något som gäller för samtliga projektkoncept, som 

vi kommenterar i vår övergripande analys. 
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4.5 Arbetsfokus – stöd till att hitta ett arbete 

 

Arbetsfokus är ett projektkoncept som genomfördes under en omgång mellan september 

2019 till och med 31 december 2020. Budgeten för projektet var 350 000 kronor från 

statsbidraget TIA. Arbetsfokus riktade sig initialt till asylsökande i arbetsför ålder och 

syftade till att förbättra målgruppens chanser till att få jobb, framför allt i Vingåker. 

Projektet erbjöd därför målgruppen två olika typer av aktivitetsprogram: ett för att 

bygga självförtroende till att söka jobb (programmet ”Affärsskola”) och ett för att stötta 

målgruppen i det faktiska jobbsökandet (arbetscoachning).  

 

4.5.1 Fördelaktig kombination av mjuka och hårda värden centrala för att 

hitta ett arbete  

 

Arbetsfokus har varit ett uppskattat projekt bland våra intervjurespondenter. 

Kombinationen av Affärsskola-programmet som handlade om ”mjuka” värden(som 

självförtroende och självkänsla) med arbetscoachning som handlade om l ”hårda” 

värden(som CV-granskning och arbetsmarknadsrelaterad utbildning) har varit mycket 

uppskattad. Vår bedömning är att en sådan kombination av aktiviteter som så tydligt 

kompletterar och bygger på varandra är fördelaktig för att uppnå projektkonceptets 

långsiktiga mål om att målgruppen når egenförsörjning. Detta gör att projektet sticker ut 

i jämförelse med de andra projektkoncepten. Dessutom bygger Arbetsfokus på en 

mycket viktig nyckel för etablering – arbete – och är därför viktigt ur ett 

helhetsperspektiv vad gäller etableringsarbetet i Vingåkers kommun. Ingen systematisk 

uppföljning har gjorts efter projektets genomförande, men två personer har uppgett till 

oss att de har fått arbete tack vare projektet.  

 

Däremot hade Arbetsfokus svårt att nå sin initiala målgrupp av asylsökande. 

Svårigheterna bestod dels av att juridiska aspekter som gjorde att det inte var möjligt att 

erbjuda vissa insatser till personer utan uppehållstillstånd. Dels handlade de om att det 

var svårt att få män att delta. Detta gjorde att projektet anpassade sig till situationen och 

gjorde om Affärsskola till ett riktat program mot nyanlända och utrikes födda kvinnor. 

Att ha en sådan plattform endast för endast nyanlända och utrikes födda kvinnor uppges 

ha varit uppskattat, eftersom det skapade trygghet. Däremot bör projektledningen 

fundera på huruvida ett sådant agerande var rätt i sammanhanget, eller om projektet 

snarare borde ha gjort om programmet för att försöka attrahera den ursprungligen 

målgruppen så som den definierats i finansieringsansökan. Eftersom det över lag ter sig 

ha varit svårt att attrahera män till aktiviteter anser vi att projektet skulle ha gynnats av 

den senare strategin.  
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4.6 Frånskjutet/Asylsökande 2019 – stöd till 

samhällsorientering  

 

Projektkonceptet Frånskjutet, Frånskjutet lite till och Asylsökande 2010 (hädanefter 

refererade till som Frånskjutet) har genomförts i tre omgångar mellan november 2017 

och december 2020. Den totala budgeten för detta var Tillsammans omsatte de tre 

projekten 1,1 miljoner kronor. Dessutom ingår en del av de aktiviteter som utformats 

genom det här projektkonceptet i det nu pågående projektkonceptet ”TIA 2020 och 

hälsosamt liv”, se en presentation av detta i följande avsnitt.   

 

Frånskjutet syftade till att främja asylsökandes hälsa, självständighet och aktiva 

deltagande i samhällslivet, och på så sätt bidra till en påskyndad och underlättat 

etablering för målgruppen. I samarbete organisationer i kommunen genomfördes en 

uppsjö av aktiviteter för att uppnå detta, såsom studiecirklar relaterade till svensk 

samhällsorientering (till exempel om föräldraskap, arbetsmarknad, eller matkultur), 

språkträning och CV-stöd, samt utflykter och andra sociala evenemang. Projektet 

påminner om Språkvän, men har fler uttalade syften än språkträning och intensifierade 

kontaktytor.  

 

4.6.1 Värdefulla sociala mötesplatser som gav energi och emotionella 

utbyten  

 

Många av deltagarna och projektledarna har pratat om Frånskjutets diverse aktiviteter 

med värme. Många av aktiviteterna har varit av en social, avslappnad och vänskaplig 

natur, vilket har varit mycket uppskattat. Projektdeltagare har uppgett att Frånskjutet har 

varit viktigt för att ha något att göra under dagarna, och motverka passivisering. Vår 

bedömning är att den aktiva och trygga miljön har skapats genom ett icke-hierarkiskt 

tillvägagångssätt, där projektledarna har haft nära och personlig kontakt med 

projektdeltagarna. Precis som för Föräldraskapsstöd har deltagarna särskilt uppskattat 

informationsträffar med myndighetsrepresentanter (till exempel med Polisen eller 

Socialtjänsten). Men även projektens samarbete med lokala organisationer såsom Röda 

Korset och Svenska kyrkan, samt lokala och trygga mötesplatser såsom biblioteket.  

 

Frånskjutet är ett projektkoncept som innefattar väldigt många aktiviteter. De aktiviteter 

som har varit extra uppskattade är till exempel praktisk språkträning (i stället för 

teoretisk). Som extern utvärderare har det var svårt för oss att få en överblick över alla 

aktiviteterna, och de skiljer sig ofta vad det gäller planerade och genomförda 

aktiviteterna. Detta verkar dock inte ha varit ett problem för kommunen, som tack vare 

ett nära samarbete på integrationsenheten har kunnat hålla ihop alla trådar. Det verkar 
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inte heller ha varit ett problem för länsstyrelsen, som har värdesatt en relativt 

odetaljerad återrapportering för att säkerställa en flexibel och aktiv 

genomförandeprocess. Ingen systematisk uppföljning har genomförts, men en 

slutrapportering hänvisar till att SFI-lärare har sagt att de upplever sina elever som 

bättre rustade för språkundervisning när de har deltagit i aktiviteter genom Frånskjutet.  

 

Projektkonceptets största utmaningar har varit att få målgruppen att delta aktivt under en 

längre tid, i synnerhet män. Detta tros delvis bero på att många aktiviteter legat under 

tider då män inte kunnat delta på grund av deras arbeten eller studier, och på grund av 

beteendemönster eller genuskodade normer som bidrar till att män inte tenderar att delta 

lika mycket i vissa typer av sociala aktiviteter.  
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4.7 TIA 2020 med hälsosamt liv – stöd till god hälsa  

 

TIA 2020 med hälsosamt liv (hädanefter refererat till som TIA 2020) är ett pågående 

projekt som började i juli 2020 och förväntas pågå fram till 30 juni 2022. Budgeten för 

projektet är 1 miljon kronor från TIA-medel. En del av dessa medel går dock till 

aktiviteter som utformats genom projektkonceptet Frånskjutet. Dessa aktiviteter 

diskuteras i tidigare avsnitt.  

 

TIA 2020 syftar till att genomföra hälsofrämjande aktiviteter för att möta asylsökandes 

och nyanländas behov av att förbättra sin hälsa, så att de kan delta i andra 

etableringsinsatser. Ett antal hälsofrämjande informatörer (”hälsovärdar”) har utbildats 

av Region Sörmland för att informera om kost och hälsa.  

 

4.7.1 Flexibilitet möjliggjorde hantering av Covid-19-pandemin  

 

Eftersom TIA 2020 fortfarande pågår är vi något begränsade i vad vi kan säga om 

projektets genomförande och resultat. Hittills har projektet behövt göras om en del på 

grund av Covid-19-pandemin. De hälsovärdar som initialt skulle ha informerat om kost 

och hälsa fick i stället börja med att informera och svara på frågor om Covid-19-

pandemin och vaccinering. Ur ett samhällsperspektiv var detta ett viktigt arbete för 

regionen, och projektet mötte ett stort behov av att få mer information om situationen på 

relevanta språk. Detta visar det positiva med den flexibilitet som projektstrukturen och 

länsstyrelsens krav på uppföljning har haft, i och med att projektet i det här fallet kunde 

ändra sina aktiviteter så pass enkelt.  

 

Ett annat mervärde som TIA 2020 har haft är att vissa av de personer som utbildats till 

hälsovärdar, vilka själva oftast har varit utrikesfödda, har fått arbete inom regionen tack 

vare arbetslivserfarenheten som hälsovärd. Den här aspekten gör att TIA 2020 sticker ut 

i relation till de andra projektkoncepten.  

Covid-19-pandemin har gjort att projektets ursprungliga aktiviteter har skjutits upp eller 

gjorts om till digitala aktiviteter. Projektledarna och projektdeltagarna har dock inte sett 

att detta skulle vara ett problem. TIA 2020 arbetar med uppföljning, bland annat genom 

enkäter till deltagare. Detta ger förutsättningar till att projektet kommer kunna följa upp 

utfall, resultat och långsiktig påverkan.  
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