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FÖRORD 

I denna rapport redovisas resultatet från en utvärdering av projektet ”Särskilda 
insatser i ett bostadsområde 1999 – 2003” inom Eskilstuna kommun. Utvärde-
ringen skall bedöma och analysera de samlade insatser och resultat som finns 
inom projektet och jämföra dessa mot överenskomna kriterier. Utvärderingen 
påbörjades under år 2000 och en preliminär rapport presenterades i februari år 
2002. Innehållet i den preliminära rapporten informerades till projektledningen 
och de berörda inom de tre delprojekten, samt till resursgruppen för projektet 
där bland annat de politiskt ansvariga ingår. Under mars och april år 2002 har 
sedan de berörda på olika nivåer i kommunen och projektet beretts tillfälle att 
lämna sina synpunkter på utvärderingen i en strävan att sprida resultatet samt 
att också ge möjligheter att rätta till eventuella sakfel. Kontakterna har också 
haft som syfte att ge tillfälle att samla in ytterligare synpunkter på projektet. 
Resultatet från dessa kontakter redovisas dels i ett kapitel 10 ”Synpunkter från 
berörda”, dels som underlag för analys och diskussion kring projektets funk-
tion i kommunen. 

Vetenskapligt ansvarig för utvärderingen är docent Ove Karlsson. Övriga 
medverkande är doktorand Margareta Ax och fil.kand. Elisabeth Andersson. 
Margareta Ax har svarat för den huvudsakliga datainsamlingen i verksamhe-
terna samt för redovisning av resultat. Elisabeth Andersson har svarat för av-
snitten om ekonomi och statistik. Ove Karlsson har tillsammans med Margare-
ta Ax svarat för teoriavsnitt och metod, samt avslutande analys och diskussion. 
Alla tre har tillsammans deltagit i möten och diskussioner med olika berörda 
från projektledning och verksamheterna som har legat till grund för det sam-
lade resultatet.  

Vi vill passa på tillfället att framföra vårt tack till alla de som på olika sätt 
har ställt upp och bidragit med sin tid och engagemang för att ge oss underlag 
för utvärderingen. 

Eskilstuna juni 2002-06-27 

Docent Ove Karlsson 
Mälardalens Högskola, ISB 
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SAMMANFATTNING 

Riksdagen beslutade 1996 att inrätta ett särskilt statsbidrag för insatser i ett 
antal invandrartäta kommuner. Åtta kommuner valdes ut; Stockholm, Göte-
borg, Malmö, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Södertälje och Solna. Under 1997 
utsågs fyra referenskommuner utanför storstadsområdena; Eskilstuna, Norr-
köping, Trollhättan och Landskrona. Dessa kommuner fick vardera nio miljo-
ner i anslag för insatser i vardera ett bostadsområde. 

Målsättningen är att insatserna ska stärka kompetensen hos invandrare 
och öka deras arbetskraftsdeltagande. Vidare ska de vardagliga kontaktytorna 
mellan invandrare och övriga svenskar öka för att underlätta inlärningen av 
svenska och förbättra möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden. Även 
andra insatser som bidrar till en god social och kulturell utveckling och mot-
verkar utanförskap i berörda bostadsområden kan komma i fråga. Det gäller 
exempelvis tillskapande av arbetsplatser och träffpunkter i bostadsområdena. 
Bidragen ska underlätta igångsättning av insatser som avses bli permanenta.  

Kommunerna fick själva besluta vilket bostadsområde som skulle väljas 
ut. En handlingsplan över arbetet skulle upprättas och i Eskilstuna kommun 
utarbetades en femårsplan för utvecklingsarbetet under våren 1998 med start 
av projektarbetet 1999. Kommunens handlingsplan omfattade bostads-
områdena Råbergstorp/Lagersberg/Nyfors. Projektmedlen omfattar totalt 18 
miljoner varav hälften är statsbidrag och hälften är motfinansiering från kom-
munen. 

Enligt statens direktiv skall projektet utvärderas och uppdraget gick till 
Centrum för välfärdsforskning vid Mälardalens högskola. Utvärderingens 
syfte är att belysa projektets val av metoder och arbetsformer, samt hur olika 
berörda intressenter uppfattar och bedömer arbetet. 

Vidare ska utvärderingen bedöma projektarbetets effekter och generella 
kunskapsbidrag inom det aktuella problemområdet, samt göra kopplingar till 
aktuell forskning som kan sätta in resultatet ett bredare sammanhang och bely-
sa centrala problem i samhället. 

Mot bakgrund av syftet har fyra perspektiv formulerats för utvärdering-
en. Det första uppmärksammar vilka mål som formuleras på olika nivåer i 
projektet och att mål omtolkas, preciseras och ibland omvandlas för att vara 
vägledande på den lokala nivån.  

Ett annat perspektiv som utvärderingen uppmärksammar är frågan om 
lärande i projektarbetet. Exempelvis om det sker några utmaningar av invanda 
synsätt och handlingsmönster och om projektet kan bidra till att deltagarna och 
organisationen utvecklar sin förmåga att förstå och värdera det som sker.  
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Ytterligare ett perspektiv som uppmärksammas är olika sätt att se på 
styrningen av förändringsprocesser. Här kan man skilja mellan förändring;  

1. som teknisk rationell process som följer en väl utformad plan med tyd-
ligt mätbara resultat,  

2.  som en politisk process där projektarbetet ses som en strid mellan oli-
ka intressen och där det kan bli nödvändigt att kompromissa sig fram 
till en lösning,  

3.  som en kulturell process där olika aktörer ses som representanter för 
(sub)kulturella sammanhang eller traditioner som kan förklara deras 
agerande som rationellt för dem själva, men kanske inte alltid för 
andra. 

Utvärderingen granskar även projektet mot bakgrund av kunskap och forsk-
ning om projekt och projektarbete som ett försök att åstadkomma förnyelse. 

Det empiriska underlaget i utvärderingen grundas på studier av följande 
verksamheter: Kooperativet Talkoo i Råbergstorp/Lagersberg och verksamhe-
ten Grytan i bostadsområdet Nyfors.  

Dessutom har utvärderingen studerat verksamheten Varma Fakta i bo-
stadsområdet Skiftinge. Även om denna verksamhet inte finansierades av me-
del via Blommanprojektet kom den i praktiken att utgöra en del av detta pro-
jekt. Utvärderingen har samlat information om verksamheterna genom delta-
gande observationer, intervjuer med personal, ledning och besökare i de olika 
verksamheterna, samt skriftliga dokument. 

Resultat 

Utvärderingen konstaterar att projektet har tillskapat arbetsplatser och sociala 
träffpunkter i de tre bostadsområdena. De flesta som arbetar i verksamheterna 
var arbetslösa när de kom in i projektet och alla har kommit in stegvis genom 
kortare projektanställningar och majoriteten har fortfarande kortare tids-
bestämda anställningar. Personalen har i de flesta fall ingen formell yrkesut-
bildning för de arbetsuppgifter som socialt arbete av detta slag kräver.  

Sammanfattningsvis kan sägas att projektet genom att etablera en egen 
särskild arbetsmarknad har kunnat åstadkomma att människor som tidigare 
har haft svårt att få sysselsättning har fått inträde på arbetsmarknaden. Det 
gäller ett antal arbetslösa med svenskt ursprung, unga lågutbildade kvinnor 
som tillhör andra generationens arbetskraftsinvandring från Finland och ett 
antal personer från Irak. För de senare gäller dock att de trots god utbildning 
och yrkeserfarenhet från sitt hemland har hänvisats till mindre kvalificerade 
arbeten som inte motsvarar deras utbildning. 
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När det gäller målet att stärka kompetens hos invandrare så erbjuder ar-
betskooperativet Talkoo flera nivåer av arbete som avser att successivt introdu-
cera deltagaren i arbetslivet. Arbetsuppgifterna handlar om skötsel och repara-
tioner i bostadsområdet (främst för männen), samt städuppdrag (främst för 
kvinnor). 

Vid verksamheten Grytan har man arbetat med att skapa vardagliga kon-
taktytor och man erbjuder ett brett utbud av redskap som skall stimulera till 
aktiviteter; vävstolar, symaskiner, snickarverkstad, fotorum, bokhörna, kafé, 
second handbutik, TV och video, bordtennisbord, biljardbord osv. Även vid  

Varma Fakta har man skapat en social mötesplats och verksamheter som 
kaféet, second handbutiken, barnhörnan och arbete med datorer. I alla tre 
verksamheterna har man strävat efter att bygga upp en stabil plattform för 
träffpunkter i sitt bostadsområde. De anställda bidrar till stabiliteten och för-
ankringen genom sina nätverk och sitt engagemang. 

Det finns också problem som bör uppmärksammas. Gemensamt för Tal-
koo och Varma Fakta är att de lokala verksamhetsansvariga har en praktisk 
och konkret yrkeserfarenhet att falla tillbaka på och som gör det möjligt för 
dem att ta ställning och sätta normer och gränser gentemot både besökare, 
personal och ledning. Trots det har ändå arbetsbelastningen och det utsatta 
arbetet på Varma Fakta inneburit att personal blivit överbelastade.  

Även Grytan har mött en svår situation. Besökarna som kommer för att 
använda sig av olika utrustningar som finns i lokalerna relaterar till personalen 
som personer som skall stå till deras service mer än som personer som har 
kunskap och erfarenhet att förmedla. I samspelet mellan personal och ungdo-
mar tenderar personalen att reduceras till någon som ställer upp regler, men 
också städar och plockar undan. De äldre stamgästerna ser platsen som en 
vävstuga och beklagar att personalen inte kan hjälpa dem att väva. Personal på 
Grytan har blivit överbelastad och tvingats till lång sjukskrivning.  

Gemensamt för verksamheterna är att de verksamhetsansvariga har inte 
haft möjlighet att utveckla en gemensam yrkeskod eller krav för arbetet. Man 
har hänvisats till att utforma det efter de förutsättningar som man själva kun-
nat forma och under osäkra och knappa ekonomiska villkor.  

 Projektet redovisar följande ekonomi för åren 1999 och 2000. Den största 
löpande utgiften är löner för projektledare och projektsamordnare som till-
sammans varit fyra heltidstjänster till mitten av 2001. Eskilstuna kommuns 
egeninsats är främst att betala löner för olika personer som deltar i projektet i 
olika procentsatser, t ex revisor, ekonom, administratör och miljöstrateg, samt 
lokalhyra för stab och projektledning.  

En summering av kommunens egeninsats för de två första projektåren 
visar att den uppgår till 6.051.100 kr, fördelade på följande poster: Overhead-
kostnader för centralt placerad ledning och administration: 1.924.100 kr (32 %). 
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Projektpersonal: 691.000 kr (12 %). Projektverksamhet: 1.298.000 kr (21 %). Lo-
kalkostnader: 1.753.000 kr (29 %). Förstärkt anställningsstöd: 385.000 kr (6 %). 

Analys och kommentarer 

Med utgångspunkt från utvärderingens syfte och de perspektiv för analys som 
presenterats ovan kan projektets resultat analyseras och kommenteras på föl-
jande sätt.  

En punkt gäller frågan om hur mål har hanterats. Projektets mål har for-
mulerats på regeringsnivån. Syftet är att åtgärda problem som uppfattas som 
gemensamma för landets storstäder och andra kommuner med hög invand-
ring och segregation. Tanken är att öka arbetskraftsdeltagandet genom kompe-
tenshöjning av de arbetslösa och då i första hand invandrare. Dessutom fram-
hålls att även andra åtgärder som kan öka den sociala och kulturella utveck-
lingen i bostadsområdet kan komma i fråga.  

Kommunerna ställs inför uppgiften att tolka dessa mål. I det samman-
hanget sker det en omformulering av målen utifrån den lokala arenans villkor. 
I Eskilstuna kommun skedde den första omformuleringen i samarbete med 
regeringens talesman och centrala politiker och tjänstemän i kommunen. Tolk-
ningen av målen knöts till den verksamhet som redan fanns i området Lagers-
berg/Nyfors. Det gör att man i ett första skede kom att lägga tonvikt vid den 
sociala och kulturella utvecklingen och tillskapandet av mötesplatser. Senare 
under projektarbetet skedde en starkare betoning av det arbetsmarknadspoli-
tiska målet, speciellt inom kooperativet Talkoo i Råbergstorp/Lagersberg.  

Realiseringsarenan, d v s där det konkreta arbetet utförs, företräds fram-
för allt av de verksamhetsansvariga i de tre delprojekten och deras medarbeta-
re. För dessa har uppgiften varit att omformulera projektmålen så att de blir 
genomförbara lokalt. Inom Talkoo har man lyckats att omformulera målen och 
i takt med att man har haft framgång har man haft styrka att ta bort sådant 
som varit oförenligt med syftet att kooperativet skall överleva och växa.  

Även inom Varma Fakta har man lyckats att omformulera målen under 
arbetets gång. Här lägger man tyngdpunkten på målet att arbeta för att bo-
stadsområdets barn och ungdomar skall få en bättre och tryggare miljö. 

Den verksamhet som har haft svårast att omformulera de statliga och 
kommunala målen till något gripbart och handfast är Grytan. Där dröjer sig de 
mer övergripande politiska formuleringarna kvar och man talar om att vara 
motor för lokalt utvecklingsarbete i området. De konkreta handlingar som 
företagits av Grytan har varit att kalla till möten om områdets utveckling, men 
sedan har effekten av dessa uteblivit då man inte kommit fram till ett konkret 
arbete. Följden har även blivit att man kommit att konkurrera med det politis-
ka arbetet i området. Inte heller engagemanget i Agenda21 eller folkhälso-
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aspekterna har tagit form i konkreta handlingar, såsom i Lagersberg med sop-
sortering eller i Skiftinge med sin miljöskola. 

Har det skett något lärande genom projektets insatser? I intervjuerna med 
de personer som arbetar inom projektet har de själva vid flera tillfällen betonat 
att de har lärt sig mycket av arbetet och de talar om ett lärande som är både av 
positiv och av negativ karaktär. Personalen talar om att de lärt sig praktiska 
och konkreta kunskaper såsom att driva second handaffären eller hur kassa-
apparaten fungerar eller hur man skriver ansökningar för att få bidrag. Det är 
kunskaper som man hämtat in under arbetets gång genom att fråga de andra 
på arbetsplatsen, gå kurser eller studera förebilder.  

Det lärande som sker är situationsbundet och knutet till uppgifterna. Ar-
betet har även givit inblickar i hur människor kan leva i det svenska samhället 
och hur olika man kan förhålla sig till livet och viljan och förmågan att anpassa 
sig till normen. Några personer bland personal och besökare agerar som mäk-
lare mellan olika kulturer och kan förklara hur det svenska samhället fungerar, 
eller ge en bakgrund till varför t ex synen på aga kan skilja sig så mycket mel-
lan invandrare och svenskar. Det är personer som har tillgång till dubbla kul-
turer eller en livserfarenhet som gör att de kan fungera i mäklarrollen.  

Det som beskrivits ovan är ett positivt lärande som skett i vardagen och 
som varit relevant, autentiskt. Lärandet har även berört på djupet och varit 
knutet till personernas bild av sig själva och sin roll i sammanhanget.  

Det har även funnits ett annat lärande som varit förknippat med smärta 
och lämnat kvar känslor av brister och tillkortakommanden, ett negativt läran-
de. 

För dem som har arbetat inom mötesplatserna har de dubbla kraven på 
arbetsledning och att hålla verksamheten flytande inneburit alltför stora på-
frestningar. Belastningen har blivit så stor att de inte sett någon väg ut ur det, 
utan flera av dem har tvingats till långa sjukskrivningar p.g.a. överbelastning. 
Av de fyra som agerat som verksamhetsledare har samtliga varit sjukskrivna, i 
ett fall är orsaken till sjukskrivningen personliga skäl och i övriga fall överbe-
lastning i arbetssituationen genom att de varit utsatta för många och oklara 
krav. 

Arbetsledarna har varit hänvisade till tillfällig arbetskraft, som ofta inte 
haft förutsättningar att utföra arbete och upplevt att de haft bristfälligt stöd. 
Efter en tid har projektledningen givit personalen möjlighet till gemensam 
handledning efter det att de varit sjukskrivna. Denna insats har utgjort ett 
ovärderligt stöd. Genom handledningen har personalen lärt sig att sätta grän-
ser och att inte själva ta på sig ansvaret för en övermäktig situation. 

Målet att öka de sociala kontakterna mellan olika grupper och stimulera 
till kulturellt utbyte kan vara svårt att uppnå. Det kan belysas med att peka på 
att under den tid som utvärderingen har följt verksamheterna på Grytan och 
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Varma Fakta så kan man konstatera att de vuxna besökarna inte blandar sig 
med varandra. Invandrarkvinnorna kommer för att handla och de möter 
svensk personal i affären, men för övrigt sker inte något umgänge med andra 
grupper. Mötena med personalen är inte helt oproblematiska och kräver en 
anpassning från kvinnorna till svenska normer för hur man agerar i olika situa-
tioner.  

Barnen däremot lär sig snabbt svenska i umgänget med jämnåriga i sko-
lan och i bostadsområdet och på Varma Fakta bygger de upp egna relationer 
till personalen. De barn som nyligen anlänt till Sverige återkommer till Varma 
Fakta varje dag och verksamheten utgör därmed en viktig plats för dem, där 
de lär normer och etablerar kontakt och förtroende för vuxna svenskar. 

Även lärandet om miljöfrågor är ett led i integration och där har ett prak-
tiskt arbete skett både i Lagersberg/Råbergstorp och i Skiftinge. Kunskapen 
om hur man hanterar den känsliga förortsmiljön genom att sköta sopsortering 
och yttre miljön är viktig för att undanröja konflikter mellan dem, som kan och 
är vana vid att leva i västerländsk stadsmiljö och de som kommer nyinflyttade 
från en agrar miljö.  

Projektets styrning – olika intressen 

Ovan har perspektiv på projektets mål och lärande diskuterats. Nedan ska vi 
diskutera några resultat kring styrning av projektets förändringsarbete. Eskils-
tuna kommun fick statliga medel för att genomföra ett projekt i ett bostadsom-
råde. Frågan om vart projektet skulle förläggas bereddes lokalt av kommunens 
integrationsavdelning. Tjänstemannaförslaget innebar att bostadsområdet 
Skiftinge-Årby skulle bli projektområde, men det politiska beslutet fastslog att 
projektet skulle förläggas till Lagersberg/Råbergstorp-Nyfors.  

I området Lagersberg/Råbergstorp fanns sedan tidigare en resursgrupp, 
bestående av höga tjänstemän och politiker, som samlats på initiativ av tidigare 
chefen för det kommunala bostadsbolaget och sedermera ledare för Blomman-
projektet. Gruppen hade bildats för att söka lösa praktiska problem i området 
vid sidan av de sedvanliga beslutsvägarna. Kopplat till denna grupp fanns 
även tidigare projekt, såsom ett SABO-projekt som även omfattade intervjuun-
dersökningar med bosatta i området och allaktivitetslokalen Knuten, ett Inter-
netcafé och EU-projektet Gröna jobb. I Nyfors hade allaktivitetslokalen Grytan 
öppnat, stängt och öppnat igen med stöd av den lokala kommundelsnämnden 
och kommunens miljöförvaltning. Även i Skiftinge hade lokalen i Varma Fakta 
startat sin verksamhet på initiativ från en tjänsteman inom kommundels-
nämndens socialtjänst.  

Resursgruppen som var knuten till Lagersberg/Råbergstorp övergick så-
ledes till bli resursgrupp för hela projektet. De tre politiker som ingår i gruppen 
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utsågs efter valet 1998 för följande mandatperiod. En av politikerna anger att 
han kom med i referensgruppen redan 1997 och att han även varit engagerad i 
SABO-projektet i Lagersberg/ Råbergstorp.  

De andra ledamöterna utsågs efter valet 1998, sedan projektområdena ut-
setts och det beslutats att referensgruppen skulle omfatta hela projektet. Samt-
liga ledamöter i resursgruppen är kommunalråd, ordförande är vänsterpartist 
och av de övriga är en socialdemokrat och en moderat. Socialdemokraterna är i 
majoritet i kommunen med stöd av vänsterpartiet och den moderata politikern 
är alltså den enda oppositionspolitikern i gruppen. Den socialdemokratiske 
representanten är även ordförande för det kommunala fastighetsbolaget. 

Intervjuerna med politikerna i resursgruppen visar att projektformen har 
givit utrymme för en organisation och agerande som ligger vid sidan om de 
gängse rutinerna och att man har kunnat arbeta på ett annat sätt än vid ”vanli-
ga ärenden”. Det framkommer även vid intervjuer med tjänstemännen att de 
har kunnat gå förbi de ordinarie beslutsvägarna i kommunen och tala direkt 
med förvaltningschefer och politiker vid resursgruppens möten. Resursgrup-
pen fick också sin form med tre ledande heltidsanställda politiker, varav en 
även är ordförande för det kommunala bostadsbolaget och samtliga förvalt-
ningschefer samt projektmedarbetare för att kunna lotsa projektet genom svå-
righeter vid sidan om den kommunala byråkratin.  

Politikerna talar med stor tillfredsställelse om att arbetet i resursgruppen 
har inneburit att de tillsammans med tjänstemännen har kunnat lämna de sed-
vanliga politiska diskussionerna och leta efter de bästa lösningarna på proble-
men. Arbetet i gruppen beskrivs som mycket tillfredställande och fritt från 
prestige och låsningar. Politikerna beskriver glädjen att få agera och se snabba 
resultat av sitt arbete och att man kan diskutera sig fram till en lösning vid sit-
tande bord.  

Politikerna understryker att resursgruppen inte är en formell styrgrupp, 
utan snarare ett slags samarbetsorgan, även om man ibland använder ordet 
styrgrupp. Här kan man notera att gruppen består av tre kommunalråd samt 
förvaltningscheferna från de tyngsta förvaltningarna i kommunen. Därför är 
det knappast förvånande att man ibland talar om sig som styrgrupp med de 
möjligheter till påverkan som man representerar 

Politikerna upplever att tjänstemännen är positiva och engagerade, inte 
bara projektdeltagarna utan även de chefstjänstemän som deltar. Ett bekym-
mer som en politiker talar om är dock att flera förvaltningschefer inte deltar i 
gruppen och att den har decimerats under åren. Meningen med förvaltnings-
chefernas medverkan var att de skulle tvingas att lösa problem vid sittande 
bord. Därför är det viktigt att just förvaltningscheferna deltar för att garantera 
att alla hade beslutsrätt och möjlighet att agera snabbt. De förvaltningschefer 
som medverkar flitigast är ansvariga för skola och socialtjänst och det även 
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dessa som har ansvarsområden som direkt berörs av projekten och som har 
fått agera kring t.ex. sommarverksamhet i områdena, säger politikerna.  

Det man kan konstatera är att för dessa politiker har projektet fått en vi-
dare betydelse än 60tre projektverksamheternas arbete. Det handlar snarare 
om att kunna arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål utanför sedvanliga 
utspel och tvingande strategiska manövrer säger företrädarna för vänsterparti-
et och den borgerliga oppositionen, även om majoritetspartiets representant 
inte uttalar sig lika tydligt och klart i frågan. Arbetet i resursgruppen har fått ett 
mervärde för dessa politiker. Det har blivit en plats och ett utrymme för en 
arbetsgemenskap och för konstruktivt arbete som leder till resultat, och där de 
kan agera i frågor som engagerar dem och som de upplever som viktiga.  

Arbetet i gruppen uppfattas som ett idealt politiskt arbete till skillnad 
från det sedvanliga nämndarbetet. Det är även ett arbetssätt som politikerna 
gärna skulle vilja föra med sig i fler sammanhang i kommunen framhåller 
man. Erfarenheterna från resursgruppen medför även en kritik av det gängse 
politiska arbetet i kommunen och av den organisation, som byggts upp inom 
förvaltningsapparaten. 

Sammanfattningsvis när det gäller frågan om styrning kan man säga att 
Blommanprojektet i Eskilstuna präglas av vad som kan beskrivas som en poli-
tiserad projektstyrning. Det betyder att det är många olika intressenter som vill 
ha och som också får ha ”ett ord med i laget”, vilket i sig kan ses som ett ut-
tryck för en demokratisk strävan i projektet. 

Det som kan vara problemet med denna form av politiserade styrning el-
ler pragmatisk ”intressegruppsdemokrati” är att den tenderar att gynna de 
intressegrupper som kan göra sin röst hörd genom goda kontakter med be-
slutsfattarna. Det gör att den idylliska beskrivning om jämlika rundabordssam-
tal som ges av flera av deltagarna i resursgruppen om hur gruppen fungerar 
kan behöva problematiseras. Ett problem med den informella styrformen är 
också att den kan försvåra för utomstående att se vilka eventuella påtryckning-
ar som sker i beslutsprocessen och från vilka grupper. När man ökar möjlighe-
terna för grupper som har litet politiskt kapital genom att skapa informella 
vägar för beslutsfattande, öppnas samtidigt möjligheterna för andra mer re-
sursstarka grupper att använda dessa vägar.  

Vår bedömning i utvärderingen är att projektledningen är väl medveten 
om dessa svårigheter, vilket inte hindrar att det är ett problem som ständigt 
måste uppmärksammas. Det handlar om att inte låta alltför idylliska beskriv-
ningar av hur informellt och förenklat man lyckas att hantera frågorna i projek-
tet görs till en idealbild som ställs mot den formella demokratin och gör den till 
syndabock för tröga processer. 



Ove Karlsson m.fl. Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna 

 15

Användning av projektets resultat 

Ett projekt syftar ofta till att utveckla nya metoder och arbetsformer som sedan 
skall kunna föras in i den reguljära verksamheten. I statens direktiv till de fyra 
kommunerna angavs att man skulle utveckla nya arbetsformer som sedan 
skulle kunna spridas till andra kommuner. Det vi kan se av utvärderingen är 
att projektet i Eskilstuna ger erfarenheter om ett styrningssätt som inte minst 
de deltagande politiker är nöjda med och som kan ge underlag för utveckling 
av det reguljära politiska arbetet. Erfarenheterna från projektet kan även tillfö-
ras förvaltningarna och innebära att man uppmuntrar och stödjer eldsjälar som 
finns inom den reguljära verksamheten. Det handlar om att uppmärksamma 
den personal som utgör det stora flertalet i den offentliga sektorn och som har 
ett stort engagemang och intresse av att ta initiativ till utveckling.  

Blommanprojektet i Eskilstuna har även tillfört viktiga kunskaper om hur 
lärande tar form i många olika sammanhang och nivåer. 

Det sker ett vardagslärande för deltagare i projektet, samt även en ut-
veckling av professionell kunskap inom socialt förändringsarbete bland verk-
samhetsansvariga på olika nivåer i organisationen. Projektet har också tillfört 
kunskaper till den ordinarie verksamheten i kommunen. Den kritiska frågan 
för projektets fortsättning kommer, enligt utvärderingens bedömning, att vara 
att uppfylla målsättningen att insatserna inom projektet blir permanenta.  

Tidigare forskning om hur projektresultat används visar att risken är stor 
att effekterna av projektet försvinner sedan det avslutats och att det inte lämnar 
några bestående intryck i den reguljära verksamheten. Samtidigt har sådana 
resultat kritiserats av de som menar att frågan om användning är beroende av 
hur man uppfattar begreppet. Ofta brukar likhetstecken sättas mellan god an-
vändning och åtgärder som dels är synliga, dels sker i nära tidsmässig anslut-
ning till projektet. Här kan det vara viktigt att tänka på andra sätt att se på an-
vändning som en lärande process i form av förändringar av attityder och tan-
kesätt som kanske inte visar sig omedelbart utan först på längre sikt.  

Det är även angeläget att se närmare på hur man kan förklara bristande 
användning. En typ av orsaker kan handla om att det saknas kunskaper hos 
användaren vilket kan bero på att man inte har satt sig in i vad projektet syftar 
till och vad det har för betydelse för den egna praktiken, t ex inom socialtjäns-
ten, förskolan, skolan, kulturarbetet, etc. Andra orsaker till bristande använd-
ning kan vara att det saknas möjligheter och resurser för att ta till sig och om-
sätta resultatet.  

Olika strategier för att främja användning kan vara att projektledningen 
aktivt betonar projektet som lärande process, att presumtiva användare infor-
meras och görs delaktiga för att kunna känna att projektet berör deras arbete. I 
vår utvärdering har vi också pekat på resursfrågan som en kritisk punkt och då 
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inte minst behovet av att ge projektets personal rimliga arbetsvillkor för att 
kunna utföra det kvalificerade och ofta banbrytande förändringsarbete som 
förväntas att projektet ska bidra till. I denna kvalifikation och resurs ligger även 
att ha möjligheter att aktivt föra ut sina resultat till olika berörda kollegor och 
intressenter i kommunen. 

 



Ove Karlsson m.fl. Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna 

 17

1 INLEDNING  

1996 beslutade Riksdagen att inrätta ett särskilt statsbidrag för insatser i ett 
antal invandrartäta kommuner (Proposition 1994/95:100). Målet med insatser-
na var att öka arbetskraftsdeltagandet och stärka kompetensen hos de boende i 
dessa områden samt att konkret öka de vardagliga kontaktytorna och motver-
ka utanförskap. Sammanlagt 27 kommuner ansökte om statsbidraget och åtta 
valdes ut; Stockholm, Göteborg, Malmö, Botkyrka, Huddinge, Haninge, Söder-
tälje och Solna. Under 1997 utsågs fyra referenskommuner utanför storstads-
områdena; Eskilstuna, Norrköping, Trollhättan och Landskrona. Dessa kom-
muner fick vardera nio miljoner i anslag för insatser i utvalda bostadsområden.  

1.1 Bakgrund 

Under senare hälften av 1900-talet har Sverige tagit emot många invandrare. I 
början var det främst arbetskraftsinvandring av unga, ensamstående män från 
i huvudsak länder i Europa. Under 1980-talet ökade antalet asylsökande och 
flyktingar. Invandringen var i huvudsak utomeuropeisk och omfattade ofta 
hela familjer vilket ställer helt andra krav på både mottagande och integration. 
Under 1990-talet ökade arbetslösheten i Europa och även i Sverige. Särskilt 
drabbade grupper var invandrare, handikappade och personer med bristande 
skolunderbyggnad.  

Förutom arbetslöshet var även bostadsfrågan ett stort problem för flyk-
tingar och invandrare. Många fick bostäder inom det s. k. ”miljonprogram-
met”. Sedan år 1985 har ”hela-Sverige-strategin” tillämpats för nya flykting-
grupper och det har resulterat i en något mer utjämnad geografisk fördelning 
över landet. Fortfarande kvarstår dock en betydande geografisk koncentration 
av antalet utlandsfödda i storstadsområdena (Proposition 1997/98:16). Förut-
om en tilltagande segregering finns det även stora brister i bostadsmiljön, fram-
för allt i storstadsregionerna. Inom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg 
och Malmö är ett drygt 50-tal identifierade bostadsområden s.k. utsatta bo-
stadsområden. I dessa områden är andelen socialbidragstagare dubbelt så hög 
som i övriga storstadsregioner. I dessa bostadsområden finns också en överre-
presentation när det gäller arbetslöshet, lägre inkomstnivåer, höga ohälsotal 
och större sjukfrånvaro. Det finns därför anledning att tala om utsatta bostads-
områden snarare än invandrartäta (SOU 1990:36). 

1.2 Proposition om särskilda insatser 

Den regering som inrättades år 1994 tillsatte två parlamentariska kommittéer 
med uppgiften att utreda flykting- respektive invandrarpolitiken. Det skulle 
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dock dröja några år innan dessa kommittéer avslutat sina arbeten. För att få 
igång snabbare åtgärder framför allt i landets tre största städer men även andra 
segregerade miljöer, föreslog regeringen riksdagen att inrätta ett anslag på 125 
miljoner kronor för budgetåret 1995/96 för särskilda insatser i ett antal invand-
rartäta kommuner.  

I propositionen (1994/95:100) som utarbetats inom Arbetsmarknads-
departementet framhåller man att de åtgärder som dittills genomförts inte är 
tillräckliga. Man pekar också på att det finns flera omständigheter till att in-
vandrarna har svårt att få arbete. Några orsaker är att antalet lediga arbeten 
utan krav på utbildning eller erfarenhet har minskat, samtidigt som kraven på 
kunskaper i svenska språket och specifik yrkeskompetens har ökat. Dessutom 
spelar personliga kontakter större roll än tidigare i rekrytering av ny arbets-
kraft, samtidigt som främlingsrädsla och okunskap om den allt mer heterogena 
invandrargruppen ökar. I propositionen sägs även att den mest negativa sys-
selsättningsutvecklingen för invandrare har skett i landets tre storstäder. Där-
för föreslår man omedelbara insatser inom dessa områden.  

Bostadssegregationen medför även att de vardagliga möjligheterna att 
lära sig det svenska språket har försvårats. I flera av de invandrartäta bostads-
områdena bor ekonomiskt svaga grupper och människor med psykosociala 
problem. Enligt propositionen behövs omedelbara insatser för att bryta denna 
negativa utveckling och för att ge alla likvärdiga möjligheter till arbete och 
utbildning. Insatserna fordrar en djupgående samverkan mellan olika myn-
digheter och stor flexibilitet.  

1.3 Regeringens direktiv och mål för insatserna  

Från regeringen betonades att insatserna skulle sträva efter en bred samverkan 
mellan olika myndigheter och organisationer samt ett helhetsperspektiv. Pro-
jekten skulle även förankras lokalt och bygga på invånarnas egna initiativ och 
önskemål. I de direktiv (”Särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden”, 
direktiv A95/1307/IP) som ställdes till de deltagande kommunerna sades att:  

Det statliga stödet skall ses som ett igångsättningsbidrag för insatser som i princip 
skall kunna övergå i ordinarie verksamhet. Huvudansvaret är kommunens och de 
statliga medlen är avsedda som en delfinansiering. Bidrag utgår med högst hälften 
av kostnaderna för handlingsplanens olika insatser. (s. 89) 

Den målsättning som formuleras i regeringens proposition (1994/95: 100) är att 
insatserna skall bidra till att öka invånarnas kompetens och arbetskraftsdelta-
gande samt till en god social utveckling. Följande citat från ovan nämnda di-
rektiv (A95/1307/IP, s. 2) visar vad staten angav för mål med insatserna: 

Insatserna i de invandrartäta bostadsområdena ska huvudsakligen stärka kompe-
tensen hos de invandrare som bor där och öka deras arbetskraftsdeltagande.  
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Vidare ska de vardagliga kontaktytorna mellan invandrare och övriga svenskar 
öka för att underlätta inlärningen av svenska språket och för att förbättra möjlighe-
terna till inträde på arbetsmarknaden.  

Andra insatser som på ett konkret sätt bidrar till en god social och kulturell utveck-
ling och motverkar utanförskap i berörda bostadsområden kan också komma i frå-
ga. Det gäller exempelvis tillskapande av arbetsplatser och träffpunkter i bostads-
områdena. 

Bidragen avser särskilt att underlätta igångsättning av insatser som avses bli per-
manenta. 
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2 PROJEKTET I ESKILSTUNA  

Under 1997 fortsatte staten den inledda satsningen på storstadskommunerna. 
Ett viktigt argument var att förändringsarbetet krävde långsiktighet i genom-
förandet (Prop 1996/97:1, s. 20). Som nämndes inledningsvis beviljades ytterli-
gare nio miljoner var till fyra referenskommuner för att genomföra särskilda 
insatser inom invandrartäta bostadsområden (Regeringsbeslut In 97/747/IE). 
En av dessa kommuner var Eskilstuna. Villkoren för bidragen var desamma 
som för storstadskommunerna: att öka arbetskraftsdeltagandet och stärka 
kompetensen hos de invandrare som bor i dessa områden, samt att öka de 
vardagliga kontaktytorna mellan invandrare och övriga svenskar. I samband 
med att de fyra referenskommunerna utsågs fästes även större vikt vid behovet 
av metodutveckling (Integrationsverket 2000). Syftet var att utveckla metoder 
som kan motverka segregation och på sikt vända utvecklingen i positiv rikt-
ning. Det fanns också ett intresse att få jämförbara erfarenheter av insatser som 
genomfördes i andra kommuner än storstadsregionerna (Prop 1996/97:1, s 20). 

2.1 Kommunens handlingsplan 

I regeringsbeslutet angavs ett antal förutsättningar för de beviljade medlen. 
Kommunerna fick själva besluta vilket bostadsområde som skulle väljas ut. En 
handlingsplan över arbetet skulle göras och lämnas till Inrikesdepartementet. 
Planen skulle beskriva det/de bostadsområden som ingick i projektet samt 
vara underskriven av de olika samverkansparterna.  

Under våren 1998 utarbetades en femårsplan för utvecklingsarbetet med 
start 1999 (Eskilstuna kommun, 1998). I planen angavs att projektet skall bygga 
på det arbete som redan pågick i bostadsområdena. Handlingsplanen avser att 
svara mot Inrikesdepartementets direktiv (Regeringsbeslut In 97/747/IE). Pla-
nen bygger också på de strategiska mål som på olika sätt förts fram i Eskilstuna 
kommun. Kommunens handlingsplan har således utvidgats i förhållande till 
de statliga riktlinjerna och omfattar flera egna mål som utgår från den lokala 
demokratiberedningen i kommunen. Enligt handlingsplanen betonar bered-
ningen Agenda 21-arbetets integrering med övrigt miljö- och folkhälsoarbete, 
att alla medborgare skall ha tillgång till IT, ungdomars möjligheter till reellt 
inflytande och områdesstyrelser med syfte att utveckla demokrati, delaktighet 
och ansvar. Handlingsplanen söker även knyta samman målen för kommun-
styrelsens strategiska utskott vilka bland annat betonar samhällsbyggnad, mil-
jö och folkhälsa samt IT frågor. I handlingsplanen vägs även in måldokument 
för arbetsmarknadsnämnden samt samverkansprojekt inom Torshälla Stads 
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förvaltning. Sammanvägningen av statliga och kommunala mål resulterade i 
följande punkter i Eskilstuna kommuns handlingsplan (1998, s. 8): 

− att öka arbetskraftsdeltagandet, stärka kompetensutvecklingen och för-
djupa vardagskontakterna bland människor i området. 

− att konkretisera intentionerna i Agenda 21  

− att stimulera till framväxten av former för boendeinflytande och brukarin-
flytande.  

− att skapa en arena för ett boendeförankrat samhällsplaneringsarbete. 

− att utveckla former för områdesstyrelser, dess roll och uppgifter. 

− att utveckla former för ungdomars delaktighet och inflytande. 

− att utveckla former för lokal IT förankring – tillgänglighet och använd-
ning.  

− liknande utveckling också i andra bostadsområden. 

Intentionerna är att skapa förutsättningar för att de verksamheter som startas 
inom projektet också kan bli permanenta. I handlingsplanen anges att arbets-
kraftsdeltagandet skall stärkas hos dem som står utanför den ordinarie ar-
betsmarknaden genom lokala initiativ och riktat stöd. Kommunala myndighe-
ter, organisationer och näringsliv bör arbeta som aktörer i området. För att nå 
resultat förutsätts även en ökad och djupgående samverkan mellan dessa aktö-
rer, samt flexibilitet i insatserna. Kompetensutveckling skall ske genom att ta 
tillvara, stärka och utveckla kompetenser och resurser hos de boende. Detta 
skall ske såväl på ett socialt, språkligt, kunskapsmässigt som kulturellt plan. 
Insatserna skall också bidra till att vardagslivskontakterna ökar mellan olika 
grupper av boende. Eftersom detta i hög grad bygger på lokala initiativ och 
behov är det viktigt att tillräcklig tid ges för förankringsarbetet i bostadsområ-
det så att utrymme skapas för en dialog mellan de berörda. I planen tar man 
också fasta på att arbetet förväntas växa underifrån. Staten söker skapa en ram 
som ger utrymme för nytänkande och okonventionella metoder. Det konkreta 
arbetet och insatserna förväntas engagera dem som bor och bildar föreningar i 
bostadsområdet. Detta är anledningen till att handlingsplanen inte anger kon-
kreta insatser, utan nöjer sig med att beskriva en struktur för arbetet och de 
roller som de olika aktörerna skall inta. Organisationen föreslås bestå av en 
ledningsgrupp med ett femårigt mandat. Gruppen skall ha tolkningsföreträde 
för det arbete som bedrivs ute i området. 

2.2 Projektets ekonomiska ram 

I kommunens handlingsplan för utvecklingsarbetet i bostadsområdena La-
gersberg och Nyfors delas projektets ekonomiska insatser i kommunen in i tre 
delar: Lokalt arbete, gemensamma insatser och riktade insatser. Den första 
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delen utgörs av det konkreta, lokala arbetet i bostadsområdena, som föreslås få 
största delen av den totala satsningen, där nära hälften av projektpengarna 
eller 8,5 miljoner kronor avsätts. Den andra delen består av gemensamma in-
satser som beslutas tillsammans av ledningsgrupp och resursgrupp, där myn-
dighetsföreträdare med specifik kommunal kompetens ingår. Denna del om-
fattar 3,2 miljoner kronor. Del tre är medel för riktade insatser till avgränsade 
målgrupper med särskilda behov och denna summa disponeras av resurs-
gruppen. Till denna del anslås 5,5 miljoner kronor och resterande 0,8 miljoner 
avsätts för utvärdering av projektet. I handlingsplanen finns också en skiss till 
en ekonomisk ram, se tabell 1. Den slutliga utformningen beror på en mängd 
faktorer, bl.a. löneläge för de anställda, kostnader beroende på olika insatser 
från Barnkulturcentrum, kostnader för administration, gemensamma insatser 
samt riktade insatser. Det hela ska ses som ett förslag till hur det statliga bidra-
get skall disponeras samt den egna finansieringen utformas. 

Tabell 1. Ekonomisk ram för utvecklingsarbete, Lagersberg/Nyfors. 

Verksamhet: Finansiering: statliga 
anslag 

Egen finansiering i kommunen 

Del 1   

Lokalt arbete 

Summa 

2.8 milj projektledare 

0.75 milj kultur 

0.5 milj budget 
ledningsgrupp 

0.35 milj utbildning 

4.4 milj 

1.6 milj projektled. Lagersb 

0.75 milj kultur BKC 

0.25 milj administration 

1.5 milj förstärkn proj.-ledn 

4.1 milj 

Del 2   

Gemensamma 
insatser 

Summa 

1.4 milj 

1.4 milj 

1.8 milj 

1.8 milj 

Del 3 

Riktade insatser 

Summa 

 

2.5 milj komp.höjande 
insatser 

2.5 milj 

 

2.0 milj utredning handledning 
samordning 

1.0 milj förstärkn riktade ins 

3.0 milj 

Utredning och 
utvärdering 

Utvärdering 

Summa 

0.7 milj 

0.7 milj 

0.1 milj utredn. feb-apr –98 

0.1 milj 

Totalt under fem år 9.0 milj 9.0 milj 
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Då handlingsplanen skrevs 1998 saknades sammanlagt 6,3 miljoner av de nio 
miljoner kronor som kommunen skulle avsätta för egen insats i projektet. I 
planen föreslås att kommunen svarar för sammanlagt tre miljoner kronor, dvs. 
600 000 kronor per år, och att övriga insatser (3,3 miljoner) förutsätts täckas av 
andra samverkanspartners. 

2.3 Ledning och organisation 

Eskilstunas kommunstyrelse beslöt i juni 1998 att anta handlingsplanen för 
utvecklingsarbetet i Lagersberg/Nyfors. Projektet placerades under en period i 
den kommunala arbetsmarknadsförvaltningen. Därefter flyttades det till sam-
hällsbyggnadsförvaltningens strategiska enhet och efter en omorganisation 
placerades det i kommunledningsförvaltningens utvecklings- och näringslivs-
enhet. Under hösten 2000 lämnade kommunfullmäktiges integrationsbered-
ning en rapport, där man föreslog att utvecklingsprojektet främst skulle inrik-
tas på att ge medborgare möjlighet att få anställning eller bilda företag och att 
man därför borde överväga att lägga ansvaret för projektet på arbetsmarknads-
nämnden. I sitt remissvar argumenterade projektledningen mot förslaget och 
betonade vikten av ett bredare perspektiv med utgångspunkt i det geografiska 
områdets lokala förutsättningar. Resultatet blev att projektet blev kvar direkt 
under kommunstyrelsen. 

2.3.1 Projektområden 

I regeringens beslut (1997-05-07) fastslogs att de berörda kommunerna skulle 
utse ett bostadsområde som projektområde. Eskilstuna kommun föreslog att 
bostadsområdena Lagersberg, Råbergstorp och Nyfors gemensamt skulle ut-
göra projektområde (Eskilstuna kommun, 1998-02-12). Dessutom ansågs bo-
stadsområdet Skiftinge viktigt att uppmärksamma eftersom det också utgjorde 
en kommundel med stor invandring, hög arbetslöshet och stor andel socialbi-
dragstagare. Det gjorde att kommunen beslutade att Skiftinge skulle ingå i 
projektorganisationen, dock enbart med stöd från kommunala medel och inte 
inom ramen för det statliga bidraget (Eskilstuna kommun, 1998-09-18). 

I dessa olika bostadsområden fanns redan ett antal verksamheter som 
kommunen ville bygga vidare på inom projektet. Det rörde sig om EU-
projektet Gröna jobb i Lagersberg, områdeslokalen Knuten i Råbergstorp, den 
nyöppnade områdeslokalen Grytan i Nyfors samt en lokal mötesplats, Varma 
Fakta i Skiftinge. 

2.4 Strategi för projektarbetet 

Den strategi som används i projektet kan beskrivas med utgångspunkt från ett 
perspektiv på styrning av offentlig verksamhet. Det finns olika styrmedel som 
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staten kan välja för att påverka utvecklingen i kommunerna. Tre sådana styr-
medel är regleringar, ekonomiska styrmedel och information (Vedung, 1991). I 
det aktuella utvärderingsprojektet har staten inte valt att i första hand styra 
med regleringar. Istället har man valt att använda sig av ekonomi som styrme-
del. Ett villkor som staten ställer är att statsbidraget endast ska motsvara högst 
hälften av de uppskattade projektkostnaderna. Resterande del av kostnaderna 
förutsätter man att kommunerna skjuter till med egna medel. Däremot har 
kommunerna fått relativt stor frihet att utforma projektverksamheten utifrån 
egna tankar och idéer. Man ser det som en poäng att tona ned regelstyrning 
som medel och vill ge de lokala beslutsfattarna stort utrymme. 

För att projektet ska kunna fungera behövs också information till berörda 
målgrupper och projektarbetare. Informationen blir därmed ytterligare ett vik-
tigt medel för att styra projektet. En del i informationsstyrningen är att beskriva 
vilka problem som ska åtgärdas och hur situationen ser ut i de olika bostads-
områdena. Det kan gälla frågan om arbetslöshet men även långtidsarbetslös-
het, andel socialbidragstagare, andel invandrare från olika länder, etc. I denna 
informationsstyrning ingår också att presentera analyser som visar att utveck-
lingen riskerar att leda till en ekonomisk och etnisk segregation.  

Den strategi som politikerna i Eskilstuna valde för genomförandet av 
projektarbetet är en satsning på mötesplatser i bostadsområden. Mötesplatser-
na hade visserligen redan initierats när det statliga bidraget kom in i bilden. 
Det hindrar inte att bidraget blev ett styrmedel genom att det kunde tillföra 
mötesplatserna en hel del verksamhet som inte kunde ha genomförts utan 
dessa bidrag. Informationsstyrningen innehåller således en problembild med 
konsekvensanalys samt förslag till åtgärder. Beskrivningen bildar en viktig 
utgångspunkt för de olika aktörer som ska förmås att samverka för att föränd-
ra situationen. 

2.5 Utvärderingsuppdragets syfte och inriktning 

Våren 2000 fick Centrum för välfärdsforskning vid Mälardalens högskola i 
uppdrag att utvärdera projektet som gick under benämningen: ”Särskilda in-
satser i ett bostadsområde 1999-2003.” Det övergripande syftet med utvärde-
ringen är att bedöma hur projektet bidrar till att öka arbetskraftsdeltagandet, 
kompetensutvecklingen och vardagslivskontakterna. Syftet preciseras i tre 
punkter; 

− Att belysa projektets val av metoder och arbetsformer, samt hur olika be-
rörda intressenter uppfattar och bedömer arbetet 

− Att bedöma projektarbetets effekter och generella kunskapsbidrag inom 
det aktuella problemområdet 
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− Att göra kopplingar till aktuell forskning som kan sätta in resultatet i ett 
bredare sammanhang som kan belysa centrala problem i samhället. (Of-
fert för projektutvärdering 2000-02-18). 

2.6 Lärande utvärdering 

I uppdraget finns en ambition att utvärderingen skall genomföras för att upp-
märksamma frågan om lärande. På det sättet kan man säga att uppdraget av-
viker från en traditionell utvärdering som är till för att ge beslutsfattarna åter-
koppling för att kontrollera att beslut verkställs och att anvisningar följs. Med 
betoningen på lärande uppstår det andra informationsbehov och utvärdering-
ens uppgift blir att beskriva och bedöma hur idéer och kunskaper utvecklas 
och hur projektets insatser/åtgärder kan bidra till lärande.  

2.7 Kriterier 

Konkreta frågor, som skall undersökas och vilka kriterier som skall användas 
vid bedömningen av projektet har i ett inledningsskede diskuterats mellan 
projektledning och utvärderare. Under dessa diskussioner har man enats om 
att utvärderingen inriktas på att beskriva och bedöma processer och resultat i 
projektet främst utifrån frågan om lärande och förändring. Avgörande för ut-
värderingens genomförande blir då frågeställningar om hur detta lärande kan 
identifieras, förklaras och förstås. Utvärderingens uppgift blir därför att utfors-
ka om det sker något lärande och i vad mån detta är ändamålsenligt i förhål-
lande till projektets mål. Vidare i vad mån de åtgärder som företas i projektet 
utmynnar i att målen angående ökat arbetskraftsdeltagande, kompetensut-
veckling och vardagslivskontakter uppfylls.  

Fokus för denna utvärdering ligger på frågor om vad deltagarna anser att 
man lärt sig genom deltagande i projektverksamheter och hur de kan använda 
sina nya kunskaper? Viktiga frågor är i vilken mån anser man att de nya kun-
skaperna och erfarenheterna bidrar till att ge inträde på arbetsmarknaden eller 
bidrar till ökade vardagslivskontakter mellan grupper av boende?  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel beskriver vi några viktiga förutsättningar för analys av data som 
samlas in genom utvärderingen. Dessa förutsättningar anger vi i form av några 
olika infallsvinklar som kan användas för att granska och diskutera materialet. 
Den första infallsvinkeln gäller styrning genom mål, den andra om olika per-
spektiv på förändring, den tredje handlar om lärande och den fjärde handlar 
om projektarbete som förändringsmetod. Detta sista område har tillkommit 
som en följd av den utvidgade kontakten med ansvariga politiker för projektet 
som intervjuades under våren 2002.  

3.1 Målstyrning 

Inom projektet möter man mål på skilda nivåer i processen. Regeringen formu-
lerade mål för det statliga bidraget i sitt beslut och i riktlinjerna för arbetet. Es-
kilstuna kommun lade till mål i sin handlingsplan och det praktiska arbetet har 
sedan tagit fasta på ett antal konkreta mål. 

Målstyrning har under de senaste åren blivit ett flitigt använt begrepp 
inom den offentliga verksamheten. Bland de fördelar som styrformen förvän-
tas ha nämns att den ger de förtroendevalda en rimligare arbetssituation sam-
tidigt som den ger de anställda ett större inflytande över hur produktionen 
bedrivs på ett effektivt sätt. Man säger även att styrformen är effektiv, ger ut-
rymme för de anställdas kreativitet, samtidigt som den ger plats för ett reellt 
inflytande för dem som utnyttjar de kommunala tjänsterna (Pihlgren & Svens-
son 1990). 

De båda forskarna Lindensjö och Lundgren (1986) har tagit upp och för-
djupat de problem som uppstår vid målstyrning av verksamheter. De inför 
begreppen formuleringsarena och realiseringsarena för att beskriva de arenor, 
där i detta fall utbildningspolitiken utformas respektive realiseras. Enligt dem 
styrs den verklighet där målen formuleras och den verklighet där de realiseras 
av olika villkor, vilket innebär att det aldrig går att överbrygga klyftan mellan 
dem på ett enkelt och rationellt sätt. 

På formuleringsarenan ska mål utformas för styrning och det är vanligt 
att man når politiska kompromisser som tar hänsyn till de centralt domineran-
de idéerna, attityderna och styrkeförhållandena mellan olika strävanden som 
finns. På realiseringsarenan bestäms spelreglerna av lokala förhållanden och 
maktstrukturer. De centralt formulerade målen framstår här inte sällan som 
ytliga och utan kontakt med verkligheten, d v s med de konflikter och problem 
som man möter lokalt. Följden blir att man gör en tolkning, som anpassar må-
len till att stämma överens med sin egen verklighet och villkor. Eftersom reali-
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serandet av målen kan ske under helt andra villkor än de som gällde när de 
centrala målen formulerades, ges utrymme för handlingar i praktiken som kan 
gå i en annan riktning än den som uttrycks i målen, särskilt om dessa är vagt 
formulerade.  

Lindensjös och Lundgrens modell har senare utvecklats med ännu en 
nivå, nämligen en reformuleringsarena. De tre forskarna Lundman, Pirinen 
och Sjögrund (1993) visar i en studie av den nya gymnasieskolans införande i 
Stockholm hur denna arena bestående av lokala politiker och tjänstemän for-
mulerar om de statliga målen inom skolstyrelse, skolförvaltning, skolledning, 
ämneskonferenser och arbetsenheter. I denna arena formulera målen om med 
hänsyn till lokala intressen och aktörer, förhållanden och villkor. 

3.2 Perspektiv på förändring 

Den andra infallsvinkeln för att analysera projektet är att se vad det är för för-
ändring som sker. Här kan man använda tre perspektiv på förändring som 
utgångspunkt: Teknologiskt, politiskt och kulturellt (Karlsson & Ventura, 
1989). De tre perspektiven visar på hur olika grundföreställningar om hur för-
ändring och utveckling kommer till stånd styr planering och uppbyggnad av 
ett projekt. Ser man ett förändringsarbete ur ett teknologiskt perspektiv framstår 
det som en rationell process, där ett välplanerat och systematiskt arbete leder 
till tydliga och avläsbara resultat och det är troligt att man överlåter arbetet att 
genomföra det till skickliga och erfarna administratörer och professionella ak-
törer. Avnämarens roll begränsas då till att bli en passiv mottagare. Detta upp-
levs dock inte som problematiskt eftersom man utgår från att alla är överens 
om vad som är viktigt och betydelsefullt och att förändringsarbetet handlar om 
att utföra ett effektivt, skickligt och planerat arbete. 

Ur det tekniska perspektivet ser man organisationen som enhet med 
gemensamt mål som också styr utveckling och förändring. Vid ett politiskt per-
spektiv på förändring är det istället en samling individer och intressen som har 
delvis olika strävanden som ses som de viktiga drivkrafterna.1 Det innebär att 
man uppmärksammar att olika intressenter har olika värderingar och intressen 
och att det därför blir nödvändigt att vara öppen för att kunna förhandla och 
kompromissa sig fram till en lösning, som kan godtas av de flesta. Detta ställer 
krav på att deltagarna ges en mera aktiv roll i förändringsarbetet. Inom det 

                                                      
 
1  Begreppet politiskt i detta sammanhang är inte identiskt med partipolitik. Som 

framgår av vår text avses snarare att uppmärksamma den typ av agerande som in-
nebär att man hävdar olika intressen, men också att man väger samman, förhandlar, 
ser till olika aspekter och intressen och kompromissar i syfte att nå legitimitet och en 
framkomlig väg för en lösning. 
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politiska perspektivet finns också ofta en tro på att man kan komma fram till en 
kompromiss och nå överenskommelser, vilket inte alls framstår som säkert om 
man ansluter sig till det kulturella perspektivet.  

Inom det kulturella perspektivet ser man olika intressenter och företrädare 
som aktörer inom sina respektive (sub)kulturella sammanhang eller traditio-
ner. Det gör att deras agerande framstår som rationellt för dem själva, men 
kanske inte för andra utanför deras subkultur. Det gör också att det kan vara 
komplicerat att nå en samlad syn med bibehållande av skilda värderingar och 
normer. 

En analys av projektet med utgångspunkt i de tre skilda perspektiven 
kan ge ökad kunskap om de värderingar och förutsättningar, som styr arbetet 
och därmed även bestämmer viktiga faktorer i utformningen av projektet. Sy-
nen på de boende i områdena och deras roll i projektet, urval och anställning 
av personal och kraven på dessas yrkeskunnande och kompetens är till exem-
pel beroende av vilket synsätt som dominerar i förändringsarbetet. 

3.3 Lärande 

Den tredje infallsvinkeln för vår analys av data från olika verksamheter är att 
fråga om och hur lärande sker. Vi börjar med att se på vad som kan avses med 
lärande. När en individ lär sig något, så utvecklar hon också sin kunskap om 
världen och den egna relationen till världen. Hon söker alltid erövra en me-
ningsfullhet i det som hon lär sig och varje ny kunskap och varje ny erfarenhet 
är en ny ”pusselbit” som läggs till tidigare erfarenheter och kunskaper och som 
påverkar och kan ge nya tolkningar av det vi ”trodde” att redan visste.  

Detta synsätt innebär också att vi alltid har en förförståelse, när vi närmar 
oss något nytt. Vi har en erfarenhet av tidigare liknande situationer och en fö-
reställning, om vad detta nya kan komma att innebära och drar oss till minnet 
tidigare tolkningar av liknande situationer. Djupt i vår förförståelse ligger de 
bruk och sedvänjor som lärts och förts över genom generationer och som ingår 
i vår kulturs identitet och som förmedlas och bärs av vårt språk. Språket är 
även med och bildar vår värld, och vi tar över ett språk när vi fostras in i sam-
hället och lär oss hur det skall tolkas och användas och vilka innebörder det 
förmedlar.  

Idag lever vi i ett samhälle där flera språk lever sida vid sida och där 
samhället måste kunna ge utrymme för flera olika tolkningar samtidigt. Få av 
oss kan längre leva utan att dagligen möta olika världsbilder och vi måste där-
igenom göra nya tolkningar av världen som inbegriper erfarenheten av att det 
finns andra sätt att tolka och uttrycka verkligheten. Denna syn på världen och 
på lärande i världen har sina rötter i en fenomenologisk tradition och den in-
nebär att lärande är en tolkande process, som syftar till att förstå verkligheten 
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(Larsson 1986). Enligt det fenomenologiska synsättet spelar vårt vardagsläran-
de en betydelsefull roll i och med att man betonar att vi tolkar det vi möter och 
lär i en process av våra vardagsupplevelser. Vårt lärande begränsas alltså inte 
av vi inte befinner oss i skolans och den organiserade undervisningens iscen-
sättning.  

Under senare år har det sociokulturella perspektivet på lärande vunnit 
allt större fotfäste. Detta betonar att vårt lärande är situerat, d v s det är bundet 
till ett specifikt sammanhang. Detta perspektiv vänder sig alltså mot den tradi-
tionella kognitiva utvecklingspsykologin, som talar om vissa bestämda utveck-
lingsfaser som alla människor går igenom. Istället betonas att lärandet är bun-
det till och beroende av ett sammanhang och en situation, att det är ett specifikt 
lärande. Lärandet är tydligt och beror av under vilka premisser och under vil-
ka förutsättningar man lär. Inom det sociokulturella perspektivet betonar man 
vårt vardagslärande och det lärande, som vi gör i vår vardagliga sociala kon-
text tillsammans och i utbyte med de människor som omger oss. Vi lär genom 
de individer som finns kring oss i vår vardag, vi lär tillsammans, av och genom 
varandra. Var och en handlar med utgångspunkt från sina egna kunskaper och 
erfarenheter och vad vi medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen 
kräver, gör möjligt och tillåter (Säljö 2000). Vi lär medan vi handlar och läran-
det är en del av en verksamhet och en social praxis, som man skolas in i (Lave 
& Wenger 1991).  

Det sociokulturella lärandet knyter lärandet till handlingen, man lär i 
själva handlingen och lärandet uttrycks i handling. Andra forskare som står 
närmare de hermeneutiska och fenomenologiska perspektiven, såsom Larsson 
(1996) betonar att ett lärande sker även då vi inte handlar, vi utsätts för bud-
skap genom media och andra människor och även om detta inte omsätts i 
handling har det nått vårt medvetande och förändrat vår syn och bild av värl-
den. 

3.3.1 Förutsättningar för lärande 

Genomgående för de perspektiv som beskrivits ovan är att de betonar det var-
dagliga lärandet genom vars och ens tolkning av världen, en tolkning som 
grundar sig på och är beroende av den förförståelse man har genom deltagan-
de i ett språk, en kultursfär och egna individuella upplevelser och tidigare erfa-
renheter. Lärandet beskrivs även som en förändring av synsätt och av upple-
velsen av världen och den egna identiteten.  

Larsson (1996) tar upp tre utmaningar för dem som organiserar studier 
eller erbjudande om lärande. Han betonar att människors tolkningar skall ut-
manas. När någon kommer till en utbildningssituation eller ett annat samman-
hang som kräver ett lärande, en förändring av rådande tankemönster, bär man 
med sig gamla tankemönster och föreställningar. Skall dessa kunna förändras 
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krävs det därför att de utmanas, annars finns det ingen kraft som tvingar till att 
ompröva och börja reflektera i nya banor. Ett krav är därför att det erbjudande 
som ges är tillräckligt ambitiöst, så att de som möter det lär sig mer och annat 
än vad de redan visste. Man behöver föra in nytt, utnyttja skillnader i erfaren-
heter, åstadkomma ett samtal och en dialog mellan dem som deltar för att få till 
stånd den spänning som gör att gamla föreställningar utmanas och kan för-
ändras.  

En annan utmaning är att lärandet måste beröra oss på djupet, vara au-
tentiskt. Alla känner till den form av inlärning som består i att lära sig någon-
ting utantill eller att plugga in kunskaper inför ett prov, fakta som man sedan 
kan tillåta sig att glömma när man bevisat att de en gång har lästs in. Ofta har 
den sortens lärande förknippats med skolans undervisning, där vi genomgår 
kurser, som vi inte själva valt och som vi inte heller är genuint intresserade av. 
Även i vardagslärande kan man dock riskera att hamna i sammanhang, där 
lärandet inte blir autentiskt om man t ex är tvingad att deltaga i en verksamhet, 
för att få sin utkomst eller för att man inte har något annat val.  

Den tredje utmaningen för att ett äkta lärande skall kunna äga rum är att 
det upplevs som relevant. Även här har de flesta erfarenhet av att det har varit 
svårt att uppfatta delar av det formella lärandet i skolan som relevant för det 
egna livet och den framtid man planerar. Även när de kunskaper, som lärs ut 
har ett tydligt innehåll, som är relevant för vårt dagliga liv, lärs kunskapen ut 
skild från sitt vardagliga sammanhang. Vi lär oss skriva och läsa för att kom-
municera och räkna för att klara våra dagliga praktiska sysslor och ändå sker 
kunskapsöverföringen i den formella utbildningen långt ifrån den vardagliga 
tillämpningen, vilket gör det svårt att se nyttan och behovet av den. Kan vi se 
att ett kunnande är relevant för oss har vi också lättare för att lära. När vi får 
möjlighet att lära i ett praktiskt sammanhang blir kunskapen meningsfull och 
det blir viktigt för oss att öppna oss för att kunna införliva den med oss själva. 
Behovet av att kunna och behärska ett främmande språk blir större och vikti-
gare om man lever och arbetar bland människor som talar det språket, både för 
att kunna göra sig förstådd och bli en igenkänd och accepterad människa 
bland dessa och för att kunna behärska de moment och det lärande som arbe-
tet innebär. 

3.3.2 Konklusion  

Diskussionen om lärande kan ställas i relation till de tekniska, politiska och 
kulturella perspektiven på förändring som beskrivs ovan. De tre perspektiven 
betonar olika sidor av lärandet och omfattar även skilda sätt att se på målen 
och deras funktion och speglar även olika syn på lärande och kunskap.  

Inom det teknologiska perspektivet utgår man från att värderingarna är 
lika för de berörda och att målen är styrande. Man strävar därför efter att for-
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mulera målen tydligt och otvetydigt och att de skall vara möjliga att uppfylla. 
Man söker även att definiera de kvalifikationer som arbetet kräver och att per-
sonalen har den yrkesmässiga kompetens som krävs. Det lärande som betonas 
är inhämtande av kunskaper för att kunna genomföra arbetet på ett rationellt 
och skickligt sätt och för att lösa de problem som uppstår. 

Inom det politiska perspektivet är man medveten om att det råder olika 
intressen och värderingar och att det är nödvändigt att förhandla för att finna 
en lösning som kan accepteras och omfattas av så många som möjligt. Målen 
blir därmed resultat av förhandlingen och blir mera ogripbara och svävande, 
de är mera uttryck för en viljeyttring och behöver tolkas och brytas ned i bruk-
bara delmål. Lärandet inriktas på att kunna hantera situationer där omdöme 
och livserfarenhet är viktiga komponenter och där man behöver tolka situatio-
ner, hantera konflikter och väga intressen med gott omdöme och balans för att 
finna en godtagbar lösning. 

Inom det kulturella perspektivet dominerar behovet av mening och in-
nehåll och man är medveten om att olika värden kan stå i konflikt med var-
andra utan att det alltid eller på något självklart sätt går att förhandla fram en 
gemensam lösning. Lärandet inriktas på att kunna förmedla innehåll och me-
ning och att kunna tolka den mening som andra lägger i det som sker. Läran-
det omfattar även distans till det egna synsättet och förmåga att värdera även 
det okända och oväntade.  

Tabell 2. Lärandeprocessen i ett fenomenologiskt/hermeneutiskt 
perspektiv 

Förutsättningar Lärandeprocess Läranderesultat 

Vi har en förförståelse 
grundad på: 

- språk 

- kultursfär 

- egna upplevelser 

- tidigare erfarenheter 

Lärandet är sociokulturellt, 
d v s det är bundet till vad vi 
gör, de människor vi möter, 
de intryck vi möter 

Nya kunskaper, d v s nya 
tolkningar av världen 

Gamla tankemönster 
utmanas 

Vi tolkar vår omvärld och oss 
själva på ett nytt sätt och 
omtolkar vår förförståelse 

En förändrad självbild, d v s 
en förändrad tolkning av oss 
själva  

Lärandet berör på djupet Lärandet sker i handlingen 
och omsätts i handling 

Nya intressen, d v s man gör 
en ny sorts val i tillvaron 

Lärandet upplevs som 
relevant 

Mycket av vårt lärande sker 
utanför institutionerna, i vår 
vardag 

Ofta medför lärandet nya och 
andra arbetsuppgifter, där 
man får möjlighet att 
använda de nya 
kunskaperna 
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3.4 Teorier om projekt 
Den norske organisationsforskaren Rövik (2000) talar om att dagens moderna 
organisationer präglas av ett antal modeller som sprider sig snabbt från land 
till land och från organisation till organisation. En av de mest typiska av dessa 
är att organisera verksamheter i projekt. Detta var starkt utbrett i USA och Ja-
pan redan på 1970-talet och har sedan spritt sig och är idag vanligt i Europa 
inom såväl privat som offentlig förvaltning.  

Han påpekar att projektverksamheten är en modell som man använder 
för att skilja sig från den modell som i dagens organisationer ses som den mest 
negativa av alla, och som är den modell som man minst av allt vill likna, näm-
ligen den byråkratiska organisationen. Detta har blivit särskilt viktigt för den 
offentliga verksamheten, där under de senaste åren bilden av den offentliga 
myndigheten med hierarkier och specialisering, med regelstyrda, tillbakadrag-
na, inte särskilt kostnadsmedvetna eller serviceinriktade tjänstemän har setts 
som något som man inte vill identifiera sig med. För en modern projektorgani-
sation gäller därför att avskilja sig från den bilden av offentlig förvaltning och 
från den bilden av tjänstemän.  

Projekten spelar en roll i organisationers behov att visa sig som framåt-
strävande och med förmåga att förnya sig och ickebyråkratiska. Samtidigt rå-
der det brist på verkligt nya recept och former för förnyelse, vilket ger ”en evig 
runddans av upprepningar förklädda till och uppfattade som förnyelser” (Rö-
vik 2000, sid 271). Även Meuwisse (1996) talar om att hon i sina studier av olika 
projekt mött hur gamla arbetssätt beskrevs som helt nya och man bortsåg från 
de hinder som man stött på tidigare, man lade en dimridå över det förflutna.  

Projektarbete som universallösning på utvecklingsbehov är inte något 
nytt. Gerholm (1985) påpekar att begreppet redan under 1980-talets början 
hade blivit alltmer populärt och kommit in i bilden för att ersätta den stela by-
råkratin. Istället framhävdes projekten med sina ”tvärfunktionella, uppgifts-
orienterade och tidsbegränsade arbetsgrupper”. Hon säger även att projektidé-
erna avlöste planeringsideologin, som med sina förhoppningar om att kunna 
lösa problem i det västerländska samhället nådde sin höjdpunkt under 1960-
talet. Under 1970-talet minskade tron på planeringens möjligheter att lösa alla 
problem i och med att verkligheten sågs som mera mångtydig och konflikt-
fylld än vad planeringsteorierna kunnat förutsäga. Inom planeringsideologin 
förväntas det att man kan planera allt medvetet. Gerholm pekar på hur denna 
form av planering och kontroll i uttryck även i det kulturprojekt hon studerar i 
form av förslag om verksamheter som människor kunde ägna sig åt som, öpp-
na verksamheter, fritt skapande, konsthantverk, där man särskilt söker sig till 
grupper av barn, isolerade, invandrade svenskar etc. 

En föreställning om projekt är att de är en unik och välavgränsad verk-
samhet och att de skiljer sig från andra verksamheter. Blomberg (1998) påtalar 



Ove Karlsson m.fl. Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna 

 33

dock att projekt ofta hänger samman med varandra och att de oftast inte har 
några självklara gränser gentemot andra verksamheter. Sahlin (1996) säger 
även att när det gäller samverkansprojekt med statsbidrag är det mycket svårt 
att avgränsa ett projekt avseende såväl mål som tidsaspekter, då de bygger på 
förhandlingar mellan olika aktörer och finansiärer. Ofta förändras även verk-
samheten inom projekten under den tid det förväntas pågå. Man gör annat än 
det som planerats från starten, vänder sig mot andra målgrupper och växlar 
ibland även till och med mål. Det händer också att man får ett specifikt anslag 
för ett projekt, medan i själva verket alla inblandade parter agerar som om man 
bara fått pengar till att förstärka en reguljär kontinuerlig verksamhet. Sahlin 
pekar här på hur diffus såväl start som bakgrund ofta är för projekt och hur 
ofta ett statsbidrag ses som en möjlighet att kunna driva vidare en verksamhet 
som redan pågår eller kunna förstärka den med fler personer och mer pengar. 
Hon visar även hur projekt ändrar riktning under projekttidens gång och på 
hur ofta målen är olika för olika parter och intressenter för projektet.  

Även Blomberg (1998) och Sahlin-Andersson (1996) talar om att projekt 
ofta har flera och diffusa mål och ändrar mål under arbetets gång beroende på 
att de olika intressenterna har olika stort inflytande över faserna i projekten. 
För dem som skall arbeta praktiskt inom projektet kan det vara viktig att få 
göra något som skiljer sig mot en annars enformig vardag eller att få möjlighet 
att få inflytande och uppskattning som man annars inte skulle ha kunnat få. 
Det finns också goda skäl till att ange målen i stora och vida formuleringar: 

En idé som är oklar eller endast delvis specificerad ger utrymme för många tolk-
ningar och intressen. Personer och organisationer kan attraheras av en slagkraftig 
formulering och samtidigt, om den också är luftig, fylla den med egna idéer om 
vad som ska och bör göras. Människor uppmuntras att läsa in egna förhoppningar 
och drömmar i en oklar situation eller i en oklar idé. När ett flertal syften kopplas 
till ett projekt ger det också projektet ett brett stöd eftersom många ser projektet 
som ett medel att uppnå sina syften. Men det gör det svårt för dem som söker en 
mening, en vilja och en betydelse att kritisera och reagera emot. Oklarheten håller 
på så sätt borta kritiker och opponenter som fastnar i frågeställningen; Vad handlar 
projektet egentligen om och vem ska ställas till svars? Drivande aktörer kan därför 
använda oklarheten taktiskt i syfte att undvika kritik och dra till sig engagemang. 
(Sahlin-Andersson, s 123f) 

Det finns också goda motiv att kalla ett projekt unikt och extraordinärt. Dels 
ger det möjlighet att dra till sig engagemang och uppmärksamhet till projektet. 
Dels ger det projektet ett handlingsutrymme att agera utanför den sedvanliga 
byråkratin och de gängse formerna. 

Att formulera ett samarbete som extraordinärt, som något utöver det vanliga, ger 
de enskilda aktörerna handlingsutrymme. Samarbetet sägs genom en sådan rubri-
cering avvika från gängse rutiner och program. Det är ett undantag. I flera fall har 
de drivande personerna, med hänvisning till projektets extraordinära karaktär plä-
derat för en särskild ärendehantering, vid sidan av etablerade intressen, rutiner och 
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föreskriven beslutsordning. Projekten rubricerades först i storslagna termer för att 
sedan ges ett innehåll som motsvarade formuleringen. (ibid s 125) 

Sahlin-Andersson (1996) säger även att projekt i och med att de utgör något 
utöver det vanliga och löpande arbetet befinner sig vid sidan och utanför de 
rutiner som gäller inom organisationer. Detta innebär ofta att man också åsido-
sätter formella beslut och organisationer. Det händer att aktörerna i projektet 
berättar att de kunnat arbeta på ett annat och smidigare sätt än vid vanliga 
kommunala ärenden. 

De personer som arbetar och engagerar sig inom projekten benämns på-
fallande ofta som eldsjälar. Till en viss del kan detta förklaras med betydelsen 
av att avskilja sig från den förkättrade byråkratin och att inom projektvärlden 
ställs den handlande individen i centrum. Till en viss del handlar det om att 
projekten ofta attraherar en viss kategori av människor, de som inte har något 
emot att agera som handlande individer och att stå i centrum. Brännberg (1996) 
skiljer på eldsjälar och projektmakare och vill kalla de personer, som oförtrutet 
och hängivet arbetar för en sak och ett mål även om de inte bryter nya gränser 
eller står i rampljuset, för eldsjälar och som exempel nämner han materialför-
valtaren i en idrottsklubb. En projektmakare däremot har lust att utföra det 
extraordinära, att sträva mot det som ännu inte är. Eldsjäl blir i hans definition 
ett vidare begrepp än projektmakare, projektmakarna är eldsjälar, medan inte 
alla eldsjälar är projektmakare. Brännberg säger även att en förutsättning för att 
en projektmakare skall lyckas är att han får med sig sina medarbetare och kun-
na engagera sin omgivning i projektet, det krävs alltså en viss karismatisk ut-
strålning och en stark tro förutom det personliga engagemanget. Han talar 
även om projektmakarnas motiv och säger att även om projektmakarna ofta är 
en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras kan de även innebära 
en risk. 

Den svåra frågeställningen om motivet bakom en projektmakares engagemang i en 
viss verksamhet. Kanske, eller troligen, kan man hos många av dem finna egocent-
riska motiv till det som på ytan framstår som altruistiska handlingar. Viljan att få en 
roll, att betyda något, få uppmärksamhet och bli respekterad av omgivningen är 
inte sällan en lika stor drivkraft för en eldsjäls engagemang som det sociala projek-
tets officiella mål. (Brännberg, 1996, s 152f).  

Även om eldsjälar/projektmakare många gånger tycks vara nödvändiga som 
igångsättare av projekt kan de bli bromsklossar i det sociala projektets fortsatta 
utveckling och t o m bidra till att det läggs ned. Om ett projekt blir helt beroen-
de av sin ledare blir det också mycket sårbart. Det kan räcka med att denna 
person är sjukskriven en längre tid eller byter arbetsplats för att projektet ska 
rinna ut i sanden. Det finns t o m exempel på hur en längre semester kan leda 
till att ett projekt helt avstannar. 
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Ett inte helt ovanligt problem för projektmakaren är att han eller hon under projek-
tets gång dels åtar sig, dels av omgivningen tilldelas fler och fler arbetsuppgifter. 
Om projektmakaren blivit synonym med projektet och, medvetet eller omedvetet, 
skapat en hierarkisk organisation med sig själv i toppen som självklar ledare, så kan 
det leda till att medarbetarna förlamas, och till slut också till att eldsjälen sliter ut 
sig. Utbrändhet är med andra ord inget ovanligt hos projektmakare. (Brännberg 
1996, s 153)  

Brännberg pekar även på hur viktigt det är för projektets överlevnad att arbetet 
förs in i en organisation med flera ansvariga deltagare och således lämnar fo-
kuseringen på en enda person. Om ett projekt skall kunna utvecklas och eta-
bleras i ett långsiktigt perspektiv måste det ta ett steg mot mer kollektiva for-
mer och projektmakaren ersättas av ett kollektiv, som arbetar tillsammans i en 
organisation. En risk för projektets fortlevnad kan alltså vara om projektmaka-
ren blir alltför identifierad med projektet och kräver att det skall drivas på 
dennes villkor. Boklund (1996) beskriver hur ett projekt riskerar att isolera sig 
själv om projektmakaren alltför starkt hävdar särarten och rätten att agera utan 
inblick och påverkan utifrån. 

I föreställningarna om projekt ingår även att de erfarenheter som inom 
projekten skall senare integreras i moderorganisationens reguljära arbete. Det 
skall drivas som en avgränsad projektverksamhet under en begränsad tid för 
att sedan användas till att utveckla och förändra den ordinarie verksamheten. 
Såväl Levin (1996) och Blomberg (1998) säger dock att detta sällan är fallet. 
Projektverksamheten tenderar istället ofta att man betonar det unika och in-
tresserar sig föga för att anknyta till de ordinarie verksamheterna. Projekten får 
ett eget liv och kopplingen till övrig ordinarie verksamhet och de långsiktiga 
strategiska planerna hämmas.  

Om projektarbete sker vid sidan av de byråkratiska strukturerna i syfte att hantera 
utveckling och nyskapande är risken stor att det blir svårt att införliva projektarbe-
tets resultat (i form av innovationer) i den löpande verksamheten. Styrs projektar-
bete av mål formulerade inom ramen för den löpande och mer byråkratiskt organi-
serade verksamheten hämmas innovationsbenägenheten och engagemanget hos 
projektdeltagarna. Att dela upp organisationers verksamhet i en mer statisk eller 
kontinuerlig del respektive en föränderlig och i projekt uppdelad del är inte en 
överlägsen organisationsprincip. Det måste finnas en kontinuitet både inom och 
mellan projekt, liksom mellan projekt och löpande verksamhet. Det måste finnas en 
flexibilitet och förnyelseförmåga både i projektarbete och i mer löpande verksam-
het. (Blomberg 1998, s 72f) 

Blomberg säger även att det inte finns något som talar för att de lyckade pro-
jekten är bättre planerade än de projekt som bedöms som misslyckade. Tvärt-
om är det ofta så att projekt som är framgångsrika både är mindre planerade 
och mindre detaljstyrda än de som misslyckats. Han säger även att det är otve-
tydigt att flera av de projekt som misslyckats har kännetecknats av rigorös pla-
nering. De projekt som lyckats har däremot vuxit och utvecklats under arbetets 
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gång och såväl projektdeltagare som omgivning har uppfattat och bedömt 
projektet som lyckat och värt att satsa ytterligare kraft och resurser på. 

Flera av forskarna påpekar även att det är många projekt som misslyckas 
men trots det fortsätter vidare och permanentas. Ett skäl kan vara att det sällan 
produceras utvärderingar av fristående utvärderare och även när det gör det 
finns det många hinder för att dessa skall kunna genomföras kritiskt och vär-
derande.  

Om sådana rapporter ändå produceras finns det flera förhållanden som förhindrar 
att de påverkar beslutsfattarna. De som tidigare stött ett projekt tenderar att avvisa 
kritiska utvärderingar av det och vice versa. Eftersom de kan vara känslomässigt, 
politiskt eller ideologiskt uppbundna av tidigare ställningstaganden… Utvärde-
ringarnas inflytande begränsas också av att det ofta produceras så mycket mer ma-
terial om projektet innan det är utvärderat, och t o m innan det genomförs. För att 
förankra idén, mobilisera ekonomiska resurser, göra projektet känt hos allmänhe-
ten och locka deltagare skapas och distribueras mängder av reklamliknande infor-
mation, som kommer att dominera dokumentationen om projekten. Studiebesök, 
presentation av planer eller pågående verksamhet på idémässor och konferenser 
kan ge beslutsfattarna ett positivt intryck av projekt även om utvärderingar ger en 
annan bild. (Sahlin 1996, s 246) 

Det viktiga i dessa projekt är inte målet eller resultatet utan just att det är ett 
projekt som representerar det nya, framåtsträvande obyråkratiska. Begreppet 
projekt är lockande i sig själv därför att det utlovar både en rationell styrning 
mot bestämda och uttalade mål samtidigt som det utlovar engagemang, ny-
tänkande och befrielse från gamla låsta och byråkratiska former.  

Sammanfattningsvis kan man säga att projekt, trots den gängse föreställ-
ningen, inte är unika händelser utan ofta bygger på tidigare verksamheter eller 
projekt. De används ofta, och kanske framför allt när det finansieras genom 
statsbidrag, för att bekosta eller utvidga tidigare verksamhet. Projekten har ofta 
vida och diffusa mål för att tillfredsställa många olika parter och intressenter 
och locka till sig medarbetare. De framställs ofta som extraordinära och specifi-
ka och avskiljs därifrån från den gängse byråkratins begränsningar och regel-
verk och kan ges en egen gräddfil i hantering och beslut. Det är t o m viktigt att 
projektet uppfattas som annorlunda mot den ”vanliga”, ”normala”, ”löpande” 
och ”byråkratiska” verksamheten. 

Samtidigt finns det inte så många alldeles nya tankar och idéer utan man 
återanvänder ofta gamla projekt, arbetssätt och metoder under förespeglingen 
att de är nya. Ett projekt sprider även ofta positiva rapporter omkring sin verk-
samhet och får även genomslag i medier och även då det gör obundna kritiska 
utvärderingar har dessa svårt att slå igenom mängden av positiv reklam som 
gjorts före under och efter projekttiden. 
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4 UTVÄRDERINGENS GENOMFÖRANDE 

Utvärderingens empiriska material utgörs av ett stort antal deltagande obser-
vationer, intervjuer med personal och ledning samt samtal och intervjuer med 
besökare i de olika verksamheterna. Därtill kommer ett antal skriftliga doku-
ment, och besök i verksamheter och samtal med personer i närområdet. Mate-
rialet har bearbetats efterhand och givit upphov till fler frågor som har under-
sökts genom att studera verksamheterna vidare. Utvärderaren har på det sättet 
levt med de tre försöksområdena dagligen under nästan ett halvt år. 

4.1 Etnografisk metod 

För att kunna följa processen i arbetet och få en god bild av hur de olika verk-
samheterna gestaltar sig har utvärderingen gjorts med kvalitativ metod. Den 
metod, som använts bygger på en tradition av studier av kulturer, ofta kallad 
etnografisk metod. Inom denna söker man beskriva samhällen, kulturer som 
system med regler och koder, vars logik kan beskrivas som helheter och man 
har ofta använt sig av deltagande observation som arbetsmetod. Denna går ut 
på att man följer det vanliga vardagliga arbetet och livet utan att störa det i 
onödan (Hammersley & Atkinson 1995). Medan man gör det för man fältan-
teckningar, d v s man noterar allt av vikt så exakt som det är möjligt. Dessa 
fältanteckningar renskrivs sedan så snart det är möjligt och i bearbetningen 
söker man efter mönster och de regler och koder som gäller för det samhälle 
eller den arbetsplats man studerat. Avsikten är att söka förstå och beskriva det 
som sker inom den iscensättning som de tre delprojekten i Nyfors, Lagers-
berg/Råbergstorp och Skiftinge, utgör och vilka erbjudanden som ges de 
människor som deltar i arbetet eller som kommer för att ta del av verksamhe-
ternas utbud. 

Besöken inleddes med ett gemensamt besök från samtliga tre utvärderare 
under vintern 2000/2001 och därefter har var och en av de tre verksamheterna 
inom projektet besökts under en heldag under januari 2001. Kooperativet Tal-
koo har därefter besökts under en vecka i juni, en vecka i augusti och några 
dagar i september. Sammanlagt har tio besök gjorts på arbetsplatsen vilket har 
givit möjlighet att följa flera av dem som arbetar där i deras dagliga arbete.  

Grytan är den plats som har fått flest besök. Efter det inledande heldags-
besöket i januari har besök genomförts i juni 2001 och juli 2001. Eftersom dessa 
besök ägde rum under sommarstiltjen var det svårt att få en täckande bild av 
den reguljära verksamheten, varför besöken fortsatte även under augusti, sep-
tember och avslutades med några besök i oktober. Sammanlagt besöktes Gry-
tan under fjorton olika dagar. 
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Även Varma Fakta besöktes inledningsvis under en heldag i januari 2001, 
men därefter beslutade vi inom utvärderingen att verksamheten inte skulle 
ingå i studien, då den inte fick del av de statliga Blommanpengarna. Under 
fortsatta diskussioner mellan utvärderarna framkom dock behovet av att stu-
dera ytterligare en plats för att bredda det empiriska underlaget och studien av 
Varma Fakta återupptogs därför i oktober 2001. Totalt har verksamheten be-
sökts under nio olika dagar. Åtta av dessa besök har alltså gjorts under intensi-
va höstmånader. 

4.1.1 Vad har studerats? 

Vid besöken på arbetsplatserna har det dagliga arbetet studerats vid skilda 
tider på dagen genom iakttagelser av det som skett, samtal som förts och män-
niskors aktiviteter. Talkoos personal har utan vidare accepterat att ha en föl-
jeslagare i sina uppdrag/arbeten ute i bostadsområdet och på skolan och un-
der flyttstädningar, liksom under studier på folkhögskolan. Personalen inom 
samtliga verksamheter har delat kafferaster och ibland även lunchraster med 
utvärderaren. De vardagliga händelserna, arbetsrutiner och relationen mellan 
dem som arbetar i verksamheterna och de besökande har varit i centrum för 
observationerna. Samtal med såväl dem som arbetar inom projekten som med 
de besökande har ofta handlat om vilka motiv dessa har för att besöka de båda 
öppna träffpunkterna, och hur man uppfattar möjligheterna att få sina behov 
uppfyllda. Vid dessa besök har utvärderaren arbetat enligt en etnografisk me-
tod, lyssnat och deltagit och fört anteckningar öppet om vad som har skett och 
vad utvärderaren uppfattat. 

Den etnografiska metoden är tidskrävande, men den har medfört att bil-
den av vad som hänt har fördjupats och förändrats under arbetets gång. Ofta 
har det krävts flera dagars besök innan utvärderaren fått klarhet i arbetets rytm 
och hur besökarna varierar över olika tidpunkter på dagarna. Det har även 
krävts återkommande besök för att fånga en förändring i arbete och stämning 
och innan utvärderaren, som utomstående och besökare har delgivits viss in-
formation. Som ett exempel kan nämnas att Grytans lokal var i farozonen re-
dan under våren 2001, men att utvärderaren inte fick veta något om detta för-
rän vid ett besök i september. 

Det var också svårt att fånga strukturer och få en egen bild av vad som 
hände på de olika mötesplatserna/verksamheterna. Exempelvis hur många 
som besökte mötesplatsen, vilka som var stadiga återkommande besökare och 
vilka som var tillfälliga. Verksamheterna är sinsemellan så olika och så öppna 
till sin karaktär att det tagit lång tid att få grepp om strukturen i arbetet. Verk-
samheterna har också i samtliga tre projektområden genomgått stora föränd-
ringar under den tid som utvärderingen har pågått. Förändringar som ibland 
har varit tydliga och i andra fall varit svåra att tyda och förstå.  



Ove Karlsson m.fl. Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna 

 39

Utvärderarna har även besökt föreningsverksamheten inom Lerkulan, in-
ternetkaféet 2 och folkhögskolans undervisning i Knuten och gjort kortare in-
tervjuer med fastighetsägarna i Råbergstorp och Skiftinge liksom med repre-
sentanter för kyrkan i Skiftinge. Genom att röra sig i de fyra bostadsområdena 
vid olika tider på året och dagen har vi fått en bild av de olika områdenas ka-
raktär och liv.  

Lagersbergsskolans Fritidscenter har även fått bidrag till sin verksamhet 
från Blommanpengarna. Därför har besök genomförts även i denna verksam-
het och föreståndaren har intervjuats. Denna intervju har inte spelats in på 
band, däremot fördes noggranna anteckningar under samtalet. Föreståndaren 
lämnade också skriftliga rapporter, som beskriver den verksamhet som bedri-
vits inom Blommanprojektet.  

Besöken har givit kunskap om livet på de tre arbetsplatserna och vad 
som sker under dagarna, hur man förhåller sig till arbetet, till varandra och till 
besökarna, men för att kunna klarlägga bakgrunder, förtydliga observationer 
och kunna ta del av människors egna tankar och reflektioner har det varit nöd-
vändigt med samtal och intervjuer. 

4.2 Intervjuer 

Under de dagar som observationer av verksamheterna genomförts har utvär-
deraren fört längre informella samtal med tolv personer som arbetat inom 
verksamheterna. Vid dessa informella samtal har utvärderaren fört anteck-
ningar. Dessutom har även längre och kortare samtal genomförts med ett tiotal 
personer som besökt Grytan och Varma Fakta. Noteringar från dessa samtal 
har skett i efterhand och har rört motiven till varför man besöker och använder 
sig av verksamheterna. 

Förutom dessa informella samtal har längre intervjuer gjorts med sam-
manlagt femton personer. Dessa intervjuer har spelats in på band och sedan 
skrivits ut ordagrant. Längden på intervjuerna har varierat mellan cirka 25 
minuter och cirka 90 minuter. De personer som intervjuats har varit ett antal 
personer som var engagerade i starten av verksamheterna och som kan ge en 
bild av bakgrunden. De personer som innehar nyckelroller såsom projektleda-
re och projektsamordnare3 är även intervjuade liksom vissa andra personer 
som arbetar inom projekten.  

                                                      
 
2  Internetkaféet är projektets namn på de rum med 5-6 datorer, uppkopplade till In-

ternet, vilka ställs till besökarnas förfogande. Något kafé finns dock inte i dessa rum. 
3  Projektledaren är överordnad samtliga verksamheter inom projektet, projektsamord-

nare, även benämnd verksamhetsansvarig är ansvarig för respektive verksamhet 
inom projektet. 
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Intervjuerna har sedan analyserats (Larsson 1986, Kvale 1997) och stude-
rats med avsikten att förstå hur de olika projektgestaltningarna vuxit fram och 
med vilka bevekelsegrunder de berörda engagerat sig i arbetet. De intervjuade 
berättar även vilken bild de har av projektens innebörd och nytta och av sin 
egen roll i arbetet. Intervjuerna med de personer, som varit betydelsefulla för 
framväxten av mötesplatserna och för kooperativen, har haft betoning på hur 
detta gått till, vilka avsikter och visioner man haft och hur man uppfattat upp-
giften och behoven i områdena. Dessa frågeställningar är även centrala i inter-
vjuerna med de verksamhetsansvariga, liksom hur de uppfattar att arbetet 
utvecklats och vilken deras egen roll har varit i sammanhanget. En återkom-
mande fråga till dem som arbetar i projekten har varit vad de själva lärt av det 
och hur de ser på sitt framtida engagemang inom och utanför verksamheterna. 

Ett antal av intervjuerna har gjorts med personer som arbetar inom pro-
jekten för att få variation bland informanter som varit med från starten och 
sådana som kommit in vid ett senare stadium i projektet. Även här har syftet 
varit att få veta vilken betydelse deltagandet i verksamheterna har för dem 
som intervjuats. Några av de intervjuade berättar att de har sökt sig själva till 
projektet, medan andra har anvisats en plats där under en övergångsperiod. 
Några strävar efter att bli kvar och finna en plats i projektet, medan andra ser 
det som en tillfällig placering och någon är redan på väg bort. Även de samtal 
som varit av mer informell karaktär och som dokumenterats genom anteck-
ningar har rört sig kring dessa frågeställningar. 

Vid samtal med dem som besöker verksamheterna och tar del av de er-
bjudanden som Grytan respektive Varma Fakta erbjuder har en fråga varit om 
anledningen till att de är där och vad de får ut av besöken. Grunden för frågor-
na är att människor som använder sig av de erbjudanden som ges har en ratio-
nell grund för detta, de har någon nytta av att besöka just dessa verksamheter.  

Ämnet för samtliga intervjuer har varit den intervjuades livsvärld och 
hur hon förhåller sig till den (Kvale 1997). Frågeställningarna har varit öppna 
för att den intervjuade skall få utrymme att ge sin bild och upplevelse av sin 
uppgift och verksamheternas roll i deras liv. Intervjuerna har innehållit vissa 
teman som återkommit för så gott som samtliga intervjuer; personernas bak-
grund och hur de kom in i verksamheterna. De har också fått frågor om hur de 
uppfattar verksamheterna och vilka syften den tjänar. Intervjuerna har avslu-
tats med frågor om vad de besökande själva har lärt av att deltaga och hur de 
ser sitt framtida engagemang i projekten. Intervjuerna har varit fokuserade 
med vissa frågeställningar som behandlats, men de har inte varit strängt struk-
turerade med standardiserade frågor. En strävan vid intervjuerna har varit att 
få till stånd ett samtal, präglat av intresse och respekt. Intervjuerna har i de 
flesta fall inte skett förrän utvärderaren vistats ute i verksamheterna vid ett 
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flertal tillfällen för att få större kunskap om ämnet för intervjun och för att hin-
na bli en person som de intervjuade kände och var van vid. 

4.3 Dokument 

För att få kunskap om bakgrund och möjlighet till överblick över projektet har 
utvärderingen även omfattat studier av dokument i form av beslut och riktlin-
jer på statlig nivå, projektplan, verksamhetsberättelser, och projektbeskriv-
ningar på lokal nivå, samt informationsmaterial från de berörda verksamhe-
terna. 

4.4 Sammanfattning 

Utvärderingen har i den del som följt processen i arbetet skett nära verksamhe-
terna och har därmed i sin utformning i denna del verkat som en formativ ut-
värdering. Arbetet med observationer och inte minst intervjuer har lyft upp 
frågeställningar och i något fall har den intervjuade efteråt påtalat att samtalen 
har påverkat och förändrat deras bild av arbetet. Utvärderingen har därmed 
inneburit att personen ifråga själv har granskat det som händer och tagit ställ-
ning till det som tidigare förefallit självklart eller uppfattats som en logisk följd 
av tidigare ställningstaganden. Själva närvaron av en utomstående person, 
som ställer frågor och som man formulerar sig inför gör att arbetet och verk-
samheten tolkas annorlunda och att man därigenom förändrar sitt agerande 
och därmed förändras även verksamheten. 

Utvärderingen är kvalitativt inriktad vilket innebär att vi söker förstå och 
förklara genomförandet av projekten utifrån hur olika deltagare och aktörer 
uppfattar det arbete som man är deltar i. Den avser att problematisera val av 
tillvägagångssätt, förstå vilka faktorer som hindrat och vilka som har befrämjat 
att målsättningar och ambitioner kunnat realiseras.  

Flera av de intervjuer som genomförts har skett med dem, som ansvarar 
för projektens start och/eller genomförande och de lokala dokument som lig-
ger till grund för utvärderingen har också formulerats av denna grupp. För att 
inte bara ge utrymme för dessas perspektiv har intervjuer gjorts med andra 
personer som är engagerade inom projekten, med personer som är avnämare 
av projekten och med samarbetspartners. De deltagande observationerna har 
även gjorts med syfte att tränga bakom den yta som presenteras för en tillfällig 
besökare. Det har under arbetet framkommit att flera av projekten har en vana 
att presentera sig för studiebesök och att exponera sin verksamhet i massme-
dia. Man har alltså en intränad färdighet i att framställa en officiell bild av 
verksamheten och i denna har även legat ambitionen att delge allmänheten en 
positiv bild av bostadsområdena och det liv, som människor lever i dessa. 
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5 EMPIRISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I kapitel fem beskriver vi de tre verksamheterna som ingår i studien – Grytan, 
Talkoo och Varma Fakta – varav de två första bedrivs inom ramen för det stat-
liga bidraget medan den tredje verksamheten bedrivs med stöd av kommunala 
medel. Att vi har valt att ta med alla verksamheterna beror på att de arbetar 
utifrån samma målsättning och med likartade insatser.  

5.1 Tre projektområden 

Projektet i Eskilstuna kom att formuleras och utformas utifrån verksamheter 
som startats innan kommunen fick de statliga ”Blommanpengarna”. De tre 
verksamheterna är: Knuten i bostadsområdet Lagersberg/Råbergstorp. Grytan 
i bostadsområdet Nyfors, samt senare även Varma Fakta i bostadsområdet 
Skiftinge. Verksamheterna kommer att beskrivas närmare längre fram. Projek-
tet byggde alltså vidare på aktiviteter som fanns i den kommunala organisa-
tionen för att stödja social integration och kontakter i bostadsområdet. När 
verksamheterna Grytan i Nyfors och Varma Fakta i Skiftinge togs in i projekt-
organisationen vidgades uppgifterna för dessa verksamheter. Ambitionen blev 
tydligare att skapa arbetsplatser där boende i området som var arbetslösa skul-
le ges möjligheter att söka sig ut på arbetsmarknaden genom olika ALU-
anställningar och praktikplatser. Personalen vid dessa mötesplatser skulle även 
engagera sig i bostadsområdets utveckling och aktivt arbeta för att mobilisera 
de boende till ökat engagemang i områdets sociala liv. Vid båda dessa verk-
samheter startades internetkaféer för att tillgodose projektets målsättning att 
verka för en jämlik tillgång till datorer.  

Under den första fasen av projektet leddes arbetet av en central projekt-
ledare, som tidigare var kopplad till Hyresbostäder. Våren 1999 slutade han sitt 
uppdrag och en ny projektledare anställdes. Därigenom förändrades också 
inriktningen mot en starkare betoning av kompetenshöjning och arbetskrafts-
deltagande. Kommunstyrelsen beslutade också att ändra namnet på projektet 
från ”Särskilda insatser i ett bostadsområde” till ”Områden i utveckling”. Den 
nye projektledaren skulle vara en person med intresse för arbetsmarknadsfrå-
gor. Han kom också att sätta sin prägel på prioriteringen av projektets mål. I 
vår intervju säger han: ”Jag hängde upp mitt engagemang på de fyra benen; 
kompetenshöjning, starta lokala arbetsplatser, social och kulturell utveckling, 
samt att skapa mötesplatser.” Den centrala projektledaren betonar också att 
målet är att bygga upp kooperativ och lokala arbetsplatser, med det dubbla 
syftet att skapa arbetstillfällen och att bli ett ”nav” för utvecklingsarbetet i bo-
stadsområdena. Våren 1999 tog han kontakt med Sörmlands Kooperativa Ut-
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vecklingscentrum och efter sommaren startades en kooperativ utbildning i två 
steg. Därefter bildades kooperativet Talkoo i Lagersberg som fick sina första 
uppdrag under våren 2000.  

Av beskrivningen framgår att det har skett en förskjutning av projektets 
inriktning under de två första åren. Från att främst ha betonat mötesplatserna 
och det sociala livet inom bostadsområdena har inriktningen allt mer övergått 
till att betona arbetskraftsdeltagandet. Samtidigt har det skett en starkare beto-
ning på att projektet skall fortleva och bestå av egen kraft och med egen eko-
nomi. Nedan skall projektets insatser i de tre bostadsområdena beskrivas när-
mare.  

5.1.1 Projektverksamheter i Lagersberg/Råbergstorp 

I bostadsområdet har det sedan många funnit ett problem med stor utflyttning 
och segregation. För att försöka finna lämpliga åtgärder som kunde bryta den 
negativa trenden inbjöd chefen för kommundelen tillsammans med direktören 
för Hyresbostäder (det kommunala bostadsbolaget som då var ägare till bostä-
derna i området) kommunens ledande förvaltningschefer till en ledningsgrupp 
redan i mitten på 1990-talet (SABO 1999). Tanken var att gruppen skulle sam-
verka för att höja bostadsområdets status och de boendes liv i bostadsområdet. 
Projektet kom att benämnas som ett ”bostadssocialt projekt”. Direktören för 
Hyresbostäder, som var projektledare i inledningsskedet, säger att målet var 
att ”socialt normalisera bostadsområdena”. Syftet var att stödja initiativ och 
förslag från de boende och att skapa förutsättningar för människor att mötas i 
gemensamma intressen. För att få de boendes synpunkter genomfördes tre 
intervjuundersökningar i området. Den första riktades till unga människor i 
åldern 18-24 år, vilka erbjudits lägenheter och den andra undersökningen rik-
tades till alla kategorier av hyresgäster. Totalt genomfördes 500 intervjuer. Det 
som framkom var att de boende saknade en mötesplats i bostadsområdet och 
man framförde även önskemål om odlingslotter, samt att främst de yngre öns-
kade tillgång till Internet.  

Som ett resultat av intervjuarbetet startades träffpunkten Knuten i Rå-
bergstorp i december 1996. Ytterligare en person anställdes för att bedriva ut-
vecklingsarbete i området. En hel trappuppgång lägenheter i ett av bostadshu-
sen gjordes om till arbetslokaler för projektarbetare och till lokaler för förening-
ar, studierum för kurser. Dessutom startades ett Internetkafé. Man hade också 
som mål att utveckla arbetet med lokal demokrati. ”Vi vill stimulera tillkoms-
ten av olika demokratiska grupper och ge möjlighet åt hyresgästerna och andra 
aktörer att vara med i planerings- och beslutsprocessen” skriver man i en rap-
port från arbetet, ”Lokalt utvecklingsarbete i fyra bostadsområden” (SABO 
1999).  



Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna Mälardalens Högskola 

 44

I juni 1997 startades ett tvåårigt EU-projekt som kallades Gröna jobb i La-
gersberg/Råbergstorp (Eskilstuna kommun 2000-01-11). Målet var att samord-
na praktiskt miljöarbete och källsortering i bostadsområdet och att ge deltagar-
na ökad kompetens och bättre förutsättningar att få arbete. Målet var också att 
få till stånd ett gemensamt miljöansvar och att engagera hyresgäster i projektet. 
Sammanlagt deltog 19 personer i egenskap av miljöinformatörer som rekryte-
rades genom arbetsförmedlingen. Ytterligare en del av projektet innebar att 
man startade en demokratigrupp på låg och mellanstadieskolan i området. 
Under våren 1999 arbetade personal, barn och föräldrar tillsammans för att 
förbättra skolans yttre miljö.  

Dessa projekt är exempel på insatser som pågick i bostadsområdet och 
som projektet ”Områden i utveckling” kopplades till. Genom ”Blommanpengar-
na” har även fritidsgården i Lagersberg fått cirka en miljon kronor från pro-
jektmedlen under två år för att fördjupa och utveckla arbetet bland ungdomar-
na i Lagersberg/Råbergstorp. Pengarna har använts till utbildning och hand-
ledning av personalen, till ökat öppethållande för ungdomarna, samt för att 
arbeta målinriktat med en utvald grupp ungdomar. Tre personer från bostads-
området har även anställts på deltid för att arbeta på fritidsgården. En del av 
summan har också använts till att starta en föräldragrupp och genomföra en 
föräldrautbildning tillsammans med skolan. Samtliga elever i årskurs fem har 
också under ett år fått undervisning i teater genom en lokal skådespelare. Un-
der 2000 flyttade den lokala projektsamordnaren för Knuten över till Talkoo 
och verksamheten i Knuten övertogs av de tre föreningar som hade sina loka-
ler där. Det Internetkafé som startats i Råbergstorp är nedlagt, men nya datorer 
kommer att ställas till förfogande för besökare i den nya mötesplatsen i La-
gersberg. En förändring hösten 2001 är också att folkhögskolan startat en lokal 
introduktionskurs förlagd till Lagersberg.  

5.1.2 Projektverksamhet i Nyfors 

I bostadsområdet Nyfors hade de olika hyresvärdarna gått samman i en ideell 
förening på initiativ av en projektledare, som anställts av ett av bostadsbolagen 
för att bedriva lokalt utvecklingsarbete. Föreningen ville få igång ungdoms-
verksamhet i en före detta affärslokal, som låg mitt i bostadsområdet. Lokalen 
ägdes och tillhandahölls hyresfritt för detta ändamål av det bostadsbolag, som 
ägde flest lägenheter i stadsdelen och man startade med bl a filmvisningar för 
barn. Samtidigt bildades en Agenda21-förening i Eskilstuna och man satte som 
mål att starta ett allaktivitetshus med Agenda21 som bärande tanke. I visionen 
ingick att man skulle genomföra utbildningar, bedriva ett daghem, ekologiskt 
odlande osv. Föreningen vände sig till kommunfullmäktige med sina önske-
mål. I det sammanhanget fick de drivande i Agenda21 föreningen kontakt med 
kommundelsnämnden i området som var engagerad i folkhälsofrågor och 
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med projektledaren hos fastighetsägarna. Resultatet av dessa kontakter blev att 
Agenda21 föreningen erbjöds att använda den tomma affärslokalen som talas 
om ovan för att bedriva sin verksamhet. Föreningen betonade att verksamhe-
ten skulle vara öppen för alla, inte endast för ungdomar. Ur detta samarbete 
startades Grytan som ett samarbetsprojekt med personal anställd genom miljö-
förvaltningen och med stöd av fastighetsägarna och kommundelsnämnden 
och basen för verksamheten var Agenda21 tanken.  

En av de första aktiviteterna var att intervjua boende och verksamma i 
området om vad de uppskattade och saknade i sitt bostadsområde. Ett 40-tal 
intervjuer genomfördes och urvalet skedde genom att vända sig till personer 
som uppfattades som engagerade som i sin tur gav tips om andra intresserade. 
Intervjuerna visade att det många saknade var en mötesplats med aktiviteter 
som kafé, bibliotek, snickeri, vävstolar. Med hjälp av kommunens arbetsmark-
nadsavdelning, fastighetsägarna i området och personal som anställdes genom 
arbetsmarknadsåtgärder byggdes lokalen upp. Ett kök installerades och man 
tiggde ihop möbler och utrustning för att kunna starta verksamheten med ett 
innehåll som anpassades efter de önskemål som kommit fram i intervjuerna. 
Verksamheten invigdes i mars 1998. Verksamheten bedrevs till att börja med 
på kommunala anslag som huvudsakligen täckte den verksamhetsansvariges 
lön i två månader. Eftersom man inte lyckades få ytterligare finansiering tving-
ades verksamheten att stänga efter ett par månader redan i maj 1998. 

Sommaren 1997 fick Eskilstuna kommun de statliga medlen för projektet 
”Områden i utveckling” och under år 1998 fattade kommunstyrelsen beslut om 
att stadsdelen skulle ta del av de statliga projektpengarna. Därmed kom Gry-
tan att bli en del av det projekt som finansieras genom ”Blommanpengarna” 
och lokalen öppnade åter i september 1998. Det som har hänt under 2001 är att 
bostadsbolaget som står för lokalen inte längre vill ställa den till förfogande 
hyresfritt, sedan ett ägarbyte har skett. Det har i sin tur gjort att kommu-
nen/projektet har beslutat att lägga ned verksamheten i Grytan. 

Det som har hänt genom projektet ”Områden i utveckling” är att man 
har medverkat till att starta arbetskooperativet Underhunden i Nyfors. För den 
verksamheten har en ny lokal hyrts. 

5.1.3 Projektverksamheter i Skiftinge 

I bostadsområdet Skiftinge skedde en stor utflyttning i början av 1990-talet. Det 
köpcentrum som fanns i området fick konkurrens av ett nytt köpcentrum med 
lågprisbutiker som byggdes strax utanför bostadsområdet och de affärer som 
fanns i bostadsområdets eget centrum tvingades lägga ned. En tjänsteman 
inom kommundelsnämndens socialtjänst tog då initiativ till att samla boende i 
området till ett möte i den nedlagda konsumbutiken i centrum. Lokalen ägdes 
då av det kommunala bostadsbolaget som ställde den till förfogande. Mötet 
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samlade olika representanter för de boende i området och handlade om vad 
man skulle kunna använda lokalen till för områdets behov. En grupp pensio-
närer ville ha tillgång till den som danslokal, medan hyresvärden ville att den 
skulle användas till ungdomslokal. Beslutet blev att ändamålet fick växa fram 
successivt.  

Ett tiotal personer, som bodde i området anställdes genom arbetsmark-
nadsåtgärder och någon arbetade även ideellt med syftet att börja göra i ord-
ning lokalen. Man hade inga anslag för renovering eller möbler, men tack vare 
stödet från kommundelsförvaltningen fick man hjälp med vissa praktiska gör-
omål och fick också överta möbler från institutioner som lades ned. För att 
samla resurser till verksamheten engagerade man sig i nätverk bland de boen-
de i området. Man startade även en mindre kaféverksamhet och en ”loppis”, 
som utvecklades till en secondhand butik. Man gav lokalen namnet Varma 
Fakta, för att betona mänskligheten och närheten till dem som bodde i områ-
det. För att bredda och vidmakthålla engagemanget hos de boende bildades en 
förening som ansvarade för verksamheten, istället för att lägga den under den 
kommunala förvaltningen. 

Systemet med enbart ALU-anställda visade sig dock inte hållbart på ett 
tidigt stadium och socialtjänsten anställde därför en person, först enbart på 5 
timmar i veckan och så småningom på en halvtid för att ge struktur åt arbetet 
och borga för kontinuitet. När området fick en ny hyresvärd gick denna in och 
betalade ytterligare en halvtidstjänst. Uppbyggnaden av verksamheten har 
främst skett under åren 1996 och 1997. Sedan 1998 har Eskilstuna kommun 
gjort om sin organisation och lagt ned kommundelsnämnderna. I det sam-
manhanget har verksamheten i Skiftinge varit föremål för diskussion innan 
man kunnat lösa frågan med den anställning som gjorts inom bostadsföretaget 
och som betalades till hälften med kommunala medel.  
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6 PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

I följande tre kapitel redovisas resultatet från utvärderingen. Den gemensam-
ma nämnaren för kapitlen är att de i första hand beskriver resultatet från våra 
studier med utgångspunkt från en första tolkning av de data som har samlats 
in. En mer kritisk tolkning och analys av resultatet följer därefter i kapitel nio. 

I detta kapitel beskriver vi projektets förutsättningar i form av den lokala 
ledningsorganisationen, lokaler, personal och arbetsuppgifter.  

I kapitel sex, sju och åtta beskriver vi resultatet med utgångspunkt utifrån 
frågor om projektets förutsättningar, processer och resultat.  

6.1 Lokal ledningsorganisation  

Inom kooperativet Talkoo i Lagersberg/Råbergstorp har den verksamhets-
ansvarige en fast anställning inom kommunen med beteckningen projektsam-
ordnare. Hans närmaste personer, en man som är arbetsledare för männen och 
en kvinna som är arbetsledare för lokalvårdarna är anställda genom förstärkt 
anställningsstöd, en arbetsmarknadsåtgärd som löper tills vidare. De fem män 
som arbetar med Talkoos betalda uppdrag var sommaren 2001 anställda ge-
nom allmänt anställningsstöd under sex månader och det samma gäller eller 
har gällt de kvinnor som då arbetade som lokalvårdare. De personer som utgör 
basen, varifrån rekrytering sker till gruppen som utför de betalda uppdragen 
är personer som har aktivitetsgaranti och arbetspraktik eller praktik genom 
SFI. En person är också anställd genom allmänt anställningsstöd som IT-
samordnare för samtliga Internetkaféer. Talkoo är även arbetsgivare för den 
person som arbetar i Internetkaféet i Råbergstorp och två halvtidsanställda 
kvinnor på Varma Fakta. Dessa tre är samtliga anställda på lönebidrag. 

Talkoos styrelse är huvudman för kooperativet, men projektsamordnaren 
är anställd inom kommunens organisation och inlemmad i projektorganisa-
tionen, med projektledaren som chef. De lokala projektsamordnarna tillika 
verksamhetsansvariga inom Knuten, Talkoo och Grytan fanns på plats när 
projektet startade och övertogs av projektet.  

Inom Knuten anställdes ursprungligen en socionom, som engagerat sig i 
området på ideell basis, som projektsamordnare. Då intervjuerna i området 
skulle genomföras anställdes ytterligare en person, som för tillfället var arbets-
lös, men som hade lång och bred erfarenhet av praktiskt arbete, vana vid skif-
tande situationer och stress, arbetsledarerfarenhet och ekonomiutbildning. De 
båda männen arbetade tillsammans i området och genomförde EU-projektet 
Gröna Jobb. Strax efter att verksamheten införlivats i Blommanprojektet sluta-
de den verksamhetsansvarige och det framstod som naturligt att ansvaret som 
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verksamhetsansvarig togs över av den andre anställde. Hans kunskaper och 
breda erfarenheter har sedan visat sig vara ändamålsenliga inte minst i arbetet 
med att bygga upp kooperativet. 

Den andra projektsamordnaren kom in genom sitt personliga engage-
mang i Agenda21 föreningen och en ALU-anställning på miljöförvaltningen. 
Här finns det ingen formell yrkesutbildning som grund, men personen har 
goda språkkunskaper och behärskar förutom svenska både spanska och gre-
kiska flytande och har ett stort miljöengagemang.  

Den verksamhetsansvariga på Varma Fakta anställdes av social-
förvaltningen och är undersköterska till professionen. Vid anställningen såg 
man dock framför allt till hennes förmåga att etablera kontakt med människor, 
initiativrikedom och att hon snabbt var införstådd med det syfte man hade 
med verksamheten från socialtjänstens sida. 

Ingen, vare sig projektledning, de som gjorde anställningarna i inled-
ningsskedet eller de verksamhetsansvariga själva har framfört att arbetet skulle 
kräva formella meriter eller en särskild yrkesutbildning.  

Föreningen Varma Fakta skall ansvara för verksamheten, men av dem 
som arbetar inom verksamheten är ingen formellt anställd av föreningen. 
Verksamheten är även inlemmad i projektorganisationen och projektledaren är 
chef för verksamhetsansvarig. 

6.2 Lokaler  

6.2.1 Knuten och Talkoo i Lagersberg/Råbergstorp  

Knuten är den samlade beteckningen på de lägenheter som ställts till förfogan-
de i ett trapphus i ett av de bostadshusen i Råbergstorp. Huset ligger mitt i 
området och på bottenvåningen ligger Internetkaféet, som förfogar över två 
rum med datorer. Tidigare fanns här också en kaféverksamhet som drevs av 
ägaren till områdets servicebutik. På de övriga våningsplanen finns förenings-
lokaler för den assyriska föreningen, för föreningen Klubb Aktiv och för före-
ningen Lerkulan. I trappuppgången finns också studielokaler, där folkhögsko-
lan bedrivit undervisning under de senaste åren. Tidigare hade den lokala pro-
jektledningen även sitt kontor här och EU-projektet Gröna jobb hade sina loka-
ler i trappuppgången 

Arbetskooperativet Talkoo hade först sina lokaler inrymda i de rum som 
tidigare varit fastighetsbolagets områdeskontor i Lagersberg. Lokalerna ligger i 
en låg byggnad som också inrymmer den gemensamma tvättstugan och en 
kiosk. Under våren 2001 utrymdes dock lokalen och Talkoo flyttade tillfälligt in 
i en lägenhet. Avsikten var att gemensamhetsbyggnaden skulle byggas om och 
ge plats för mer ändamålsenliga lokaler för Talkoos verksamheter, inkluderan-
de ett kök och samlingslokal. Områdets tvättstuga flyttades till en annan bygg-
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nad. Ombyggnaden har dock försenats med ungefär ett år och Talkoo har fått 
stanna i fyrarumslägenheten under en längre period, där två rum disponeras 
till arbetsrum för projektsamordnare och kanslist, ett rum är möblerat med 
bord och stolar, men förefaller oanvänt och ett rum tjänar som förråd för verk-
tyg och städutrustning. Den dagliga samlingsplatsen är köket där man har sina 
kafferaster och måltider kring ett stort bord, där de båda lokala dagstidningar-
na ligger, och balkongen dit alla rökare hänvisas. Lokalen ger prägel av arbets-
plats, där arbetsrummen är överbelamrade, och av att vara en tillfällig lösning, 
där ingen har engagerat sig i lägenhetens inredning eller trivsel. Möblerna är 
hopplockade från olika håll och finns i lokalen därför att de tjänar en funktion.  

Lokalen som används av Talkoo betalas av hyresvärden, som även 
kommer att ställa den nya aktivitetslokalen till förfogande. Kooperativet kom-
mer dock att få hyra sina kontorslokaler av hyresvärden i den nya lokalen. 
Möblerna i lägenheten och på Knuten har man fått genom kommunens förråd. 
Datorerna i Internetkaféet har betalats av hyresvärden i området. Verksamhe-
ten i Talkoo har börjat löna sig, men enligt projektsamordnaren hade det inte 
varit möjligt om man inte hade kunnat använda sig av de anställningsformer 
som erbjudits i startskedet, eftersom det inte varit möjligt att få riskkapital.  

Det intryck man får är att man inte lagt pengar på något onödigt eller på 
statussymboler, men att det som behövs för verksamheten i form av hyrbilar, 
arbetskläder med Talkoos emblem och arbetsredskap finns och att det inte är 
några bekymmer att skaffa nödvändig utrustning.  

6.2.2 Grytan i Nyfors 

Grytan ligger i en nedlagd affärslokal på huvudgatan i bostadsområdet. Entrén 
utgörs av glasdörrar ut mot en liten slänt mot gatan och det är lätt att passera 
utan att upptäcka lokalen. Innanför entrén till vänster finns en kafélokal målad 
i varm röd färg, där det råder ett dämpat ljus och rummet ger ett ombonat in-
tryck. Rakt fram passerar man en lång och hög disk som avskärmar köket, som 
ligger nedsänkt med några trappsteg. Bakom disken förvaras spel och pussel 
och ovanpå ligger broschyrer och informationsmaterial. På motsatt sida finns 
ytterligare ett ställ med informationsmaterial om hälsa, Agenda21, hjälporgani-
sationer och kommuninformation. Väggen täcks av anslagstavlor med tid-
ningsurklipp om verksamheten och affischer om kulturarrangemang. När man 
passerat disken möter ett stort öppet rum med bokhyllor fyllda med biblio-
teksböcker på ena sidan och vävstolar på den andra. De båda lokaltidningarna 
finns i ett ställ på väggen. Mitt i rummet står två stora bruna hörnsoffor runt ett 
bord och bortom det ett stort biblioteksbord med stolar. Längre bort i rummet 
finns bord med symaskiner, ett bordtennisbord och ett biljardbord. Ytan längst 
in i rummet upptas av en second handavdelning och ett utrymme med ett par 
hyvelbänkar och lite verktyg. Längs den ena väggen finns avbalkningar som 
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inrymmer ett rum som avsatts för fotoarbete, ett lekrum för de minsta barnen, 
Internetkaféet, ett utrymme med en stor TV och video och stolar på rad framför 
samt ett kontor. I internetrummet finns sex datorer nedsänkta i borden. Väg-
garna är dekorerade och där rummen behöver skärmas av hänger draperier i 
ljusa färger.  

6.2.3 Varma Fakta i Skiftinge 

Varma Fakta ligger i en nedlagd affärslokal, men mitt i bostadsområdets cent-
rumanläggning. Utanför finns ett litet torg med soffor, men husen ger ett slutet 
intryck då fönstren till de butiker och lokaler som finns är små och täckta med 
galler. På dörren finns anslag om öppettider och även att barn är välkomna att 
komma ensamma efter klockan 13.00, dessförinnan måste de komma i sällskap 
med en vuxen. Innanför dörrarna till lokalen finns en entré med anslagstavla 
om vad som händer i området och innanför denna ett stort öppet rum med en 
barnhörna omedelbart till höger. Ett bordtennisbord står mitt på en öppen yta 
och ett par bassoffor med ljus klädsel tjänar som rumsdelare och väntplats för 
hugade bordtennisspelare. På väggarna hänger inramade collage med bilder 
på barn, ungdomar och vuxna som deltagit i det senaste årets verksamhet.  

Längre in finns kaféet med runda bord och stolar bakom en avbalkning 
och i fonden ser man ett funktionellt och modernt kök bakom en bardisk. Vid 
kaféet finns också ställ för de båda lokaltidningarna och anslagstavla för aktu-
ella arrangemang i staden. Vid sidan av detta finns också hängare för ytterklä-
der som skärmar av en sitthörna längst in i rummet och mellan detta och dör-
ren till second handaffären finns ett biljardbord. Utanför second handaffären 
som ryms bakom en uppbyggd vägg finns stativ med jackor och kappor till 
försäljning. Second handaffären är rymlig och här finns framför allt en stor 
sortering av barnkläder till låga priser. Affären har en egen disk och kassaap-
parat och är en egen avdelning inom verksamheten. En annan avbalkning 
rymmer internetavdelningen med sex datorer som är uppställda på borden 
och arbetsplats för projektets datoransvarige. Bakom skärmar finns böckerna 
från områdets nedlagda bibliotek. Man har satt upp så många böcker som fått 
plats på hyllor, men resten ligger i travar på golvet i ett hörn. Längst bort i 
rummet, mellan köket och soffgruppen leder en dörr till inre utrymmen såsom 
kontor, ett nyrenoverat sammanträdesrum, toaletter för personal och besökare 
och personalkök. Här finns också lagerutrymmen och plats för nattvandrar-
gruppens tillhörigheter. 

6.2.4 Sammanfattning om lokalerna 

Såväl Grytans som Varma Faktas lokaler präglas av att de en gång byggts för 
att härbärgera stora livsmedelsaffärer och sedan enbart anpassats så pass att 
det skall vara möjligt att bedriva annan verksamhet. Någon medveten plane-
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ring eller ombyggnad har inte skett och affärslokalens stämning lever kvar. 
Man möts av en stor och öppen yta, golvet har en funktionell men mycket ka-
rakteristisk beläggning av stenplattor och från taket sprids ett kyligt ljus från 
lysrören. Något dagsljus finns knappast i någon av lokalerna. På båda ställena 
har man arbetat med att avskärma av för de verksamheter som kräver avskild-
het och överinseende, såsom internetavdelningen och med utsmyckningar och 
dekorationer. Ljudnivån blir dock lätt hög och störande, när rummet är fyllt av 
barn och ungdomar, vilket ofta är fallet på Varma Fakta. Båda mötesplatserna 
bär spår av att personalen har arbetat med att göra lokalerna trivsamma och 
visat prov på praktisk uppfinningsrikedom i att åstadkomma detta med knap-
pa medel. 

Möbleringen är lättare och luftigare på Varma Fakta, dels har man över-
tagit några ljusa och fräscha soffor från barnomsorgen och dels lämnar man 
gott om utrymme till dem som använder bordtennisborden. Man har inte hel-
ler sökt få in så många olika aktiviteter i ett och samma rum som på Grytan 
utan koncentrerat sig på kaféet och det som drar till sig barn och ungdomar 
och låtit dem få det utrymmet. 

Knuten däremot består av olika lägenheter på höjden i en trappuppgång. 
Internetavdelningen innehåller datorer i två rum. Studierummen och de tidi-
gare kontorsrummen innehåller möbler, som ger intryck av att ha plockats 
ihop från olika förråd. Lerkulans lokaler överst i trappuppgången skiljer sig 
märkbart från de övriga genom att de sex kvinnor som är verksamma i före-
ningen också ägnat omsorg åt att skapa en trivsam miljö. 

Talkoos lägenhet är även den möblerad med möbler som plockats ihop 
från olika håll. De båda arbetsrummen har inretts som funktionella arbetsrum 
medan vardagsrummet möblerats med ett bord och några stolar och köket 
domineras av ett stort köksbord. Det vilar en saklighet över platsen och man 
har inrett lägenheten för att den skall fungera som en arbetsplats, men man har 
inte eftersträvat att göra lägenheten trivsam eller ombonad. 

6.3 Personal 

Personalen i de olika verksamheterna kan delas upp i fyra grupper. (1) Verk-
samhetsansvariga tjänstemän som anställts inom projektet att leda verksam-
heterna och som kom in i inledningsskedet eller fanns på plats innan projektet 
började. (2) Medarbetare/praktiker, som är personer, vilka kom in genom ar-
betsmarknadsåtgärder och som stannat kvar sedan dessa avklingat. (3) Per-
soner som går in i projektet genom anställning inom arbetskooperativet Tal-
koo. (4) Tillfälligt anställda i arbetsmarknadsåtgärder. Personer som har haft 
ALU-anställningar och olika former av praktikplatser inom projektet under de 
år som gått. 
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6.3.1 Medarbetarna – praktikerna 

Nära den verksamhetsansvariga finns en eller flera personer som kom in i 
verksamheten i ett tidigt skede och som efter perioder av anställningar genom 
arbetsmarknadsåtgärder fått tryggare anställningsförhållanden. De har varit 
med från starten och har god lokal kännedom och engagemang i sitt bostads-
område.  

Gemensamt för dem som arbetar på Grytan och Varma Fakta är också att 
de är unga kvinnor med låg formell utbildning, har två eller fler barn och är 
andra generationens invandrare från Finland. De behärskar både svenska och 
finska och de har bred livserfarenhet och stor praktisk kunskap. De har levt 
eller lever som ensamstående mammor och har arbetat inom lågavlönade arbe-
ten som lokalvårdare, fabriksarbete, vård och barnomsorg. Inom Talkoo finns 
här två medelålders personer, en man och en kvinna, båda med långa yrkeser-
farenheter inom framför allt industrin innan de blev arbetslösa.  

När dessa personer kommit in i verksamheterna har de visat prov på 
handlingskraft, ärlighet och stabilitet och förmåga att ta itu med praktiska ting. 
När sedan deras tid i arbetsmarknadsåtgärder tagit slut har de ombetts att 
komma tillbaka och ta ett större ansvar, i situationer när det har behövts någon 
som man kan lita på. De visar också stort engagemang i barnens villkor och 
förmåga till kontakt med människor som kommer. Den arbetsuppgift som de 
uttalar att de har svårast att axla är den formella, att delta i sammanträden och 
företräda verksamheten utåt och skriva ansökningar.  

De båda som arbetar på Talkoo har tagit på sig uppgifterna som arbetsle-
dare för var sitt arbetslag och en av personerna på Varma Fakta är på väg att 
axla ansvaret som arbetsledare och verksamhetsansvarig.  

6.3.2 Anställda inom Talkoo– nybyggarna 

Verksamheten inom Talkoo har utvecklats i etapper allteftersom man har tagit 
på sig fler uppdrag. I basen för verksamheten finns en grupp personer som 
kommit till kooperativet genom olika åtgärder såsom aktivitetsgaranti för per-
soner, som är långtidsarbetslösa och som uppnått en viss ålder. Denna grupp 
utgörs av personer med svenska som modersmål. Ett antal personer har ar-
betspraktik halva dagarna genom SFI och ytterligare ett par har arbetspraktik 
genom Arbetsförmedlingen. Deras arbete utgörs huvudsakligen av yttre sköt-
sel i bostadsområdet och hjälp till skolan och andra institutioner i området. 
Tempot i arbetet är lugnt och man ställer inte fulla krav på personerna. Det 
handlar om inskolning och återinvänjning till arbetsliv. Undantaget är den 
kvinna som arbetar som kanslist och som också undergår en omfattande ut-
bildning i data för att kunna utföra de växande administrativa arbetsuppgif-
terna. 
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Den andra gruppen består dels av fem män, kurder från Irak som har an-
ställts av kooperativet under i första hand sex månader och av ett antal kvinnor 
som arbetar med lokalvård. Lokalvårdarna har mer arbete än vad man i dags-
läget har personal till och förstärks med en av männen samtidigt som man letar 
mer personal. Båda dessa grupper utför de arbetsuppgifter som ställer krav på 
professionellt utförande och tempo och som har en yta utåt mot en beställare. 
Deltagare i denna grupp inom den manliga sektorn har rekryterats från basen. 
När man har sett att någon där lägger manken till och vill komma in i ett regul-
järt arbetsliv har man försökt bereda arbete åt honom inom kooperativet.  

Inom den kvinnliga sidan har rekrytering skett på olika vägar, någon har 
själv tagit kontakt, en kurdisk kvinna har fått kontakt genom sin man som ock-
så arbetar i kooperativet, en annan har kommit genom Grytan och flera kon-
takter förmedlas genom Varma Fakta. Ingen inom denna grupp har dock an-
ställts utan att ha meriterat sig genom att ha arbetat inom kooperativet, genom 
att ha yrkesmeriter eller genom referenser. 

6.3.3 Tillfälligt anställda genom arbetsmarknadsåtgärder 

Denna grupp är den största och utgörs av alla personer som under åren har 
erbjudits olika former av arbetsmarknadsåtgärder inom projekten. Inom Tal-
koo möter vi dessa i arbete i området och under raster i köket. Mellan dem och 
ledningen för Talkoo råder en tyst överenskommelse att de har en plats där 
och om de vill stanna i kooperativet måste de anstränga sig, men om de inte 
har förväntningar på det så gör man tillvaron så meningsfull och trivsam som 
möjligt. Gruppen arbetar med uppgifter som inte kräver högt tempo eller 
stress. Någon gång, när man har för många uppdrag och kärntruppen inte 
hinner med alla rycker de in och gör en insats och ledningen tackar för hjälpen 
genom att kompensera dem. 

Inom Grytan och Varma Fakta har man inte kunnat göra samma uppdel-
ning av ambitionsnivåer och man har också under den tid som gått mött 
många människor som haft uppenbart stora problem. Man berättar om svårig-
heter med att hantera personer som har missbrukat alkohol under arbetstid, 
som har stulit pengar, som har använt lokalerna nattetid för egna ändamål, 
som har uppträtt hotfullt, som har vägrat utföra arbetsuppgifter osv. Under 
åren har även merparten av arbetsgruppen varit anställd genom arbetsmark-
nadsåtgärder, vilket inneburit att man aldrig haft en konstant och stabil arbets-
grupp, någon har alltid varit under inskolning och någon har alltid varit på 
väg att lämna arbetsplatsen. Många har varit arbetslösa länge och har haft svå-
righeter inför att lära sig arbetsrutiner och oron har ofta varit stor när det när-
mat sig slutet på perioden och det är dags att gå ut i en ny period av arbetslös-
het.  
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6.3.4 Sammanfattning om personalsituationen 

Samtliga, utom en person var arbetslösa när de kom in i projektet och alla har 
kommit in stegvis genom kortare projektanställningar och de flesta har fortfa-
rande kortare tidsbestämda anställningar. 

Av alla dem som utvärderaren träffat inom projektet är det endast ett par 
personer som hänvisar till sin profession inom det område där de arbetar. En 
av dem är den kvinna som leder lokalvårdarna inom Talkoo, hon är noga med 
att uppdatera sig och att certifiera sig i sin yrkeskompetens och det är tack vare 
hennes kompetens som kooperativet har kunnat gå in på den öppna markna-
den och ta på sig städarbeten. Även den person som anställts för att sköta In-
ternetkaféerna och den person som arbetar med inriktning mot barn och ung-
domar på Varma Fakta talar om att de har utbildning för sitt arbete. Övriga har 
antingen arbetsuppgifter som ligger vid sidan av deras formella kompetens 
eller tar successivt på sig uppgifter som de inte hade formell kompetens till, när 
de gick in i arbetet. En ur personalen säger: 

Fast ibland vissa saker tycker jag är jobbigt. Det här med möten och ja, allting kan 
jag ju inte. Många har ju gått utbildningar som X då, och lärt sig att skriva protokoll 
och ansökningar. Så det är lite sådant där som jag tycker är läskigt. För då syns det 
att jag inte är proffsig, så det kan vara lite jobbigt.  

Någon säger också att arbetet i sig inte kräver särskilda formella kunskaper och 
menar att: ”Det är viktigt att man kan lyssna och förstå, på vår nivå är det inte 
så viktigt med utbildning”. En annan talar om livserfarenheten som det viktiga 
i arbetet: ”Det är viktigt att man kan dela med sig av sina erfarenheter”. 

Den formella utbildningen ses inte heller som någon nödvändighet från 
dem som anställt personerna, tvärtom har man sökt någon som står utanför 
den kommunala förvaltningen och som kan representera de boende i området. 
Man talar om att verksamheten skall anpassas efter dem som kommer: ”Verk-
samheten är inte organiserad. Vi låter saker och ting ske, hjälper till och ser 
delaktigheten som viktigast”, säger en ur personalen.  

Även om såväl de anställda som projektledningen betonar att de person-
liga egenskaperna och livserfarenheten är avgörande finns det arbetsmoment 
som såväl personalen på Grytan som Varma Fakta upplever som alltför be-
tungande. Arbetsledningen av all den personal som kommit in genom arbets-
marknadsåtgärder har upplevts som den svåraste delen såväl av personalen på 
Grytan som på Varma Fakta. Det hade krävts en annan kompetens och kun-
skap för att oavbrutet föra in och lära upp nya personer i arbetet, varav många 
haft problem och arbetshinder och att söka bevara gruppens sammanhållning 
och stabilitet inför den oro, som uppstår när personerna börjar närma sig slutet 
av sin ALU-anställning eller praktikperiod. Det har varit svårt att ansvara för 
och driva verksamhet, när merparten av arbetskraften har bytts ut hela tiden. 
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Inom Grytan och Varma Fakta har man haft ambitionen att den personal 
som finns på platsen också skall rekryteras inom området. Denna tanke gäller 
inte på Talkoo, där man har betonat kompetensen i yrkeskunskaper för att 
kunna konkurrera om arbeten på öppna marknaden. Inom Talkoo drar man 
också nytta av det samarbete med Arbetsförmedlingen som byggdes upp un-
der tiden med Gröna Jobb, vilket innebär att de praktikanter som förmedlas 
därifrån också ofta är lämplig som arbetskraft i kooperativet. 

6.4 Arbetsuppgifter 

Inom Talkoo har en uppdelning skett av arbetsuppgifter på så sätt att det har 
utvecklats vissa professioner. Projektsamordnaren är chef för verksamheten 
och vid sin sida har han två arbetsledare, en som leder männens arbete och en 
arbetsledare för lokalvårdarna. En person arbetar helt med administrativa 
uppgifter. Av de personer som arbetar inom kooperativet kortare eller längre 
tid utför samtliga lokalvårdare arbeten i den öppna marknaden och agerar i 
egenskap av professionell städpersonal. Männen är uppdelade i två kategorier, 
de som utför professionella arbeten och sätts in på uppdrag som betalas och de 
som oftast gör arbeten inom bostadsområdet och där det inte råder samma 
krav på tempo och professionellt utförande.  

Inom Grytan och Varma Fakta finns även en arbetsuppdelning, på den 
verksamhetsansvarige ligger administrativa uppgifter och att företräda verk-
samheten utåt. Andra uppgifter cirkulerar mellan alla som arbetar på platsen, 
som att städa de stora lokalytorna. I takt med att man fått stabilare personalsi-
tuation på Varma Fakta har arbetsuppdelningen och rollerna blivit tydligare. 
Second hand butiken och kaféet kräver även sin egen personal som kan arbetet 
och rutinerna. En person har som sin särskilda arbetsuppgift att ägna sig åt 
barnen och en person är anställd för att sköta Internetkaféet. Båda dessa har 
utbildning och erfarenhet som är inriktad på respektive arbetsuppgifter. 

6.5 Öppethållande 

Internetkaféet vid Knuten är öppet vardagseftermiddagar mellan klockan 14 
och 19. Lerkulan har verksamhet för allmänheten varje måndagskväll och tar 
då emot dem som är intresserade av att arbeta med lera. Det är emellertid svårt 
att väcka intresse i området och de som använder sig av möjligheten kommer 
från andra delar av staden. Tisdagskvällar har Klubb Aktiv verksamhet och 
onsdag, torsdag, fredag och helger har Assyriska klubben sin verksamhet.  

Talkoos administrativa personal arbetar vanlig kontorstid, men man an-
passar arbetstiden för de uppdrag man utför efter beställarens behov. 

Grytan har öppet vardagar klockan 9-17. På kvällstid har fritidsgården 
öppet måndagar, tisdagar och onsdagar. Under det första året var man mycket 
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noga med att hålla öppet hela dagarna, men under sommaren 2001 märks ett 
brott i öppethållandet. Man har stängt en vecka för semester och i under flera 
veckor bedrivs verksamheten under halva dagar pga. utbildning, utflykter 
med barn, handledning av personalen och andra skäl. Även fritidsgården 
stänger vissa kvällar med kort varsel. 

Varma Fakta har öppet klockan 9 till 16 vardagar och fram till klockan 13 
är barn välkomna i vuxnas sällskap, därefter kan de komma på egen hand. 
Från hösten 2001 har man också fått medel att extra anställa personal för att ha 
öppet onsdag kväll och fredag kväll har ”Skiftingegruppen” öppet för ungdo-
mar mellan klockan 19 och 23. Nattvandrargruppen i Skiftinge utgår också 
från Varma Fakta när de nattvandrar i området under helgkvällar och nätter.  

6.5.1 Öppen verksamhet 

Verksamheterna inom Knuten, Grytan och Varma Fakta har ambitionen att 
vara öppen för alla som bor i området. Man talar om att man söker anpassa 
verksamheten efter dem, som man uppfattar har störst behov. En respondent 
som vi intervjuar beskriver det på följande sätt: 

Och så har det ju varit hela tiden att det har varit människor som bott i området 
som vi har rekryterat för att man skall kunna ha det här underifrånperspektivet lik-
som, att det skall komma från dom som är boende så att det inte byggs upp en 
verksamhet utifrån någon annan, som har en idé men som inte passar området. Så 
det har varit väldigt styrt då utifrån behoven så att det har skiftat från halvår till 
halvår. Då kanske vi har haft stora behov kring en arbetslös grupp som har varit 
äldre. Sedan efter ett halvår så kanske de har kommit in i arbetsmarknadsåtgärder. 
Ja, då har det varit ungdomarna vi har varit inriktade på, så att vi har fått styra be-
hoven efter. Ja, så har det varit under alla år. 

Man är också noga med att inte vara en myndighet och att människorna som 
kommer skall känna sig välkomna. En av respondenterna beskriver det så här: 

Det är många trasiga människor som vänder sig just till oss. Dom andra männi-
skorna, som kanske redan är aktiva i föreningar, dom kommer inte hit. Det är en 
viss grupp som kommer hit och som vi tar hand om. De kommer hit för att vi är 
ingen myndighet. Den frågan fick vi från första början när vi kom hit; Tillhör ni so-
cialtjänsten? Många kom för att här fick man vara den man var. Man fick komma 
in, säga hej och vill man prata då pratar man, då skaffar man sig en relation till nå-
gon här och pratar; säger att det är fint väder eller så där. Men vill man komma och 
vara tyst en dag så går det lika bra och det blir en trygghet. 

Något som är tydligt på både Grytan och Varma Fakta är dock att personalen 
är noga med att hälsa på de personer som kommer till kaféet och man känner 
oftast såväl barn som vuxna till namnet.  

De personer som vill använda datorerna måste dock först ta ett datakör-
kort, vilket innebär att de accepterar vissa regler för användningen av datorer-
na och att de uppger namn och adress. Datakörkortet skall visas fram när de 
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kommer för att använda datorerna och de bokar dem för en timmas använd-
ning i taget.  

6.6 Gruppverksamhet 

Både på Grytan och Varma Fakta har man haft cirklar för besökare. Det har 
varit enkla cirklar i olika ämnen beroende på vilka ämnen som personalen har 
ansett sig kunna behärska. Det har varit cirklar i matlagning, stickning och 
virkning, i blomskötsel och sömnad. De flesta cirklarna har vänt sig till kvinnor 
och även letts av kvinnor. Cirklarna har varit anspråkslösa till form och ut-
förande och avsikten har lika mycket varit att ge möjlighet för människor att 
mötas och att få någonting att göra under annars sysslolösa dagar. Det har 
varit viktigt att cirklarna har varit enkla för att inte avskräcka människor, utan 
att de skall våga delta. En av våra respondenter berättar följande: 

Personalen som har jobbat här har lett cirklarna. Vi har haft samarbete med ABF, så 
vi har fått hjälp med kursmaterial och det har varit väldigt enkla kurser. Det har 
egentligen varit mycket socialt, att man skall komma ut och träffa folk, att man skall 
passa tiden och att man skall träffas. 

Tidigare var det lättare att få personal genom arbetsmarknadsåtgärder och det 
innebar att man kunde få in personal som var villig att åta sig ansvar för cirk-
lar, säger respondenten och fortsätter:  

Alltså från början när vi rekryterade folk, då var det ganska gott om arbetsmark-
nadsåtgärder så då hade vi intervjuer. Vi kunde ju välja och vraka bland dom som 
kom hit och då försökte man alltid få så bred spridning på personalen som var här. 
Ja, och vi lyckades. 

I och med att det har blivit svårare att få in människor genom arbetsmarknads-
åtgärder har de möjligheterna minskat. I dagsläget har man dock startat ett 
samarbete med ABF om att genomföra cirklar och söka cirkelledare i bostads-
området. 

6.6.1 Avslutande kommentarer 

De olika projektområdenas organisation präglas av dubbelheten i att man 
inom kommunen och genom kommunens försorg söker bygga upp en verk-
samhet som inte skall vara kommunal. Den initieras av kommunala förvalt-
ningar och de personer som är verksamhetsansvariga är anställda av kommu-
nen, förutom en som är formellt anställd av fastighetsbolaget men avlönas till 
hälften med kommunala medel. Samtliga ingår i en kommunal organisation, 
men från början har man velat att den skulle vara ickekommunal. Man har 
startat en verksamhet med syftet att mobilisera den egna kraften hos männi-
skorna i området. Så här beskriver en av de ansvariga på central nivå i kom-
munen sin syn på syftet: 
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För det handlar ju mera om att mobilisera den egna kraften och empowerment. Det 
handlar inte om att se symptom eller sjukskrivning eller hinder eller svårigheter. 
Det tror jag är en grundläggande tanke i det då, att se möjligheter och resurser, och 
det tror jag att det är många som har kommit, som kan vittna om att det är otroligt 
viktigt med det här bemötandet då och att man har blivit sedd som man är. 

De förutsättningar som givits verksamheterna för att inte framstå som ägd och 
driven av kommunen har varit att de placerats i de aktuella bostadsområdena 
och att de inte styrts upp med några förutbestämda uppgifter eller syften. Ett 
av målen har varit att öka IT-kunskapen och därför har man erbjudit gratis 
datorer och internetuppkoppling och en annan har varit föreställningen om att 
man skall ha kafé, människor skall mötas över en anspråkslös kopp kaffe. För 
övrigt skall verksamheten inte ha några andra avsikter än de besökarna formu-
lerar, den skall vara ”gränslös” och personalen skall vara lyhörd och söka an-
passa utbudet efter behoven. Man skall erbjuda vad folket i området vill ha.  

Samtidigt är de ekonomiska möjligheterna begränsade, vilket uttrycks i 
att det varken finns pengar för nya möbler eller för fast anställd personal. Det 
faktum att det inte finns några pengar att bygga om eller köpa möbler för blir 
en del av en pedagogisk ambition. Det innebär att människor själva måste an-
vända sina nätverk och själva måste skaffa fram pengar, måla och ordna det 
som behövs. En av de centrala initiativtagarna till verksamheten Varma Fakta 
säger: 

Och det fanns inte en krona och det tyckte jag var jättebra, men vi skulle få tillgång 
till lokalen och vara där. Och sedan hittade jag några personer i Skiftinge, som sade 
att de kunde väl vara med lite, men då måste man måla först och fixa till lokalen 
och så måste man köpa det först och köpa det och det. Och då sa jag att det kan vi 
inte för vi har inga pengar. Ja, men då ber man kommunen. Ja, sade jag, kommunen 
det är vi och det finns inga pengar. Just nu finns det inga pengar. 

Bristen på pengar blir en del av budskapet, de enkla hopskrapade möble-
mangen och lokalerna som anpassats till verksamheten med minsta möjliga 
insatser är ett budskap som skall tolkas av användarna som en uppmaning att 
deltaga i verksamheten och att själva påverka innehållet. Den centrala projekt-
ledaren uttrycker det så här: 

Lite grand tillbaka till det här att man måste engagera sig själv och allt det där. Det 
regnar inte manna från himlen utan man måste engagera sig på ett annat vis för att 
få till stånd förändringar och få känsla för de här lokalerna också. Har man varit 
med och fightats lite grand för att få till stånd det här, så tror jag att det har en sådan 
påverkan också. 

Det ligger också en fostrande innebörd i budskapet, man får ingenting gratis 
utan att anstränga sig. Flera av dem som står bakom den kommunala satsning-
en på mötesplatserna har sin yrkestillhörighet inom socialtjänsten och är vana 
vid att fokusera människors problem och åtgärda följder av tillkortakomman-
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den. Det är där de tar sin utgångspunkt och även om man söker en ny form för 
en verksamhet utgår man från att man har att göra med människor med pro-
blem, som skall engagera sig och göra något själva. Den fostrande innebörden 
märks även på det informationsmaterial som finns utlagt om hur man skall 
sköta sin hälsa, information om sjukdomar, om kvinnomisshandel osv.  

Vid anställning av personal har man i inledningsskedet inte fäst avseende 
vid formell utbildning eller kompetens utan det som kommit att avgöra att 
personerna kommit in i verksamheten har varit personliga egenskaper och 
intresse. En grupp har kommit in genom arbetsmarknadsåtgärder, men visat 
sig ha personliga egenskaper som gjort att de stannat kvar och tagit på sig väx-
ande uppgifter, medan andra passerat förbi. I projektens senaste fas har ett 
antal personer med yrkesutbildning och erfarenhet inom sitt område kommit 
in, en systemtekniker och ett antal lokalvårdare. 

Man har endast anställt ett fåtal personer inom projektet och för att kun-
na hålla mötesplatserna öppna och bemannade har det krävts att man förlitat 
sig på arbetsmarknadsåtgärder. Det har även legat i projektets ambitioner att 
människor från de berörda områdena skall få arbete inom projekten och på så 
sätt både få vara med och påverka och arbeta med områdets utveckling. Det 
har varit en del av projektet att sysselsätta människor i arbete, även om det inte 
varit något fast arbete utan korta praktikperioder och halvårsanställningar. De 
få fast anställda har ansvarat för verksamheten och för inlärning och arbetsled-
ning av dessa, vilket man både på Grytan och Varma Fakta beskriver som 
mycket svårt.  

Som utvärderare regerar man på den situation som beskrivs. Har man er-
farenhet av arbetsledning och av att hantera korttidsanställningar så vet man 
att det krävs en stabil och kunnig arbetsgrupp för att kunna hantera en eller 
möjligen två personer, som skall läras upp under kort tid och sedan åter sändas 
ut i ovisshet och som ofta känner stor ängslan inför detta. Att vara en eller två 
personer som skall ta emot och hantera osäkerhet och oro från tre-fyra perso-
ner kontinuerligt och aldrig få vila i en stabil arbetsgrupp utgör i sig en tung 
och krävande arbetssituation. Att dessutom bedriva en verksamhet med stor 
yta utåt gör inte situationen enklare. 

Inom Talkoo är inte detta samma problem som i de två andra verksam-
heterna eftersom de personer, som kommer genom arbetsmarknadsåtgärder 
får gå in och arbeta i lugnt tempo med områdets skötsel utan att behöva möta 
de krav som ställs på dem som utför betalda arbeten inom kooperativet. Även 
här har man dock mött människor som har haft svårt att sköta ett arbete. Det 
har också varit svårt att förklara att just denna praktikplats kan ge möjlighet till 
vidare arbete. Så här beskriver arbetsledningen det: 

Ja, men man är ju här också på olika sätt, dom som nu jobbar med sin utkomst av 
Talkoo, det är ju dom bästa, som vi har plockat, som har kommit in som praktikan-
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ter eller något annat. Sedan finns det ju vissa som tror att dom kommer och går 
som dom vill på en arbetsplats, men dom blir ju utgallrade så småningom. Men de 
måste ju få en förklaring till varför det inte går att hålla på så där. Det är redan så att 
när vi jobbade med dom här, det var ju svårt. Man såg ju inte det här som att man 
gick på en åtgärd, utan det kan ju bli jobb så småningom, man måste ha den insik-
ten hela tiden, även om det känns jobbigt att gå för dom här ynka pengarna. Så det 
kanske kan ge någonting i slutet. Och det måste man ju förklara även för praktikan-
terna att visar du ingen initiativförmåga som praktikant, då har du ingen chans att 
komma in och bli anställd i kooperativet heller.  

De verksamhetsansvariga på Grytan och Varma Fakta har även inriktat sig i 
sitt arbete på nära relationer till besökarna och man berättar om situationer då 
de gått in och tagit stort ansvar för människors liv och hälsa. Verksamheten på 
Knuten har bedrivits på ett annat sätt, man har inte inbjudit till samma förtro-
lighet och närhet med individerna utan arbetat gentemot föreningar och grup-
per. Lokalerna framför allt i Grytan är möblerad med fokus på vardagsrums-
möbler och på Varma Fakta har de runda kaféborden den centrala platsen. På 
Knuten fanns inte det öppna rummet och möbleringen var uppbyggd kring 
arbete och studier.  

I ett sent skede satte man in resurser för att ge handledning till den fast 
anställda personalen, d v s verksamhetsansvariga på samtliga tre projekt-
områden, samt ytterligare en person på Grytan och Varma Fakta. Vid det laget 
hade redan personal på både Grytan och Varma Fakta varit sjukskrivna på 
grund av alltför stora påfrestningar. Det är en samfälld mening från dessa att 
handledningen hjälper dem att sätta gränser och att avgöra vad som är rimliga 
insatser i förhållande till annan personal och besökare.  

Den låga insatsen i form av personal och utrustning gör även att verk-
samheten är hänvisad till att ha öppet dagtid, vilket i sig innebär att personer 
som yrkesarbetar inte kan besöka mötesplatserna. Man är även hänvisad till 
sin egen personal för att driva studiecirklar eller annan gruppverksamhet, då 
det inte finns medel att anlita någon utanför projektet. När sådan personal inte 
finns tillgänglig begränsas man till att ha enbart öppen verksamhet. 
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7 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs processen inom projektet, d v s den del som utgör ut-
värderingsmodellens andra huvudkomponent. Processen har studerats ur 
följande aspekter; innehåll/aktiviteter, arbetssätt och metoder, verksam-
heternas utformning samt bemötande, påverkan och inflytande.  

7.1  Projektets innehåll/Aktiviteter 

Den öppna verksamheten på Knuten, är inte föreningsdriven utan ligger inom 
projektet och utgörs av Internetkaféet som består av två rum med datorer. Van-
ligtvis får besökarna tillgång till en dator i det rum, som är bemannat med en 
person. För att få använda datorerna måste de ha lärt sig vissa kommandon 
och acceptera de regler som säger att de inte får gå in på internetadresser med 
pornografiskt och rasistiskt material. Var och en får använda datorn i en tim-
ma.  

Inom arbetskooperativet Talkoo erbjuds flera nivåer av arbete. Männen 
som kommer in i verksamheten börjar på en nivå där de får arbeta i lugn takt 
och i en gemenskap med andra. De pressas inte och jäktar inte, men om de vill 
fortsätta inom Talkoo måste de visa att de kan och vill utföra arbeten på en 
”högre” ansvarsnivå. De kan då erbjudas arbete inom Talkoos uppdrag och då 
måste deras arbete vara lönsamt och ha sådan kvalité att Talkoo kan få nya 
uppdrag av kunden. För kvinnorna gäller inte samma inskolning, de går ome-
delbart in i den högre nivån som innebär att arbeta på uppdrag. För de perso-
ner som inte har svenska som modersmål erbjuds undervisning i svenska ge-
nom folkhögskolan två förmiddagar i veckan.  

Grytan erbjuder ett brett utbud av redskap eller iscensättningar som skall 
stimulera till aktiviteter; vävstolar, symaskiner, snickarverkstad, fotorum, bok-
hörna, kafé, second handbutik, TV och video, bordtennisbord, biljardbord osv. 
Förutom några stamkunder, som kommer för att väva och sy används inte 
dessa utom när några barn eller ungdomar i väntan på datorer sätter sig fram-
för TV apparaten eller spelar bordtennis en stund. Barnen och ungdomarna 
kommer nästan uteslutande för att använda datorerna och det är nästan alltid 
trängsel i datarummet och oro varje heltimme då den bokade tiden tar slut och 
det är dags för nya att ta vid. Medan ungdomarna väntar kan de äta en bulle 
eller kaka eller spela något spel, men de har uppmärksamheten riktad mot 
datarummet.  

Varma Fakta erbjuder inte lika många förslag till aktiviteter och det som 
finns såsom kaféet, bordtennisbordet, second handbutiken, barnhörnan och 
datorerna används. Även här finns dock en bokhörna med gamla biblioteks-
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böcker, som inte används. Datarummet är även här oftast fullt, men bytena 
sker lugnt och omärkligt och de barn som inte använder datorerna har ro att 
göra något annat.  

7.2  Arbetssätt/metoder 

Projektsamordnaren inom Lagersberg/Råbergstorp arbetar med strukturer. 
Han samlade tidigt en områdesgrupp med representanter för föreningarna i 
området och andra berörda intressenter såsom den ortodoxa kyrkan. Han har 
arbetat upp goda kontakter med arbetsförmedlingen och SFI så att de kan få 
personal som har förutsättningar att trivas och göra ett gott arbete, ett samarbe-
te som redan EU-projektet Gröna jobb lade grunden till. Man har även släppt 
ambitionen att de som anställs skall bo i området och har skapat en karriärste-
ge inom kooperativet, där de nya som kommer får tid att anpassa sig och ta det 
lugnt.  

Vad man ser det är ju att man kan prova på olika saker. Det vet ju SFI om, det vet ju 
Arbetsförmedlingen om och sen kan ju dom slussa dom vidare om de har arbets-
skada eller om de har något psykiskt handikapp, om de sitter hemma väldigt länge, 
så måste de ju få det här sociala igen och komma ut och träffa folk och då har man 
ju en chans att få komma hit och jobba i ett lugnare tempo utan att bli anställd di-
rekt och få jobba som en dåre. Det finns alltså möjligheten här att starta i ett lugnare 
tempo, det är ju avsikten med dem som vi tar emot på aktivitetsgarantin. Här har 
man möjligheten att i lugn och ro kunna successivt kanske bygga upp det här igen.  

Det är även viktigt att vårda dem som kan utföra ett fullgott arbete så att de 
kan utgöra kooperativets ryggrad i framtiden. 

Det gäller att hitta så att dom blir trogna och vill vara kvar hos oss. Det är då att vi 
har arbeten och sedan att man kan erbjuda dom. (…) Dom som är bra så där dom 
skall vi ha kvar. Det här måste ju leva vidare så att vi får en stabilitet och kan ha fast 
anställd personal. 

Projektsamordnaren har också skapat ett fungerande kontaktnät i arbetet med 
att skapa arbetstillfällen till kooperativet. Den direkta arbetsledningen för per-
sonalen är delegerad till två arbetsledare, och de administrativa rutinerna har 
fördelats till en kanslist. Arbetet är tydligt och strukturerat och målinriktat. 
Man har en verksamhetsinriktning som är städning, flyttningar, magasinering, 
inre och yttre fastighetsskötsel och källsortering. Han har även skapat en flexi-
bilitet inom organisationen genom att det alltid finns arbetsuppgifter inom 
bostadsområdet som praktikanter och personer inom aktivitetsgarantin arbetar 
med, men som det inte är någon brådska med. Om resten av gruppen får för 
stor anhopning så kan dessa uppgifter läggas åt sidan någon dag och persona-
len kan rycka in och hjälpa gruppen.  

På Grytan och Varma Fakta har man haft ambitionen att dela på det fy-
siskt mest slitsamma och rutinbetonade arbetet, nämligen städningen av de 
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stora lokalerna. Verksamhetsansvarig har inte kunnat delegera ut arbetsled-
ningen av tillfälligt anställd personal. Man har inte heller haft möjligheten att 
bygga upp ett kontaktnät och förtroende som gjort att man har kunnat få lämp-
lig personal och man har vidmakthållit ambitionen att personalen skall komma 
från bostadsområdet. Mycken tid och energi för verksamhetsansvarig har där-
igenom bundits upp av återkommande rutinarbete och av lokalvård och ut-
rymmet för utveckling har begränsats.  

Både på Grytan och Varma Fakta har man haft viljan att verksamheten 
skall formas efter de människor som kommer, vilket innebär att man som på 
Grytan har en mängd olika erbjudanden i samma rum, något som också ibland 
fört med sig irritation mellan företrädare för olika intressen. På Varma Fakta 
har man renodlat mera och ger utrymme för färre aktiviteter. På båda platserna 
har man också öppnat för att ta emot alla människor som kommer och engage-
rat sig i deras liv. Inte minst har detta varit fallet på Varma Fakta, där persona-
len kommit mycket nära och också ombetts att gå in och vara till konkret hjälp. 
De har då fått en roll som förstående och inkännande medmänniska, men med 
kunskap om hur samhällets organisation och struktur fungerar. En av medar-
betarna i verksamheten berättar om följande exempel: 

Det har kommit in människor hit och skall deklarera, de vet inte hur man deklare-
rar. Många människor som har kommit ut från socialen. De har kommit med famil-
jen till socialen och där sitter det en käck kvinnlig socialsekreterare och förklarar 
och säger; - Förstår du? - Ja. Säger mannen för han vill ju inte tala om för en kvinna 
att han inte fattar hur han skall göra. Sedan kommer de hit ner och säger; - Titta det 
här har vi fått och vi vet inte vad vi skall göra, kan du hjälpa oss? säger kvinnan då. 
- Ja, då skall ni fylla i här då, inkomstuppgifter. Ja, då vet dom inte vad det är. – 
Vadå, inkomster? - Ja, hur mycket tjänar ni? - Vi tjänar inget, vi får från socialen. - 
Ja, hur mycket får ni? Det vet dom inte och då får man ringa ned till socialtjänsten 
nere på stan och ta reda på det. Och en del som har fyllt i, så står det så här, om 
barnbidrag. Nej, det har dom inget, säger dom. - Jamen, ni har ju fyra barn. - Men 
jag har inga pengar. - Jo, det får du. Och så förklarar jag. 

På båda ställena talar man om möten med människor som är ensamma och 
utsatta och inte har någonstans att ta vägen. På Varma Fakta står ofta barnen i 
centrum för personalen medkänsla och omsorg och i kontakten med barnen 
visar man stor medkänsla och inlevelse.  

Vi har ju en familj, och man kommer ju familjerna nära här, det är ju så, de pratar 
väldigt öppet och så där. Men det är en familj, som har fem barn som bor hos pap-
pa, som är missbrukare. Mamman dog i julas för tre år sedan och han har alla fem 
barnen hemma. Och dom minsta flickorna, dom är två flickor, dom brukar komma 
ned här till jul och dom har en svettig tia som dom har gått och tummat på, och 
dom brukar gå runt och titta och så hittar dom någon kopp eller så och så kommer 
dom och säger – Kan vi få den inslagen i julpapper som present. Eller – Jag har fyra 
kronor, jag vill köpa någonting till min pappa. Kan du hjälpa mig. Jag vet, första 
vintern jag jobbade här, då hade vi skänkta saker som vantar, stövlar och mössor 
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och sådant där för det var barn som kom i träskor och tunna vantar och så. Och så 
kom man med vantar och sa att - Du, vi har så många vantar som vi skall skicka 
iväg till Lettland, behöver ni här några? Kunde man säga så där, för man fick ju 
tänka på hur man sade det så man inte trampade någon på tårna. Och då kunde 
man sticka åt dom. - Ja, sade hon, vi har så dåligt med vantar, du vet hur det är. - Ja, 
sade man, ta dom här då och så skickade man med dom. 

Den stora belastningen med barn och ungdomar och nödvändigheten av att 
sköta second handbutiken och kaféverksamheten mera professionellt har inne-
burit att Varma Fakta arbetat med att strukturera arbetet. Man har delat in ar-
betet i bestämda ansvarsområden, där var och en har sin plats i butiken eller 
kaféet och har klara arbetsuppgifter inom sitt område, något som har blivit 
möjligt tack vare att man har en stabil personalsituation. I dagsläget finns det 
en person i datarummet de flesta dagar i veckan. En person ägnar sig åt de 
barn och ungdomar som finns i det stora öppna rummet. Det är påtagligt att 
detta betyder mycket för barnens kontakt och förtroende för personalen och för 
platsen. Många av barnen har nyligen kommit till Sverige från ett agrart sam-
hälle och har haft svårt att tyda den främmande urbana kultur som de mött, de 
talar inte någon svenska och många är oroliga och desorienterade och behöver 
få hjälp att hitta de regler och normer i det nya samhället. Personalen har känt 
att de inte har kunnat nå barnen genom de barriärer som språk och kultur-
skillnader innebär och har därför bett om hjälp av integrationsavdelningen och 
fått tillgång till en familjepedagog ett par timmar i veckan.  

Området hade även varit utsatt för en reducering av resurser, och sam-
hällets öppna rum för ungdomar och barn såsom fritidsgården och biblioteket 
hade fått minskade resurser respektive helt lagts ned. Personalen på Varma 
Fakta tog därför initiativet till ett nätverk kring barnen och bjöd in alla som 
arbetade i området. De använde sig av att de inte var bundna till en viss kom-
munal förvaltning och kunde överbrygga meningsskiljaktigheter och förvalt-
ningsgränser och inleda en diskussion kring vad som behövde göras. De har 
drivit kraven på att det skulle finnas en verksamhet som var öppen för ung-
domar varje kväll i veckan och att det skulle finnas ett utbud av verksamheter 
riktade till barn och ungdomar i området. Personalen tog även fasta på den 
möjlighet Varma Fakta hade i egenskap av förening, att söka bidrag från fon-
der och bjöd in de kommunala förvaltningarna till projekt som bekostades 
med fonderna. På så sätt samlade de socialtjänst, skola och kyrka till gemen-
samma insatser och kunde själva bidra till att bekosta projekt och sommar-
verksamhet. Personalen leder även idrottsaktiviteter för barn i skolans sport-
hall och samarbetar med projektet Idrott för alla.  

Ibland har de använt sig av projektets egna kontakter med ledande poli-
tiker och förvaltningschefer i resursgruppen och gått förbi de lokala represen-
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tanterna för att få gehör för att t ex få fritidsgården öppen två kvällar i veckan. 
Så här säger en av medarbetarna:  

Det har ju varit svårt. Vi har ju, vi kom ingenstans med ledningen här uppe så vi 
har ju gått vidare till förvaltningschefer och politiker. Ja, det har varit svårt, men jag 
tror att det kommer att bli bra. 

Personalen har även arbetat gentemot föräldrarna i området och en föräldra-
cirkel utmynnade så småningom i att ett antal föräldrar började nattvandra i 
området under helgnätterna. Föräldrarna ansvarar också för att Varma Fakta 
är öppet för ungdomar under fredagskvällar. Inte heller detta har skett utan 
diskussioner om vad som är lämplig verksamhet och ett centralt ämne har 
varit många föräldrars oförmåga att sätta gränser för ungdomarna. En medar-
betare vid Varma Fakta beskriver diskussionerna: 

Ojojoj, vilka konflikter och vilka diskussioner. Det är ju väldigt komplicerade saker. 
Och en del tyckte, - Vadå, vi kan väl ha nattöppet för barnen, de kan väl vara här till 
klockan två. Och jag sa, - Nej, nej, klockan två skall barnen vara hemma och sova. 
Och då blev jag ett svart får här. Och man sa, - Det är väl bättre att dom är här än att 
dom är ute och springer. – Nej, sade jag, det går inte. Det här med normer och ja, 
regler, det har varit lite luddigt bland boende här och då blir det svårigheter. – Det 
är väl ingen fara tycker en, - Att jag bjuder min son på cigaretter när han är femton 
år. – Nej, men han får ju inte, han får inte köpa ut cigaretter, då langar man ju. Och 
så blir man ju den här moraltanten. Men man måste ju följa vissa regler och ord-
ningar, det bara är ju så. Och det här då att någon hade kommit och varit onykter 
på nattvandrarmöte och sedan ringer han på måndagen och klagar, - Jag fick inte 
vara med och nattvandra. – Jag skall kolla upp det, sa jag, - Och varför då, sade 
dom inte varför? – Nej, dom sade bara att jag skulle gå hem. Och så visade det sig 
sedan att han kom dit och var full. Och då är det inte konstigt. 

Personalen har vågat ta konflikter och strida för sin syn både gentemot de loka-
la förvaltningsföreträdarna och gentemot föräldrar. Grunden har varit det 
starka engagemanget för barnens situation. Det har varit ett engagemang som 
varit obestritt och alla har kunnat enas kring att barnen i området har haft be-
hov av samhälleliga insatser.  

I arbetet på Varma Fakta har second handbutiken visat sig vara ett lycko-
kast. I bostadsområdet finns såväl gott om personer som har varor till försälj-
ning, som köpare. Här har personalen byggt upp enkla men väl fungerande 
rutiner och man har ett gott utbud av prisvärda varor och god omsättning. 
Man tar ut en låg summa i kommission och drar därigenom till sig säljare, som 
även å sin sida accepterar låga priser, vilket i sin tur drar till sig köpare. Ruti-
nerna är enkla men logiska och funktionella och garanterar säljarna regelbun-
den utbetalning, samtidigt som det ger cirkulation i utbudet. De är även lätta 
att lära in och kräver inte någon stor utrustning. Det har visat sig vara en verk-
samhet som är lätt att sätta in ny personal i och den kräver inte förkunskaper 
förutom dem som livserfaren kvinna ofta bär med sig, såsom kunskap om ma-
terial, kläders funktion, modesvängningar och noggrannhet i arbetet.  
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Såväl Grytan som Varma Fakta har inte nöjt sig med att arbeta gentemot 
de människor som själva kommer till dem utan även försökt arbeta med struk-
turerna. De har dock nått olika långt i det arbetet.  

Personalen i Nyfors har sökt arbeta genom föreningarna i området och 
har kallat människor till möten för att diskutera områdets utveckling. De har 
emellertid inte fått legitimitet att vara en drivande kraft och dessvärre även fått 
en olycklig relation till ledande personer i den politiska organisation som är 
tongivande i området. I Nyfors framstår inte något problemområde lika tydligt 
som det gjorde i Skiftinge och det fanns därmed inte heller något tydlig fält för 
personalen att gå in och arbeta kring.  

Varma Fakta har däremot funnit vägar för ett strukturellt arbete och ut-
gångspunkten har varit omsorgen om barn och ungdomar i området. Den 
starka känslan för barnens situation har varit drivkraften för flera som arbetar 
på Varma Fakta och de har genom sin öppna verksamhet och sitt intresse för 
frågan kommit i nära kontakt med barnens behov. Det fanns även ett hand-
lingsutrymme för dem att agera i då samarbetet mellan de instanser som fanns 
i området var bristfälligt. 

7.3  Verksamheten vid arbetskooperativet Talkoo 

Stämningen på Talkoo är avspänd och glad. Kooperativet har haft framgång i 
sitt arbete och får stöd från projektledning och samarbetspartners. Projektsam-
ordnaren och arbetsledare har lyckats ge sitt arbete rimliga krav och förvänt-
ningar och ställa upp möjliga och entydiga mål för arbetet. Man har byggt en 
struktur som är ändamålsenlig och man har möjlighet att vara flexibel och kan 
anpassa sig efter arbetsuppgifterna. Man är även flexibel i tolkningen av målen 
och om man finner något oförenligt med uppgiften är det inte värre än att man 
ändrar på det. Så har man t ex förändrat målet att rekrytera endast från områ-
det. Projektledaren säger: 

Hur vi rekryterar till kooperativet så måste man vara medlem för det står i våra 
stadgar att ändamålet är att vi skall i första hand erbjuda våra medlemmar anställ-
ning, om kompetensen finns eller för dom boende i området. Men den paragrafen 
har vi ändrat lite på, tänjer på så att vi kan få in. Vi måste få en väldig kompetens 
om vårt område växer. Nu jobbar vi över hela kommunen, då kan vi inte vara så 
enkelspåriga att vi måste anställa någon från det här området. Det är ju beroende 
på kompetensen också. 

Den personal som är placerad inom projektet inom aktivitetsgarantin säger att 
man är nöjd med att ha kommit in i en arbetsgemenskap och ett sammanhang. 
De personer som kommit in och som arbetar som arbetsledare är djupt enga-
gerade i kooperativet och medvetna om att deras kunskap och kompetens har 
betydelse för kooperativets arbete och utveckling. Samtidigt som de fungerar 
som arbetsledare är de avspända inför uppgiften och ser till innehållet. Arbets-
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ledarna har den yrkeskunskapen och livserfarenheten att de kan förebygga och 
föregå konflikter och irritationsmoment och även använda sig av list. Därige-
nom slipper de att få onödiga konflikter och arbetet går smidigare. En arbets-
ledare beskriver det så här:  

Jag tycker inte att jag är så mycket arbetsledare. Jag är ju kompis med dom och jag 
talar ju om vad man kan förbättra och så där. Det är mycket så där, tips och idéer 
för jag har ju gått på kurs, så jag kan ju alla de här medlen… vi har ju fått in väldigt 
duktiga tjejer, men en del är ju lite lata och så där. Det är bara att puffa på dom så 
går det. … men jag är ju van vid att ta med folk. Jag är inte en sådan där som går 
med piskan precis, men man kan ju lirka. Ja, det går alltid. 

Blandningen av människor från olika kulturer och med olika erfarenheter 
medför att det uppstår irritation och gräl ibland, men viljan till förståelse finns 
och en av arbetsledarna berättar om sin särskilda uppgift att fungera som sam-
talspartner för männen inom kooperativet. Hon framhåller sin förmåga att 
vara lugn och saklig och att inte gå in i konflikterna utan kunna resonera sig 
fram till en god lösning tillsammans med männen: 

Ja, man får ta emot kritik från andra och sådana saker och sedan positiva saker med 
för den delen och sedan om det är gräl mellan grabbarna så får man försöka fixa 
det… Jag tar det när dom kommer och pratar. Dom pratar av sig sina bekymmer 
och även om dom kanske gör fel ibland och man tillrättavisar någon gång och man 
säger att du skall göra så och så och inte så och så. 

Hon beskriver att hon också har fått en allt viktigare roll som guide in i det 
svenska samhället för de personer som har sina rötter i ett annat samhälle: 

Ja, de kommer mer och mer. Och det är bra tycker jag. De har en helt annan kultur 
och det är svårt för dom att förstå hur vi har det i Sverige… Det är praktiska frågor 
och så familjefrågor ibland och hur vi har det i Sverige och hur vi gör här och så vi-
dare. Och så svenskan överhuvudtaget och förklara orden så att dom förstår. 

7.4 Verksamheten vid Varma Fakta 

Personalen på Varma Fakta vittnar om att tidigare perioder varit svåra då man 
varit hänvisad till arbetsmarknadsåtgärder för att kunna klara personalförsörj-
ningen. I början kunde man välja personal, men så småningom blev det omöj-
ligt och många gånger har man varit tvungen att ta emot personer som inte 
varit lämpliga för arbetsuppgifterna. Man berättar om personal som varit spel-
beroende och som stulit från dagskassorna, om personal som varit beroende av 
alkohol och inte kunnat avhålla sig från att dricka under arbetsdagen, som 
exempel på svåra situationer där arbetsledning blivit en omöjlig uppgift.  

Hösten 2001 är dock läget stabilare än någonsin tidigare trots att föränd-
ringar är nära förestående i och med att verksamhetsansvarig är på väg till ett 
nytt arbete. Den arbetsgrupp som finns på plats har till största delen fått tryg-
gare och fastare arbetsförhållanden och samtliga har gjort ett eget val att arbeta 
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inom verksamheten. Under våren mötte arbetslaget vid Varma Fakta nya på-
frestningar genom den stora gruppen nyanlända barn från norra Irak, som inte 
förstår vare sig det svenska språket eller den nya kultur som de kommit till. 
För att klara av situationen, som krävde tydlighet och struktur, måste arbets-
gruppen göra klart vilka roller och arbetsuppgifter var och en skulle ha. Man 
var även tvungna att göra upp vilka regler som skulle gälla, något som man 
ännu inte är riktigt ense om, vilket barnen snabbt lär sig och drar fördel av.  

Man känner att verksamheten har funnit en plats i samhället och bland 
övriga institutioner och verksamheter som agerar i området. Den personal som 
arbetat länge har skapat relationer och kontaktvägar och kunskap inom sitt 
område. Under ett av utvärderarens besök kommer några företrädare för pro-
jektet Idrott för Alla in och vill diskutera ett arrangemang som skall gå av sta-
peln inom någon vecka. Personalen från Varma Fakta benar upp vad som be-
höver göras, tar på sig vissa arbetsuppgifter och tydliggör vad projektarbetarna 
behöver göra, de gör upp en budget, förmedlar kontakt med representanter för 
Skiftingegruppen, lovar sprida information, ordnar grill för förtäring. Vänligt, 
kunnigt och sakligt förmedlar de sin praktiska kunskap och erfarenhet och det 
är tydligt att utan dem skulle det inte bli något arrangemang. 

I centrum för verksamheten står barn och ungdomar och det genomsyrar 
arbetsklimatet att man delar ett engagemang för barnen och för området. Se-
cond handbutiken och kaféet är viktiga för att de är verksamheter som ger 
kontakt med vuxna i området och drar in pengar till övrig verksamhet. Butiken 
har utvecklats och där pågår en diskussion om hur man skall få den att ytterli-
gare växa i omsättning. Även när det gäller kaféet finns tankar hos några om 
hur det skulle kunna göras mera likt ett riktigt kafé och hur man skulle kunna 
öka tillgänglighet och kvalité i utbud och service. Än så länge finns detta dock 
bara som tankar och visioner hos enskilda personer och någon planering för 
hur det skall gå till har inte gjorts. 

Stämningen är lugn och trygg. Personalen är respekterad av övriga som 
arbetar i området och vet vad de kan och inte kan. De anslag som finns uppsat-
ta om regler är klara, tydliga och utan undertoner. Man berättar klart och öppet 
för mig att man har haft olika åsikter och varit tvungna att föra en diskussion 
för att komma överens, men att de fortfarande kan skilja sig åt för att de är oli-
ka som individer. De berättar även öppet om situationer där de känner att de 
kommer till korta och har begärt hjälp eller krävt större resurser till området. 
Det faktum att personalen genom sitt engagemang och sin kunskap om barnen 
stått i frontlinjen har även gjort att de periodvis känt sig maktlösa och ensam-
ma i arbetet och detta har utgjort den största belastningen. Så här berättar en av 
personalen: 

Det som slet på mig mest, det var ungdomarna. Vi fick sådana problem med ung-
domarna här ute. Det var missbruk som började gå ned i åldrarna på 9-10-åringar. 
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Dom rökte, det var brott och vi började göra anmälningar här ute för att det hände 
så mycket. Vi gjorde anmälningar upp till socialtjänsten och socialtjänsten lämnade 
ut mitt namn och telefonnummer så att jag blev nedringd hemma och hotad av de 
här barnen och det var då det började, men det hade säkert en bidragande orsak att 
det hade varit tufft innan, men det var då som kulmen kom. Man såg dom barnen 
och man visste att nu var det någonting på gång. Man försökte ringa socialtjänsten 
och man ringde polisen och sa att snart kommer någonting att hända. Dom är 
skyldiga varandra pengar, det kommer upp stora sedlar. Dom lägger upp hundra-
lappar och det är tusenlappar, som florerar bland tolvåringar. Det är stölder. Vi har 
inget att ta på, men vi såg ju att det var på gång. Och så slutade det med att en kille 
som var 14 år blev nedstucken med kniv här. Sådant var jobbigt att veta för vi såg 
ju att det var gruff och att dom slogs på varandra. Och samtidigt, det var väl kanske 
inte vårat jobb, men samtidigt stod vi mitt i det och hit kom barn och vuxna och 
pratade och vi var maktlösa och ja, då blev det ju också påtagligt att när man inte är 
trygg i sitt eget hem. Förut när jag åkte hem så var jag ju hemma, men då blev det ju 
också oroligt. –Vi vet var du bor. Och så när det började ringa hela tiden med en 
timmas mellanrum och mina barn, när dom kom hem, dom tyckte det var jätte-
obehagligt, när dom svarade och då var det bara tyst. Så att, det har ju varit en tung 
bit, det har det varit att se dom här barnen fara illa. Man upplevde ju att socialtjäns-
ten, kanske inte har gjort så mycket.  

Erfarenheter av detta slag gör att man inte tvekar om att be om stöd från andra 
på ett tidigare stadium och att personalen nu sätter gränser för vad man kan 
och inte ta på sig. Det är nog dessvärre inte otroligt att personalen med sitt en-
gagemang och i sin arbetssituation, där de möter barn och vuxna utan att ha 
skydd av att vara myndighet eller arbeta långt inne i en institution riskerar att 
kunna hamna i en liknande situation igen. 

7.5 Verksamheten vid mötesplatsen Grytan 

På Grytan sker det förändringar åt motsatt håll under sommaren. Under våren 
har besked kommit om att hyresvärden vill ha ersättning för hyran och det blir 
tillsammans med de ökande svårigheterna att rekrytera personal genom ar-
betsmarknadsåtgärder, den faktor som kommer att avgöra att verksamheten 
läggs ned. Under sommaren och hösten anställs ingen ny personal efter de 
personer, som avslutar sina arbetsmarknadsanställningar och personalstyrkan 
reduceras successivt från fyra under sommaren till två personer under den 
sista månaden av öppethållandet. 

Det är dock ett beslut som inte har fattats tillsammans av de två som har 
ansvarat för verksamheten utan som sipprar fram till de berörda. Någon öp-
pen diskussion om varför beslutet tas och skälen bakom och hur man skall 
finna en ny inriktning förs inte i personalgruppen och konsekvenserna yttrar 
sig i åtgärder som tyder på resignation och missmod. Tidigare i Grytans histo-
ria har man slagit vakt om öppethållandet, men under sommaren och hösten 
stänger man ofta hel- och halvdagar av olika orsaker. Man söker hålla skenet 
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uppe för besökarna, men när beskedet om stängningen kommer orsakar det 
inga protester och några av besökarna har redan anat detta. 

Personalen vittnar om att arbetssituationen med många korttidsanställda 
har utgjort stora påfrestningar på de fast anställda och verksamhetsberättelsen 
för år 2000 talar om att under året har elva personer haft kortare anställningar 
genom arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som man tagit emot tio personer 
alltifrån mellanstadiet till Komvux som praktikanter. I verksamhetsberättelsen 
berättar man om hur detta slitit på de två som varit fast anställda, men också 
att praktikperioden för många som passerat inte utmynnat i en bättre situation 
på arbetsmarknaden utan ingått i ett fortsatt kretslopp av återkommande prak-
tikperioder varvat med arbetslöshet. Följande citat är hämtat ur ”Verksamhets-
rapport för Allaktivitetslokalen Grytan och det lokala utvecklingsarbetet i bo-
stadsområdet Nyfors 2000-01-01 – 2000-12-31”: 

Att under flera år arbeta i en arbetsgrupp, som hela tiden förändras har varit och är 
påfrestande. Arbetsgruppen är aldrig konstant. Vi är beroende av personer som har 
någon slags arbetsmarknadsåtgärd och vi är naturligtvis tacksamma att vi kan få 
denna hjälp, men det kan vara problematiskt många gånger. Många, som kommer 
till oss med någon form av arbetsmarknadsåtgärd har stått utanför ordinarie ar-
betsmarknad i flera år och mår inte bra. Man har dåligt självförtroende och man vill 
ha ett riktigt arbete. Andra kommer till oss för att bli berättigade till ny A-
kasseperiod. Arbetsgruppen förändras hela tiden och för oss två som är anställda är 
detta svårt. När en person äntligen har kommit in i den befintliga (för tillfället) 
gruppen och kanske börjar må bra hos oss och trivs är det dags att sluta då sex må-
nader har gått. Då börjar personen må dåligt igen när han/hon vet att nu är det ar-
betslöshet som väntar eller också någon ny åtgärd eller kurs. Samtidigt är det en ny 
person som är på väg in i verksamheten och så rullar det på hela tiden. Man kom-
mer för att arbeta en kortare period hos oss och av förståeliga skäl har man svårt att 
inspireras till att arbeta med lokalt utvecklingsarbete (i det här fallet). Det är för oss 
som arbetar i verksamheten svårt att inspirera. Det händer ofta att det blir konflik-
ter i gruppen och det är förståeligt när människor inte mår bra. Konflikter i arbets-
gruppen är mycket påfrestande och svårlöst. 

Arbetet på Grytan har svårt att finna en struktur och stabilitet. Önskan att an-
passa arbetet efter dem som besöker verksamheten har givit att man inte dis-
kuterat grunder för arbetet eller rutiner för arbetsuppgifter. De olika personer-
na har olika regler för vad som gäller i t ex datarummet med påföljd att ung-
domarna hela tiden pressar personalen och söker tänja på gränserna. Persona-
len känner även ett tvång att hela tiden visa upp att verksamheten används och 
gör nytta, vilket medfört att man har haft svårt att fatta beslut som kan uppfat-
tas som obehagliga av de besökande, men som på sikt kan ge bättre kvalitet 
och struktur åt arbetet.  

Följden är dock att personalen inte har samma bild av arbetet och av 
verksamheten. Någon talar om att projektet tappat sitt innehåll och blivit ett 
projekt för sin egen skull, där det viktigaste har blivit att visa upp en yta. En 



Ove Karlsson m.fl. Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna 

 71

annan berättar att de som arbetar inom verksamheten har tappat inflytande 
över verksamheten och att beslut inte har fått möjlighet att mogna fram utan 
att man jagar efter nya lösningar utan att ha tid att realistiskt förankra dem. 
Arbetsgruppen splittras genom att man inte samfällt diskuterar sig fram till 
arbetsuppgifter, och de som marginaliseras och ställs utanför beslutsprocessen 
tappar så småningom sitt engagemang. 

7.6  Bemötande, påverkan och inflytande 

I Talkoo finns en tydlighet och medvetande om att de som är mest perifera har 
minst inflytande, medan de som meriterat sig för att bli betydelsefulla för koo-
perativets arbete och utveckling har större möjlighet att påverka. Rollerna är 
klara och obestridda, projektsamordnaren är chef och den som tecknar avtal 
och kontrakt och ser till att det finns arbete till kooperativet. De båda arbetsle-
darna planerar och fördelar det dagliga arbetet, men deltagarna i kooperativet 
kan också själva styra över sin arbetssituation om de ser att det finns ett arbete 
som skall utföras. Arbetsfördelningen ses som funktionell för att kooperativet 
skall kunna utvecklas vidare, vilket är det mål som uttalas av såväl projektle-
dare, som arbetsledare och anställda inom kooperativet. De som är i koopera-
tivet på kortare anställningar uttrycker att de är nöjda med att ha en plats där 
de ingår i en gemenskap och där dagarna får ett innehåll och de har inget att 
invända mot arbetsledarna. Det finns ett gemensamt kontrakt om hur rollerna 
skall fördelas och det är ingen som har något att invända mot det.  

På Varma Fakta är bemötandet mot de personer som kommer in något 
olika. De som kommer dagligen för att dricka kaffe får ett personligt bemötan-
de och hälsas med namnet, liksom besökarna till Internetkaféet och barnen. 
Däremot ses besökarna till second handbutiken som kunder och där uppstår 
det även kulturkollisioner i relation till de invandrarkvinnor som kommer för 
att handla och som har med sig sedvänjan att först försöka pruta på priset. Det 
är en praxis som sitter djupt genom år av liv, men för personalen är det 
tröttande och otrevligt att varje gång behöva avvisa försöken att pruta ned ett 
pris som redan är lågt. 

Man har delat upp arbetet så att en person, med erfarenhet och kunskap 
om barn finns i det stora öppna rummet för att möta barnen och ägna sig åt 
dem. Det är tydligt hur hans närvaro medför att barnen söker sig till honom, 
även om de ger intryck av att vara oroliga och okoncentrerade jämfört med de 
barn som vistats i landet en längre tid. I början var barnen mera aggressiva och 
högljudda och det var svårt att hantera situationen, men allt efter som de lärt 
känna personalen och börjat vänja sig vid de nya förhållandena har de blivit 
något lugnare.  
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Personalen på Varma Fakta tar obetingat ställning för barnen när de 
kommer i konflikt med vuxna och ett belysande exempel är när en mindre 
pojke provocerar en större pojke i datarummet, varpå denne knuffar undan 
den mindre pojken, som springer in till sin mamma i butiken. Denna reagerar 
omedelbart och rusar in i datarummet och ger den större pojken en örfil. Per-
sonalens reaktion är omedelbart på pojkens sida, de framhåller att man inte 
slår barn och mamman körs ut ur lokalen. Därefter polisanmäls mamman i 
föreningen Varma Faktas namn för att göra tydligt vilka regler som gäller i det 
svenska samhället och i lokalen. Fallet diskuteras vid kafferaster och persona-
len är enig om att de har ansvar för att reagera på händelsen, däremot fram-
kommer det att en tidigare liknande incident hade resulterat i ett samtal mellan 
berörd personal, en socialsekreterare och den vuxne som slagit ett barn. Senare 
berättar den person i personalen som agerat vid tillfället att hon lärt sig att för-
stå att människor från andra kulturer har ett helt annat synsätt på aga tack vare 
den bosniske nätverksteknikern, som kan ge ett annat perspektiv på den 
svenska kulturen. Hon har tänkt mycket på detta och kommit fram till ett ställ-
ningstagande att även om hon förstår att det grundar sig på olika kulturer och 
inte innebär att inte föräldrarna älskar sina barn, så är det ändå så att hon inte 
accepterar att man slår barn.  

Under hela diskussionen om incidenten med mamman och örfilen är 
personalen angelägen om att framhålla att man tycker mycket om hennes lilla 
charmiga men stundom bråkiga son. Ett par dagar senare berättar man lättade 
att han kommit tillbaka till dem tillsammans med sin pappa och att familjen 
alltså inte har brutit kontakten med dem. 

När utvärderaren kom till lokalen efter en period av studier i andra verk-
samheter hade man möblerat om i Varma Faktas lokaler. Snickarhörnan var 
borta och hela lokalen var ommöblerad för att ge mer utrymme åt alla barn 
som kommit och för att både personal och besökare hade önskat ett mera väl-
komnande kafé. Personalen har även gjort om butiken för att göra den mera 
affärslik och funktionell. Hyresvärden har aviserat att man kan vilja ta en del 
av ytan i anspråk, vilket personalen gärna ser, då det skulle medföra att de 
skulle bli av med tungrodd och arbetskrävande städning, ta bort högarna med 
gamla biblioteksböcker, som inte används och kunna göra kaféet mera inbju-
dande. Lokalerna och användningen av dem är under omprövning och för-
ändras efter de besökandes och personalens behov och önskemål. 

Det man kan konstatera som utvärderare är att besökarna på Grytan inte 
möter samma tydliga arbetsfördelning hos dem som arbetar där. Vid ett av 
utvärderarens besök i januari är lokalen full av ungdomar och många anställ-
da. En av dessa är själv sino-vietnames och en annan irakier, och dessa har god 
kontakt med ungdomarna och ägnar sig åt dem. Under sommaren kommer 
det mindre barn, som flockas kring en av de korttidsanställda som ägnar sig åt 
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dem, men när hon slutar och skolan börjar så försvinner även de. Under hösten 
minskar personalstyrkan ytterligare och antalet besökare minskar. De flesta av 
dem som kommer har ett tydligt ändamål med besöket, de äldre kommer för 
att väva, använda symaskinen eller dricka kaffe och läsa tidningen. De uttryck-
er inte behov av kontakt med dem, som arbetar och inbjuder inte till samtal 
utan kommer för att använda de tjänster som platsen erbjuder.  

Ungdomarna som använder datorerna kan redan tekniken och de behö-
ver ingen hjälp att hantera den. De har sitt intresse inriktat på datorerna och 
varandra och de söker inte upp personalen för att få kontakt eller samtala utan 
enbart för att få service, då de önskar tillträde till datarummet eller något att 
äta. Medan de väntar kan de använda bordtennisbordet eller biljardbordet eller 
slå sig ned vid TV-apparaten och titta på MTV. Av de aktiviteter som lokalerna 
erbjuder är det få som används, kaféet står tomt, fotorummet lockar inga besö-
kare, snickarhörnan, bokhörnan och second handavdelningen har endast nå-
gon enstaka nyttjare, men står ändå kvar. Sofforna i rummets mitt är den plats 
där såväl personal som kaffegästerna har sin plats. Ungdomarna som nästan 
uteslutande består av välklädda och välvårdade pojkar med sino-
vietnamesiskt ursprung kommer inrusande på eftermiddagarna för att använ-
da datorerna och personalen söker freda sig från deras syn på dem som servi-
cepersonal genom att hälsa på dem och kräva att de skall hälsa tillbaka, och 
ställa upp regler och krav för användningen av datorer.  

Personalen berättar att man tidigare haft en period med många besökare, 
framför allt ungdomar och hård belastning och svårigheter med personalsitua-
tion och bemanning gjorde att den som hade ansvaret överbelastades. En 
medarbetare beskriver det så här: 

– Det bara ökade och ökade. År 2000 tror jag det var topp med besökare. Vi kunde 
ligga mellan 150-200 besökare vissa dagar och vissa var i lokalen då hela eftermid-
dagar och hela dagar.  

– Var det mycket ungdomar? 

– Oh, ja. Det släppte någon gång där. Det var 1999-2000, då bara fick vi in ungdo-
mar och det kom massor. Och i början så skrämde dom iväg dom äldre besökarna 
för dom blev ju rädda, utom S. förstås, den tuffa damen. Men det var många som 
blev rädda för mitt uppe i det där kaoset, när vi hade så där mycket folk alltså. Och 
dom som jobbade då i arbetsmarknadsåtgärder, dom tyckte också att det var job-
bigt. Och så såg man någon gammal tant som kom och öppnade dörren och så den 
här ljudnivån, som var här inne. Dom blev ju jätterädda, dom vände ju. Men oftast 
sprang man ju fram till dom berättade att det bästa var om de kunde komma på 
förmiddagen om dom ville sitta i lugn och ro. Men väldigt många blev rädda för att 
ett tag var vi inne i en sådan här väldigt jobbig period, när det var väldigt mycket 
ungdomar. Lite småbråkiga. En gång så plockade vi bort en jättestor rambokniv 
från en kille och polisanmälde honom. Han viftade med den och visade för små-
barnen i TV-rummet. Inte för att skada dom, bara för att imponera på dom. Och bil-
jardköerna slog man av. Det var lite slagsmål. Då kände jag mig liten och trött. Jag 
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kommer ihåg, det hade varit fruktansvärt någon vecka där. Sedan kom jag hem på 
fredagen och jag kunde inte koppla av på hela helgen, inte på hela helgen.  

7.7 Slutsatser om processen 

Av de tre verksamheterna Talkoo, Grytan och Varma Fakta har två lyckats 
utforma en plattform för sitt arbete och även vunnit självständighet i sitt age-
rande. Innan dessa verksamheter har etablerats har också andra verksamheter 
prövats och omprövats. Aktivitetshuset Knuten har t ex först lämnats över till 
föreningar och sedan lagts ned då bostadsbolaget fann en bättre användning 
för lokalerna. Man anförde då även att föreningarnas verksamhet inte nått ut 
till allmänheten i bostadsområdet. Bildandet av kooperativet Talkoo växte 
dock fram ur de tidigare projekten Gröna jobb och ett SABO-projekt, vilka dri-
vits av projektsamordnaren och som därför kunde bygga vidare på dennes 
nätverk och erfarenheter.  

Även Varma Fakta har byggt en stabil plattform i sitt område. Man har 
fått stabilitet i personalgruppen genom att kunna anställa människor som man 
lärt känna och bekosta anställningarna genom samarbete med Talkoo och in-
täkter från sin butik och från kaféet. De anställda bidrar till stabiliteten och för-
ankringen genom sina nätverk och sitt engagemang. Gemensamt för de båda 
projektsamordnarna på Talkoo och Varma Fakta är att de har en praktisk och 
konkret yrkeserfarenhet att falla tillbaka på och att de varit orädda i att ta initia-
tiv. De har även en personlig styrka i sin erfarenhet och sitt engagemang som 
gör det möjligt för dem att ta ställning och sätta gränser gentemot både besöka-
re, personal och ledning. Trots det har ändå arbetsbelastningen och det utsatta 
arbetet på Varma Fakta inneburit att två av de arbetande blivit överbelastade.  

Grytan har mött svårigheter, som även har berört personalen personligt. 
De har utsatts för starkt motstånd, när de givit sig in på områden, som andra 
grupper upplevt som sina och har inte lyckats få någon roll i områdets utveck-
ling utan kommit att hänvisas till arbetet i lokalen. Under utvärderarens vistel-
se på Grytan blir det tydligt hur instrumentellt de besökande ser på Grytans 
verksamhet. De flesta besökarna kommer för att använda sig av platsens ut-
rustning och relaterar till personalen som personer som skall stå till deras ser-
vice och inte som personer som har kunskap och erfarenhet att förmedla. Få av 
dem relaterar till personalen som individer och i mönstret ingår att de yngre 
besökarna oupphörligt söker utvidga gränserna för vad som erbjuds. I samspe-
let mellan personal och ungdomar reduceras personalen till någon som ställer 
upp regler men också städar och plockar undan. De äldre stamgästerna ser 
platsen som en vävstuga och beklagar att personalen inte kan hjälpa dem att 
väva. Var och en av besökarna ser till sina behov och tar för sig av utrymmet 
och när det kom många ungdomar invaderade de platsen utan att personalen 
hade möjlighet och kraft att finna vägar att balansera det. Det fanns inte ett 
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fungerande kontaktnät som gjorde det möjligt att få avlastning och inte heller 
en solid arbetsgrupp som klarade att sätta rimliga gränser. Även på Grytan har 
personal blivit överbelastad och tvingats till lång sjukskrivning.  

7.8 Samarbete och utveckling 

Inom Talkoo är projektsamordnaren en oomstridd ledare. Han har varit med 
från start och startat kooperativet och drivit på processen. Han har byggt upp 
ett fungerande kontaktnät med de organ som ansvarar för rekrytering av nya 
personer i arbetslaget, med beställare av tjänster och med politiker och tjäns-
temän i kommunen. Han har dessutom de kunskaper i ekonomi och administ-
ration som är nödvändiga för att kooperativet skall fungera. Samtidigt lämnar 
han mycket ansvar till arbetsledarna och de anställda, som är beredda att ta ett 
större ansvar och han ser själv framför sig att han en gång skall lämna koopera-
tivet och att det då skall finnas andra som tar över. Organisationen kring Tal-
koo är till vissa delar dubbel. Kooperativet har en egen styrelse som skall beslu-
ta över verksamheten. Samtidigt är Talkoo inordnad i projektorganisationen 
och projektsamordnaren har sin chef inom denna och rapporterar till en re-
sursgrupp bestående av politiker och tjänstemän. Konstruktionen har inte 
medfört några bekymmer, vilket kan bero på att kooperativet hela tiden har 
utvecklats positivt och projektsamordnaren därigenom har lyckats skapa ett 
frirum kring sitt agerande. 

Inom Varma Fakta har en diskussion förts om olika arbetsroller och an-
svarsfördelning. Här är även en förändring på gång i och med att projekt-
samordnaren är på väg att lämna arbetet och successivt för över sina uppgifter 
på sin efterträdare. Man har även en struktur med veckomöten då man plane-
rar veckan och ger utrymme för förslag. De personer som har ansvar för barn 
och ungdomar deltar också i områdets SUF-grupp, som är det formella samar-
betsorganet mellan kommunala och andra aktörer som finns i området, och 
kan därigenom påverka hela områdets insatser för barn och ungdomar. Det 
finns även utrymme för personalen att genomföra förändringar och utveckla 
verksamheten, och olika personer har påverkat förändring och utveckling av 
butiken och omdisponering av lokalerna.  

Personalen vid Varma Fakta har utvecklat ett samarbete med företrädare 
för de andra institutioner som arbetar i området med utgångspunkt i barns och 
ungdomars situation. För att få en organisationsform utanför den kommunala 
sektorn bildade man tidigt en förening, som är formell huvudman. Denna har 
för närvarande cirka 40 medlemmar och ordförande är en av dem som arbetar 
på Varma Fakta. Utifrån en föräldracirkel bildades sedan även en nattvandrar-
grupp, som är kopplad till verksamheten och har sin hemvist där, liksom Skif-
tingegruppen som utgörs av vuxna och ungdomar. En del av dessa är även 
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med i nattvandrargruppen. På eget initiativ samlade projektsamordnaren ett 
nätverk med representanter för skola, socialtjänst, kyrka, polis, hyresvärd, 
PRO, äldreomsorg, och affärsidkare för att diskutera behov och problem inom 
området. Inom nätverket bildades en mindre samarbetsgrupp, som ägnade sig 
särskilt åt barn och ungdomar och i denna ingick Varma Fakta. I den gruppen 
har man sedan arbetat med flera projekt som Varma Fakta i egenskap av före-
ning har kunnat ansöka om fondmedel till. Arbetet i nätverket medförde att 
Varma Fakta även inbjöds att deltaga i den lokala SUF-gruppen. Där har man 
agerat aktivt för att få till stånd aktiviteter för barn och ungdomar varje dag 
utanför skoltid.  

Varma Fakta har liksom Talkoo en dubbel organisation genom att man 
har en egen förening och styrelse och samtidigt är inordnad i projektorganisa-
tionen. Inte heller här talar man om att det har utgjort något problem. Man har 
lyckats använda sig av de möjligheter som föreningsformen inneburit i att ut-
veckla verksamheter som ger inkomster, söka fondmedel och gå utanför de 
gängse byråkratierna för att inbjuda till samarbete. Samtidigt har man lyckats 
använda sig av projektorganisationen genom de direkta kontakter man haft 
med ledande tjänstemän och politiker för att gå förbi de lokala förvaltnings-
tjänstemännen och få ut mer resurser till området. 

På Grytan har utvecklingen gått i en annan riktning. Här talar man om 
hur samarbetet med andra organisationer och institutioner inte har kunnat 
realiseras. Den dialog, som man hade under ett inledningsskede har avstannat 
och någon av de mest tongivande organisationerna har uppfattat verksamhe-
ten och ambitionen att bedriva utvecklingsarbete inom stadsdelen som kon-
kurrerande med den egna verksamheten. I och med att området ligger nära 
centrum i Eskilstuna och har varit bebyggd så länge staden har funnits, finns 
det gamla traditioner och revir att ta hänsyn till. De föreningar som varit öppna 
för kontakt och samarbete såsom t.ex. den afrikanska föreningen har själva 
varit små och inte så fast rotade i området. Många i bostadsområdet har även 
uttalat trötthet inför och misstro mot projekt och kortsiktiga åtaganden.  

Grytan har även haft bekymmer med att många i den korttidsanställda 
personalen inte har trott på projektet och dess ambitioner utan förutsatt att det 
kommer att misslyckas. Den fast anställda personalen har inte kunnat vila i 
sina roller utan tvingats marknadsföra verksamheten inför den egna persona-
len. Så här berättar en personal: 

– Men det som har varit svårt, även hos dom människorna som har haft det bra här, 
det är ju att, jag förstår ju att de struntar ju i lokalt utvecklingsarbete och underi-
frånperspektiv. Dom vill ju ha ett jobb, det är ju väldigt svårt att inspirera och det är 
väldigt svårt att inspireras om det är ett sexmånadersjobb och man vet att man skall 
bort härifrån. 

– Hur yttrar det sig att de struntar i det? 
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– Jamen, det kan ju vara en jargong. Vafan tror ni att det här lyckas? Vadå, det är 
ingen som bryr sig. De kommer ju bara för att det är gratis. Vadå, det här behövs 
inte. Det kommer aldrig att bli något ideellt, vadå underifrånperspektiv, vadå de-
mokrati. Vi vill ha jobb. Dom mår så dåligt i sig själva så jag förstår det. Det är job-
bigt att ta emot den attityden hela tiden. Vi har ju ett önskemål om att dom som 
kommer inte skall ha fördomar, att de skall kunna ta människor, orka ta egna initia-
tiv och det är inte alla som klarar det.  

Personalen på Grytan har inte heller som personalen på Varma Fakta kunnat 
grunda sig på i att de fått en stark lokal förankring och i takt med att Talkoo 
vunnit framgångar har pressen ökat från projektledningen att man skall följa i 
deras spår. Man bildade också en kooperativ förening bildades under år 2000 
och en lokal hyrdes. Under år 2001 har kooperativets styrelse haft ett konstitue-
rande möte och tolv styrelsemöten då man har planerat den framtida verk-
samheten. Den ursprungliga styrelsen har förändrats, då två personer, som 
också arbetade inom projektet har avgått, men ersatts av nya. Kooperativet 
utgörs av projektsamordnaren, ytterligare 8 personer och en förening. Flertalet 
av kooperativets medlemmar ingår i en lokal teatergrupp. Under tiden har 
hyresvärden önskat hyra för Grytans lokal och det finns inte längre möjligheter 
att rekrytera personal genom arbetsmarknadsåtgärder och den centrala pro-
jektledningen har därför fattat beslutet att lägga ned verksamheten. 
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8 KOSTNADER OCH BESÖKARE  

I detta kapitel finns en redovisning av ekonomiskt utfall jämfört med den bud-
get som redovisas i kapitel två samt en redovisning av antal besökare i olika 
aktiviteter. 

8.1 Ekonomi 

När Eskilstuna kommun fick det statliga bidraget ”Blommanpengarna” hade 
uppstarten redan skett av två mötesplatser i det aktuella bostadsområdet La-
gersberg/Nyfors. Mötesplatserna Knuten och Varma Fakta beskrivs mer i de-
talj i kapitel fem. Eskilstuna kommun fick nio miljoner av staten och i direkti-
ven sägs att kommunen ska bidra med minst lika mycket. Kravet på motfinan-
siering innebär inte att kommunen behöver finansiera projektet med reda 
pengar utan kan stå för kostnader såsom t.ex. löner, hyror och olika förbruk-
ningsmaterial. 

Under hösten 2001 har vi frågat efter en projektbudget hos projektled-
ningen. I mitten av november erhöll vi en redovisning av ett övergripande 
konto med intäkter och kostnader från Lagersberg/Nyfors under åren 1999-
2001. I detta dokument finns Grytan som underkonto, d v s Grytans intäkter 
och kostnader kan ses i en egen kalkyl men är medräknade i huvudkontot La-
gersberg/Nyfors. 

Projektet har inte en upplagd budget i formell mening utan redovisar i 
stället ett utfall på löpande utgifter. Enligt projektledaren, Heikki Pohjolainen4, 
beror detta på att man från början såg på projektet som en process där det inte 
gick att se något homogent utfall att budgetera för. Tanken med att i stället 
arbeta på en form av ”löpande räkning” var att det skulle finnas ett stort ut-
rymme för kreativitet och att nya idéer inte skulle haverera på grund av för 
mycket byråkratiskt krångel. Pengarna skulle lätt gå att omfördela till ny verk-
samhet. Av den ekonomiska redovisningen som vi som utvärderare har fått 
redovisat framgår att det återstår 3,7 miljoner av det statliga bidraget (nio mil-
joner) vid slutet av år 2001. Detta ”överskott” kan komma att reduceras något 
på grund av ej registrerade utgifter för senaste månaden. Vid ett överslag av de 
fem projektåren så bör Blommanpengarna fördelas med 1,8 miljoner per år. 
Summan på tre år, d v s den tid som hittills har förflutit, är 5,4 miljoner. Sum-
man som bör finnas kvar är då cirka 3,6 miljoner. 

                                                      
 
4  Telefonsamtal den 01-11-28 angående projektets ekonomi med Heikki Pohjolainen  
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Den största löpande kostnaden som finns i projektet är löner för projekt-
ledare och projektsamordnare som tillsammans har varit fyra heltidstjänster 
fram till mitten av 2001. Därefter är en projektsamordnare involverad i arbets-
kooperativet Talkoo och får sin lön därifrån. F o m år 2002 försvinner ytterliga-
re en projektsamordnare i och med att Grytan läggs ned. Kvar i projektet blir 
då således två heltidstjänster.  

Eskilstuna kommuns egeninsats i projektet är främst att betala ut löner 
för olika personer som är inne i projektet i olika procentsatser. Dessa tjänster är 
t ex revisor, ekonom, administratör och miljöstrateg. Procentsatserna av dessa 
tjänster är tillsammans cirka två heltidstjänster under år 1999 och 2000. Lokal-
hyra för stab och projektledning tillkommer som även den betalas av Eskilstu-
na kommun. Löner och lokalkostnader är 1 094 000 kr år 1999 och 1 314 000 kr 
år 2000. År 1999 finns också resurskostnader till ledningsgrupp och projektled-
ning på 592 000 kr. Denna resurskostnad finns ej år 2000. 

Ett antal intressenter står som medfinansiärer i projektet och bl.a. står pri-
vata hyresvärdar för lokalkostnader för Grytan och Knuten. Lokalkostnaderna 
är tillsammans 866 000 kr år 1999 och 887 000 kr år 2000. Andra s.k. riktade 
insatser kommer från olika föreningar och inrättningar såsom t e x Kunskaps-
lyftet, Barnkulturcentrum, sycirklar, dataundervisning, sommarteater och fas-
tighetsägare. Den summan uppgår till 507 000 kr år 1999 och 791 000 kr år 2000. 
En kraftig ökning av summan har skett mellan åren och främsta skälet är en 
fritidsgård i Nyfors där insatsen är 240 000 kr. Summa egeninsatser i projektet 
med ovan inräknade exempel är 3 059 100 kr år 1999 och 2 992 000 kr under år 
2000. Ett klarläggande av de beskrivna siffrorna kan ses i nedanstående tabell. 
Enligt personligt samtal med projektledare5 så är budgeten under år 2001 un-
gefär likadan, d.v.s. cirka 3 miljoner. 

                                                      
 
5  Personligt samtal den 01-12-07 med Heikki Pohjolainen 
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Tabell 3. Projektkostnader för Lagersberg/Nyfors år 1999-2000. 

Projektkostnader betalda av Eskilstuna kommun 1999 2000 

Löner och lokaler 1 094 100 kr 1 314 000 kr 

Resurskostnader till ledningsgrupp (endast 1999) 592 000 kr  

Summa för Eskilstuna kommun 1 686 100 kr 1 314 000 kr 

Projektkostnader betalda av andra intressenter i 
kommunen 

 

Föreningar, inrättningar med insatser såsom t ex teater, 
olika kunskapscirklar och film. År 2000 tillkommer en 
fritidsgård i Nyfors (240 000 kr) 507 000 kr

 

791 000 kr 

Privata hyresvärdar för lokaler ”Grytan” och ”Knuten” 

866 000 kr

 

887 000 kr 

Summa för andra intressenter 1 373 000 kr 1 678 000 kr 

Summa för hela projektet 3 059 100 kr 2 992 000 kr 

8.1.1 Ekonomiska resultat för olika verksamheter 

Det är inte enbart intressant med en övergripande ekonomi i ett projekt utan 
också att se vad de olika verksamheterna har kostat inom projektet. Detta för 
att påvisa för andra kommuner vad som kan vara av intresse för dem att satsa 
eller bygga vidare på. Såsom skrivits tidigare finns det inom projektets bo-
stadsområde två allaktivitetslokaler eller mötesplatser, Grytan och Knuten. 

Grytan beskrivs som en mötesplats mellan människor över ålders- och 
nationsgränserna, vilket i sin tur förväntas generera nya aktiviteter och samar-
betsformer mellan människor och bidra till ökad trivsel, delaktighet och en 
större gemenskap i bostadsområdet. 

Knuten har tagit sin utgångspunkt i demokrati och miljöarbete inom bo-
stadsområdet. Här finns två områdesgrupper sammansatta av de boende, fas-
tighetsägarna, föreningslivet och näringsidkare. Dessa områdesgrupper ska 
initiera och genomföra olika aktiviteter men också föra fram olika idéer och 
frågor till resursgruppen. 

Nedanstående tabell är en översikt över de projekt som hittills har ge-
nomförts/genomförs i Blommanpengarna fram till om med år 2001. Här kan 
även ses att det inte är enbart Grytan och Knuten som är mötesplatser utan 
även andra intressenter och platser finns med. 
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Tabell 4. Antal genomförda projekt i Eskilstuna kommun fördelade efter 
mötesplats, samverkanspartner och kostnader. 

Mötesplats Genomförda projekt Samverkanspartner Kostnader 

Grytan Olika projekt som t ex second 
hand, café, bibliotek, biljard, 
pingis, Internetcafé, vävning, 
loppmarknad, filmvisning, 
teater, studiecirklar, 
föreläsningar, arbetsgrupp för 
nytt underlag till ny 
översiktsplan 

  

2 000 000 kr 

Underhund Stadsdelskooperativ  60 000 kr 

Knuten Olika projekt som studiecirklar 
i olika ämnen men även 
praktisk som t ex vävning och 
lera, internetcafé 

Drivs i föreningsregi  

 

300 000 kr 

 Teaterverksamhet, sommar Barnkulturcentrum 300 000 kr 

Talkoo Stadsdelskooperativ  180 000 kr 

Faktorimuseet 

 

Utställning om 
Blommanprojektet, april – maj 
2001 

Eskilstuna museer  

50 000 kr 

Lagersbergs 
fritidscenter 

 

Integrationsprojekt med fritids 
gårdens personal – angående 
kunskaper och förhållningssätt 
till olika kulturer 

Eskilstuna kommun  

1 000 000 kr 

Idrottsrörelsen 

 

Aktivera ungdomar, nya ledare 
och skapa nya arbetstillfällen 

Sörmlandsidrotten, 
fastighetsägare, 
folkhögskola 

300 000 kr 

Folkhögskola Integrationsarbete Landstinget 1 000 000 kr 

8.1.2 Stadsdelskooperativet Talkoo 

I verksamhetsberättelsen för år 2000 avseende stadsdelskooperativet Talkoo 
kan man läsa att antalet medlemmar är 24 stycken och antalet anställda har 
under året uppgått till fem stycken. Av dessa fem är det tre personer som är 
timanställda, en person har förstärkt anställningsstöd och projektansvarig har 
varit anställd två månader med projektbidrag. Verksamhet har bedrivits inom 
olika områden och dessa har i huvudsak varit städning, flyttning samt källsor-
tering. Dessutom har Talkoo arbetat med utvecklingsarbete i Lagersbergssko-
lan, daghem, bostadsområdet Råbergstorp, aktivitetshuset Knuten, Lagers-
bergsfestivalen, Eskilstuna kommuns projekt ”Områden i utveckling” samt 
Röda Korsets klädinsamling.  

Talkoo stöder dessutom de boende i Lagersberg med arbetsinsatser i od-
lingsprojekt som pågår till årets slut år 2001. Praktikanter från kommunens 
integrationsavdelning erbjuds praktikplatser på Talkoo. I och med detta får 
nya svenskar prova på arbetslivet och får utveckla det svenska språket. Talkoo 
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arbetar också med konsultuppdrag till andra bostadsområden angående hur 
man startar och driver ett stadsdelskooperativ. Den verksamheten är förenad 
med det kommunala bidraget Talkoo erhållit under år 2000. Talkoo samverkar 
också med de boende i bostadsområdet och även med föreningar, kyrkor, fri-
tidsgård och bostadsföretaget, allt för att bidra till att stärka samhörigheten och 
utveckla området. Elever vid Lagersbergsskolan erbjuds att två dagar per 
vecka vistas med Talkoos personal och arbeta aktivt med källsortering, kom-
postering och yttre skötsel. Talkoo finns också med och arbetar aktivt när La-
gersbergsskolan har sina öppna arbetsdagar och då elever, personal och föräld-
rar arbetar för en grönare skolgård. 

Under verksamhetsåret har också styrelse och personal vid Talkoo varit 
på utbildnings- och konferensresa till Helsingfors. Syftet med resan var främst 
att arbeta med utvecklings- och framtidsfrågor samt att lära känna varandra 
bättre. Resan bedöms som en framgång då man lyckades skapa grunden till en 
Talkoo-anda och detta i sin tur leder till framtida positiv tillförsikt på stads-
delskooperativets överlevnad. Samarbetet med bostadsföretaget i Lagersberg 
kommer ytterligare att utvecklas år 2001 och det i sin tur kan mycket väl gene-
rera till fler arbetstillfällen. En styrelseledamot har under året avlagt företagar-
prov vid Vägverket och därmed kan Talkoo söka eget trafiktillstånd. 

Styrelsen anser att Talkoo under år 2000 haft en positiv och gynnsam ut-
veckling. De har erbjudit långtidsarbetslösa personer sysselsättning och den 
enskilde individen har gått från bidragsberoende till egen försörjning. Detta 
har stärkt personen och verksamheten har utvecklats i en positiv riktning. Tal-
koo har under året stärkt sin ekonomiska ställning. 

Tabell 5. Stadsdelskooperativet Talkoos resultatrapport under år 2000. 

Intäkter Försäljning av tjänst 126 364,00  

 Kommunalt utvecklings bidrag 180 000,00  

 Summa intäkter 306 364,00 306 364,00 

Kostnader Inköp material och varor  9 866,00  

 Personalkostnader 244 987,00  

 Övriga kostnader  34 628,00  

 Räntekostnader  183,00  

 Summa kostnader 289 665,00 289 665,00 

Resultat, netto   16 700,00 kr 

Vid en granskning av ovanstående tabell kan utläsas att en stor utgiftspost är 
löner och arbetsgivaravgifter, en summa på cirka 245 000 kr. I grova tal kan ses 
att inkomster av tjänst är cirka 117 000 kr då inköp av material och varor är 
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borträknade. Övriga kostnader är cirka 35 000 kr. Talkoo har under året erhållit 
bidrag från Eskilstuna kommun med 180 000 kr, ett bidrag som man enligt 
uppgift kvittat mot tjänster.  

8.1.3 Kommentarer om kostnader 

Lönerna för verksamhetsansvarig på Grytan betalas inom projektet. Lönen för 
närmaste medarbetare inom Grytan har betalats genom projektet, men formellt 
har en av hyresvärdarna stått för anställningen. All annan personal har varit 
anställd genom arbetsmarknadsåtgärder. Lokalen har ställts hyresfritt till för-
fogande genom hyresvärdens försorg och datorerna i Internetkaféet har 
skänkts av de andra hyresvärdarna i området. Alla möbler och utrustning har 
skänkts eller köpts begagnat. När lokalen inreddes fick man hjälp av kommu-
nens arbetsmarknadsavdelning med ombyggnad och målning. Grytan tar in 
inkomster i form av betalning för kaffe, men dessa inkomster är små och räcker 
inte till driftskostnaderna, som betalas av projektet. Det intryck som man får är 
att verksamheten har knappa resurser och att varje utgift synas och innebär 
överväganden. Under sommaren reparerar man symaskinerna för en kostnad 
av 1 300 kronor, vilket man nämner som en stor utgift, som tärt på kassan.  

Kooperativet Underhund som bildades under år 2001, har under detta år 
förfogat över en lokal i Nyforsområdet och projektet har betalat månadshyra 
för denna utan att kunna använda den, då den först måste repareras. Det har 
bildats en styrelse för kooperativet, där verksamhetsansvarig ingår. Samtidigt 
är denne anställd av kommunen inom projektet och har projektledaren som sin 
chef. 

Varma Fakta har i inledningsskedet haft en svår ekonomisk situation. 
Den verksamhetsansvariges lön betalas till hälften av kommunen och till hälf-
ten av fastighetsbolaget och från och med hösten 2000 finns ytterligare en per-
son anställd inom Varma Fakta. En person är utlånad från behandlingshemmet 
Fridegård för att arbeta med barn och ungdomar. Under hösten 2001 är ytterli-
gare en person utlånad från Torshälla och två personer är anställda halvtid på 
lönebidrag, med Talkoo som arbetsgivare, för att arbeta i kaféet. Tidigare var 
den verksamhetsansvariga den enda fasta personalen och övriga anställdes 
genom kortare arbetsmarknadsåtgärder. Hyran för lokalen betalas av hyres-
värden. 

Vid Varma Fakta har man från första stund varit tvungen att betala alla 
utgifter genom egna intäkter. Möblerna är skänkta från kommunala institutio-
ner och förråd eller genom de anställdas nätverk. Den verksamhetsansvariga 
upptäckte på ett tidigt stadium att föreningsformen gjorde det möjligt att söka 
bidrag till barn- och ungdomsarbete i olika fonder och på så sätt har man kun-
nat bjuda in andra till samarbete och bekosta resor och utflykter med barnen. 
Secondhandförsäljningen, vilken sker på kommission ger tillsammans med 
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kaféverksamheten inkomster till verksamheten och till kostnaden för de löne-
bidragsanställda. Även här förmedlar man intrycket att det inte finns något 
överflöd, men att man har pengar till det man behöver och att man även har 
råd att ha snygga arbetsskjortor med egen logotyp. 

8.1.4 Slutsatser om projektets finansiering 

I statens villkor för projektbidraget ingick att Eskilstuna kommun skulle satsa 
samma summa som staten, d v s 9 miljoner kronor. Kommunen har redovisat 
sina egeninsatser för åren 1999 och 2000, vilka tillsammans uppgår till 6 051 100 
kronor (3 059 100 respektive 2 992 000 kronor). Den redovisade insatsen utgör 
alltså två tredjedelar av kommunens totala egeninsats, vilken utgör 50 % av 
projektets totala kostnad. I kommunens egeninsats ingår såväl de kostnader 
som betalas av kommunen som kostnader betalade av andra intressenter.  

Den enskilt största posten i redovisningen utgörs av kostnaderna för de 
olika verksamheternas lokaler. Dessa utgör tillsammans 1 753 000 kronor, vil-
ket är 29 % av den totala insatsen. Denna kostnad står fastighetsägarna för och 
vi har som utvärderare inte fått upplysningar om hur man beräknat kostnaden.  

Kostnader för centralt placerad personal (842 100 kronor eller 14 %), loka-
ler för stab och projektledning (490 000 kronor eller 8 %) och för resurser till 
ledningsgrupp och projektledning (592 000 kronor eller 10 %) uppgår till sam-
manlagt 1 924 100 kronor, vilket är 32 % av den totala insatsen.  

Den kommunala insatsen för projektpersonal uppgår till 691 000 kronor 
eller 11 %, medan den insatsen som använts till projektverksamhet uppgår till 
1 298 000 kronor eller 21 %. Av denna summa betalas emellertid 170 000 av 
samarbetspartners och kommunens egen insats till projektverksamhet uppgår 
därmed till 1 128 000 kronor eller 17 %. I redovisningen anges även en summa 
385 000 eller 6 % under beteckningen förstärkt anställningsstöd betalad av den 
kommunala arbetsmarknadsavdelningen. Denna utgift återbetalas emellertid 
delvis av staten med 25 – 75 %6 beroende på hur länge personen med anställ-
ningsstöd är anställd, vilket innebär att kommunens egen utgift är maximalt 
240 000 kronor.  

En summering av redovisningen av egeninsatsen för två projektår ger 
alltså vid handen att den kommunala insatsen uppgår till 66 % av det redovi-
sade beloppet, varav overheadkostnaderna upptar 32 %, medan kommunens 
utgifter för personal och verksamhet i projektet uppgår till maximalt 2 059 000 
kronor eller 34 %. Den enskilt största posten i redovisningen är lokalkostnader, 
29 %, vilken betalas av hyresvärdarna. Sammanlagt står samarbetspartners och 

                                                      
 
6  Enligt uppgift från Arbetsmarknadsavdelningen, Eskilstuna kommun. 
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staten genom återbetalningen av det förstärkta anställningsstödet för 2 068 000 
kronor eller 34 % av den redovisade egeninsatsen.  

I följande tabell redovisas hur de olika egeninsatserna som Eskilstuna 
kommun har inom Blommanprojektet under år 1999 och 2000 fördelar sig. 

Tabell 6. Fördelning av kommunens redovisade egeninsatser i 
Blommanprojektet under perioden 1999-2000. 

Typ av egeninsatser Summa 1999+2000 Andel 

Overheadkostnader för centralt placerad 
ledning och administration 

1 924 100 kr 31,8 

Projektpersonal   691 000 kr 11.4 

Projektverksamhet 

Kommunen; 1 128 000 kr 

Samarbetsparter; 170 000 kr 

1 298 000 kr 21,4 

Förstärkt anställningsstöd  385 000 kr 6,4 

Lokalkostnader  1 753 000 kr 29,0 

Totalt  6 051 100 kr 100 

8.2 Statistik över besökare vid Grytan 

Statistik7 beträffande antalet besökare vid allaktivitetslokalen ”Grytan” är un-
der mars månad år 2001, veckorna 9-13, följande: 

Tabell 7. Statistik förd över antal besökare vid ”Grytan” under veckorna 9-
13. 

Kriterier Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 

3-9 år 36 45 44 53 87 

10-13 år 53 59 69 78 80 

14-20 år 42 85 82 89 63 

Vuxna 46 109 104 142 137 

Summa 177 298 290 362 367 

Dessa besökare har indelats i kön och i ett antal olika ursprungsländer, se ned-
anstående tabell: 

                                                      
 
7  Enligt statistik förd under v 9-13, mars – 01 av projektansvarig vid ”Grytan”. 
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Tabell 8. Statistik förd över antal besökare, indelade i kön och 
ursprungsland vid ”Grytan” under veckorna 9-13. 

Kriterier Vecka 9 Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 

Män 112 197 199 250 241 

Kvinnor  65 101 91 112 126 

Summa 177 298 290 362 367 

Besökarna kommer från:  

Kina/Vietnam 41 80 79 97 87 

Mellanöstern 20 37 39 48 55 

Sverige 56 107 119 136 161 

Finland 10 15 12 16 16 

Europa 10 19 12 24 16 

Indien 11 15 8 11 8 

Afrika 12 6 6 9 7 

Latinamerika 12 9 9 12 7 

Övriga länder 5 10 6 9 10 

Summa 177 298 290 362 367 

Under denna tid har det också funnits teaterverksamhet och där har 200 barn 
och 15 vuxna varit besökare. 

I tabellen kan utläsas att det är cirka dubbelt så många män som kvinnor 
som besöker Grytan. Av besökarna som besöker Grytan varje vecka har cirka 
1/3-del av personerna Sverige som sitt ursprungsland. Den andra stora grup-
pen besökare kommer från Kina/Vietnam och en tredje grupp är de som 
kommer från Mellanöstern. Därefter är det inte så stor skillnad mellan de olika 
ursprungsländerna.  

Om man gör en övergripande analys av de två tabellerna så kan man se 
att det är relativt få besök vissa veckor (t ex vecka 9). Det är inte sportlov för det 
inföll veckan före. Här kan man även fråga varför det är så stora skillnader i 
besökare t ex mellan vecka 9 och 10 (cirka 120 besökare) och mellan vecka 11 
och 12 (cirka 70 besökare)? 

Efter att ha kontrollerat uppgifterna med verksamhetsansvarig för Gry-
tan framkom att statistiksammanräkningen inte startade förrän torsdag vecka 
9. Således är inte denna vecka komplett och bör tas bort. Under vecka 11 var 
Grytan stängd en heldag samt några timmar nästa dag och därför är besökarna 
få denna vecka. Verksamhetsansvarig säger också att besöksfrekvensen kan 
variera relativt mycket vecka från vecka. Statistiken visar att det är svårt att 
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med enbart registrering av antal besökare få någon kunskap om ”nyttan” med 
verksamheten. Som vi visade i analysen av verksamheternas genomförande 
(kapitel sju) så kan arbetsinsatserna variera betydligt i förhållande till vad det 
är för typ av besökare som personalen möter. Är det ett ”gäng” ungdomar som 
vill använda datorerna eller en ensam person som söker socialt stöd och kon-
takt? Arbetsinsatsen från personalens sida kan i det senare fallet vara betydligt 
större i tid och engagemang men kan se liten ut i statistiken. Detta aktualiserar 
behovet av att personalen dokumenterar besökarnas behov och skäl till besök 
på ett mer utförligt sätt än att enbart registrera närvaron.  

8.2.1 Kommentarer om besökare 

Mötesplatserna är öppna för alla människor och endast de som använder dato-
rerna i internetrummen avkrävs någon identitetshandling. För övrigt kan de 
som besöker mötesplatserna använda sig av de erbjudanden som finns i loka-
len helt anonymt. De flesta är dock igenkända av personalen, som även känner 
merparten till namnet och ofta även vet var de bor i området. 

Eskilstuna kommuns handlingsplan refererar till de statliga direktiven 
som anger att insatserna skall öka vardagskontakterna mellan svenskar och 
invandrare för att underlätta de senares lärande av det svenska språket och 
motverka utanförskap. Handlingsplanen säger även att insatserna skall utveck-
la former för ungdomars delaktighet och inflytande och utveckla former för 
lokal IT-förankring. Till målgrupperna kan man alltså räkna både personer 
med svenska som modersmål och människor som talar andra språk och att 
dessa skall mötas och samverka. Man önskar även att människor i arbetsför 
ålder och med ett aktivt socialt kontaktnät skall besöka mötesplatserna och 
träffa människor i behov av kontaktnät för att minska utanförskap och segrega-
tion.  

Till Internetkaféet i Knuten kommer barn och ungdomar från området 
och antalet besökare varierar under hösten 2001 från några få till cirka femton 
varje kväll. Det är pojkar i tonåren som söker musik ute på nätet eller spelar 
spel och flickor som chattar. De laddar också hem ringsignaler till sina mobiler 
och skickar SMS-meddelanden till sina kamrater. De yngsta som kommer för 
att använda datorerna är sju-åtta år och de kommer för att spela spel. En liten 
grupp med tonårsflickor kommer också regelbundet och får då använda dato-
rerna i lugn och ro i två timmar istället för den timme som annars är normen. 
Några tonårspojkar bildar också en grupp som gör hemsidor tillsammans. 
Under helgerna har assyriska klubben spelgrupper för sina medlemmar. Ler-
kulan är en sammanslutning med sex aktiva medlemmar som arbetar med lera 
och som har verkstad och brännugn i trappuppgången. Varje måndag har de 
öppet för allmänheten, som får komma och arbeta med lera och får stöd och 
hjälp av gruppen. De har gått ut med flygblad i området och berättat om möj-
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ligheten, men av den grupp på fyra-fem personer som kommer för att utnyttja 
möjligheten bor ingen i området. Lerkulans medlemmar säger också att de inte 
tror att lera är ett uttrycksmedel som tilltalar den estetiska smak som förhärs-
kar bland dem som bor i området. 

Grytans besökare utgörs till en del av pensionärer. Några av dessa är 
stamgäster, som kommer för att väva eller utforska Internet. En annan åter-
kommande grupp är sjukpensionärer, som kommer med eller utan ledsagare. 
Den största gruppen är emellertid pojkar strax under och i tonåren som kom-
mer för att använda datorerna. Det är under sommaren och hösten 2001 till 
allra största delen sino-vietnamesiska pojkar som är födda och uppvuxna i 
Sverige och vars kläder vittnar om god ekonomisk standard. De kan datorerna 
och har ofta datorer hemma, men kommer till Grytan för att spela spel i grupp, 
ladda hem signaler till sina mobiltelefoner eller skicka SMS-meddelanden till 
varandra. Under sommaren kom det även yngre barn och sökte sig framför allt 
till en ung kvinna som arbetade då. De vuxna som kommer för övrigt är i de 
flesta fall personer som kommit för att träffa och umgås med någon av dem 
som arbetar på Grytan. 

Till Varma Faktas second handbutik kommer en jämn ström av kunder. 
Framför allt är det invandrarkvinnor med barn som kommer för att se vad som 
erbjuds och även handla, men det kommer även män och äldre och de flesta 
stamkunderna är svenska kvinnor. På förmiddagarna kommer även kaféets 
stamgäster, som till största delen är sjukpensionärer. De kommer ensamma 
eller tillsammans med vårdare för att ta en kopp kaffe och sitta en stund.  

Internetkaféet har flera vuxna användare på förmiddagarna, som kom-
mer för att läsa tidningen och gå igenom sin post, några kommer också in se-
dan de slutat sina kurser för dagen på KOMVUX eller SFI. Barnen och ungdo-
marna som kommer till Internetkaféet är yngre än på Grytan och de har inte 
samma goda kunskaper i att använda datorerna. En del av dom kan ännu inte 
läsa och skriva och en grupp som nyligen anlänt till Sverige förstår inte heller 
svenska, men de lär sig vilka tangenter som ger dem tillträde till spel och till 
sin hemorts hemsida. De äldre chattar och spelar spel. Barnen här har inte mo-
dekläder och det är inte självklart att de har egna mobiltelefoner. Många barn 
spelar också bordtennis eller biljard eller sitter i någon av sofforna och pratar 
och de mindre barnen sitter ofta och tittar i en bok eller ritar.  
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9 ANALYS OCH BEDÖMNING 

När den slutliga analysen av projektet i Eskilstuna sker är det ett år sedan ut-
värderingen startade med att besöka de tre verksamheterna inom projektet. Ett 
sådant möte sker alltid utifrån en förförståelse hos utvärderaren. Under hela 
arbetet har utvärderaren kontinuerligt tolkat sina intryck och kommit tillbaka, 
frågat och studerat från nya tolkningar. Tolkningen redovisas i resultatkapit-
len. I detta kapitel förs analysen vidare ett steg genom att se på helheten och 
genom att knyta an till utvärderingens utgångspunkter som redovisades i ka-
pitel tre.  

9.1 Mål att arbeta efter 

Inom projektet möter man mål för arbetet på skilda nivåer i processen. Reger-
ingen formulerade mål för det statliga bidraget i sitt beslut och i de riktlinjer 
som formulerades till kommunerna. I handlingsplanen för Eskilstuna kom-
mun formulerades dessa mål om och nya mål lades till. I det praktiska arbetet 
har man sedan tagit fasta på ett antal konkreta och genomförbara mål. Dessa 
nivåer utgör olika arenor för målformuleringen. Enligt Lindensjö och Lund-
gren (1986) utgör regeringens beslut och riktlinjer ”formuleringsarenan” och 
det praktiska arbetet ute i bostadsområdena blir då ”realiseringsarenan”. Mel-
lan dessa två nivåer sker tolkningar och preciseringar vilket gör att man kan 
tala om en ”reformuleringsarena” enligt Lundman, Pirinen och Sjögrund 
(1993). 

9.1.1 Projektets målformuleringsarenor 

I Blommansatsningen formuleras målen först på regeringsnivån, vilken kan 
sägas vara formuleringsarenan. Formuleringen sker i ett politiskt forum och 
syftar till att avhjälpa problem som uppfattas på en övergripande nivå och som 
är gemensamma för landets storstäder och andra kommuner med hög invand-
ring och segregation i vissa bostadsområden. Det övergripande målet som 
formuleras är att öka arbetskraftsdeltagandet, vilket skall ske genom kompe-
tenshöjning av dem som är arbetslösa och då i första hand invandrare. För att 
nå detta mål skall man öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare, så 
att dessa lär sig svenska. I en tredje sats anges att även andra åtgärder kan 
komma ifråga som kan öka den sociala och kulturella utvecklingen i bostads-
området. 

Mottagarna av projektet ställs inför uppgiften att tolka dessa mål. I det 
sammanhanget sker det en omformulering av målen utifrån den lokala arenan, 
i detta fall i Eskilstuna kommun. I detta konkreta fall sker en första omformule-
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ring i samarbete med regeringens talesman och av centrala politiker och tjäns-
temän i kommunen och en lokal handlingsplan utformas under våren 1998. 
Dessförinnan, sommaren 1997 har dock de tjänstemän som handlägger ärendet 
lämnat ett förslag på vilket område som skall bli försöksområde. Detta förslag 
bifalls emellertid inte av den politiska nivån, som beslutar att ett annat område 
skall omfattas av projektet. Tolkningen av målen knyts därefter till den verk-
samhet som redan finns i området Lagersberg/Nyfors och man kommer i ett 
första skede att lägga större tonvikt vid den sociala och kulturella utvecklingen 
och tillskapandet av mötesplatser. Man bygger även vidare på en styrmodell 
som redan fanns i området och som innebar att man inrättade en styrgrupp, 
resursgruppen, som var direkt knuten till projektet, med ledande politiker och 
tjänstemän. Efter en tid, och i och med att man bytte projektledare, kom ar-
betsmarknadsaspekten att betonas starkare och denna aspekt har förstärkts 
under projektets gång. En bidragande orsak till detta har troligen även varit att 
man bedömt arbetet inom kooperativet som lyckosamt.  

Reformuleringsarenan, d v s den arena i kommunen som omformulerar, 
tolkar, de statliga målen, kom att domineras av den politiska nivån. Den fatta-
de ett annat beslut än tjänstemännen hade föreslagit angående projektets pla-
cering. Den politiska nivån har också under hela projektets gång varit närva-
rande genom sin representation i resursgruppen. Pressklipp visar även att an-
svarig politiker deltagit vid flera arrangemang och händelser inom projektet. 

9.1.2 Projektets realiseringsarena 

Realiseringsarenan, d v s där det konkreta arbetet utförs, företräds framför allt 
av de verksamhetsansvariga på de tre delprojekten och deras medarbetare. För 
dessa har uppgiften varit att bryta ned målen så att de är genomförbara och 
även framgångsrika. I arbetet har det framkommit att vissa av målen är mot-
stridiga och då har det gällt att kunna formulera om dem så att de ändå stäm-
mer med det slutgiltiga målet, eller att kunna reducera dem för att fokusera på 
det huvudsakliga innehållet i målet. Det har även gällt att finna en målformu-
lering som så många som möjligt av dem som arbetar i projekten har kunnat 
enas om. Inte minst viktigt har detta varit då man varit hänvisad till så stor 
andel av korttidsanställda och ibland omotiverade medarbetare. 

Inom Talkoo har man lyckats att omformulera målen och i takt med att 
man har haft framgång har man haft styrka att ta bort sådant som varit ofören-
ligt med syftet att kooperativet skall överleva och växa. Man lämnade på ett 
tidigt stadium tanken att Knuten skulle drivas som mötesplats i Råbergstorp 
inom projektets ram och överlät detta till föreningarna. Under tiden kunde 
man fokusera på målet att bygga upp ett kooperativ och en arbetsplats. Inom 
denna har man sedan byggt ett funktionellt system för rekrytering av arbets-
kraft, med inskolning av lämplig arbetskraft, där de som kan komma ifråga får 
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meritera sig under en tids provtjänstgöring. Man har även lämnat den ur-
sprungliga målsättningen att rekrytera enbart från bostadsområdet eftersom 
det inte skulle ge tillräckligt kompetent personal och på så sätt kunna äventyra 
kooperativets framtid och utveckling.  

Även inom Varma Fakta har man lyckats att omformulera målen under 
arbetets gång. Här rekryterar man personal inom området och det är möjligt 
därför att det mål, som man har formulerat är ett arbete för att bostadsområ-
dets barn och ungdomar skall få en bättre och tryggare miljö. Det är en tydlig 
och klar målsättning och den kan omfattas av de flesta som bor och arbetar i 
området. Den ger personalen legitimitet att gå utanför lokalen och arbeta till-
sammans med andra institutioner och att ställa krav på dem. Några av perso-
nalen har själva vuxit upp i området och kan jämföra med hur det var när de 
själva var barn och hur bostadsområdet har förlorat samlingsplatser och servi-
ce sedan dess. Personalen i Varma Fakta har skapat ett utrymme åt sig i den 
förvaltningsapparat som finns i området genom sitt stora engagemang och 
genom att söka samarbetspartners utanför de gängse kommunala formerna, 
såsom bostadsbolaget och kyrkan.  

Man har även haft hjälp i sitt arbete av att de kommunala institutionerna 
har lämnat ett ”tomrum” efter sig, antingen genom att vara helt frånvarande i 
området såsom biblioteket, eller ha svårigheter att samarbeta, vilket var fallet 
för skola och socialförvaltning. Detta gav Varma Fakta ett utrymme att gå in i 
som förmedlare och initiativtagare till ett nytt nätverk. Genom sin breda kon-
taktyta med människor i bostadsområdet lyckades de även skaffa sig stor kun-
skap om de boende och deras livsvillkor och vinna förtroende, ett kapital som 
även kunde utnyttjas i samarbetet med andra agerande i området. Man har 
dock genom åren lidit av den oförenlighet i målen, som gäller att projektet i sig 
själv skall vara en arbetsmarknadsåtgärd. Även om man i dagsläget har det 
lugnt och stabilt på personalsidan har det varit en lång och slitsam resa dit, och 
alltför ofta har de som placerats på kortare anställningar inte varit lämpliga 
vilket har inneburit både en stor påfrestning för övrig arbetskraft och en be-
lastning för verksamheten. 

Den verksamhet, som har haft svårast att omformulera de statliga och 
kommunala målen till något gripbart och handfast är Grytan. Där dröjer sig de 
politiska formuleringarna kvar och man talar om att vara motor för lokalt ut-
vecklingsarbete i området. De konkreta handlingar som företagits av Grytan 
har varit att kalla till möten om områdets utveckling, men sedan har effekten 
av dessa uteblivit då man inte kommit fram till ett konkret arbete. Följden har 
även blivit att man kommit att konkurrera med det politiska arbetet i området. 
Inte heller engagemanget i Agenda21 eller folkhälsoaspekterna har tagit form i 
konkreta handlingar, såsom i Lagersberg med sopsortering eller i Skiftinge 
med sin miljöskola. Man har även dröjt kvar vid visionen om allaktivitetshuset, 
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som skall ta emot alla som kommer, och använda sig av utbudet för att utveck-
la egna aktiviteter. Personalen har i sitt arbete hänvisats till den egna lokalen 
och den dagliga verksamheten och inte kunnat utveckla ett arbete utanför 
denna.  

Även här finns motsättningen mellan verksamhet och målet att i sig själv 
vara en arbetsplats som skall ge människor möjlighet till inträde på arbets-
marknaden. Detta syfte har blivit överordnat verksamheten, då man tagit emot 
en oproportionerlig stor del korttidsanställda i förhållande till den fasta perso-
nalen. Under år 2000 fanns det två personer fast anställda inom Grytan, varav 
den ena var borta under del av året och ersattes till en del av en avlönad vika-
rie. Under detta år hade man elva personer, som arbetade i verksamheten un-
der kort tid genom olika arbetsmarknadsåtgärder och tio praktikanter från 
olika utbildningar. (Verksamhetsrapport för Allaktivitetslokalen Grytan och 
det lokala utvecklingsarbetet i bostadsområdet Nyfors 2000-01-01 – 2000-12-31) 

9.2 Perspektiv på förändring 

I detta avsnitt växlar vi perspektiv i analysen och granskar resultatet utifrån 
olika perspektiv på förändring. Forskare brukar i det sammanhanget tala om 
tre perspektiv på förändring, det teknologiskt rationella som betonar tydliga 
mål och att strikt följa en plan i förändringsarbetet, det politiska som bygger på 
förhandling mellan olika intressen och det kulturella, som betonar mening och 
kommunikation (House, 1981; Karlsson & Ventura, 1989). I syfte att tydliggöra 
ur vilket perspektiv förändringsarbetet bedrivits i Eskilstuna kommun kan en 
jämförelse göras med Botkyrka kommun, som också fått bidrag inom Blom-
manprojektets ram. Båda kommunerna har alltså bedrivit ett förändringsarbete 
med utgångspunkt från likartade behov och samma beslut och riktlinjer, for-
mulerade av staten, har legat till grund för arbetet. De båda kommunerna har 
dock bedrivit arbetet med sina Blommanprojekt på olika sätt, beroende på vil-
ket perspektiv som förhärskar i respektive kommun. 

9.2.1 Botkyrka kommun, ett teknologiskt perspektiv 

Botkyrka kommun var en av de kommuner som tilldelades projektmedel i den 
första omgången. Kommunen erhöll 18 miljoner kronor och för arbetet gällde 
samma riktlinjer som för de kommuner som fick bidraget senare och där Es-
kilstuna ingick. 

I Botkyrka utarbetades en handlingsplan för arbetet och man delade in 
det i fem huvudområden med det övergripande målet att ”öka sysselsättningen 
samt den sociala stabiliteten genom att öka kvarboendet”. (Hosseini-Kaladjahi 1998). 
Man satsade på fem huvudområden; (1) arbetsmarknad, (2) svenska språket, 
(3) insatser av social karaktär och förstärkning av service, (4) kultur, fritid och 
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miljö och demokratiskt inflytande samt (5) inflytande över förvaltningsproces-
sen. Handlingsplanen utformades av kommunstyrelsens stab i samarbete med 
kommunens förvaltningar och projektledare och omfattade 48 projekt. Respek-
tive förvaltning skulle ha ansvar för de projekt, som föll inom dess fackområde 
och arbetet skulle genomföras inom befintlig organisation. Man byggde inte 
upp någon separat projektorganisation utan samordning av projekten skulle 
äga rum på olika nivåer. Planen i dess helhet skulle samordnas av en projekt-
grupp, där förtroendevalda från de mjuka nämnderna och förvaltningschefer 
ingick. Samordning på tjänstemannanivå skulle sedan utföras av kommunsty-
relsens stab och varje förvaltning hade ansvar för sina projekt. 

En jämförelse mellan Eskilstuna kommuns och Botkyrka kommuns för-
ändringsarbete, sett mot bakgrund av de tre perspektiv som beskrivits ovan 
ger vid handen att man har haft skilda synsätt på arbetet. I Botkyrka har arbe-
tet tagits om hand av den gängse förvaltningsapparaten och tjänstemännen har 
utfört arbetet inom sina yrkesprofessioner. Man har brutit ned arbetet i delpro-
jekt där man har arbetsmetoder och organisation för arbetet och de 18 miljoner 
som kommunen erhöll i projektmedel har fördelats ut i förvaltningarnas del-
projekt. Man kan urskilja att de kommunala tjänstemännen har spelat stor roll 
vid utformningen och genomförandet av projekten och att perspektivet lutar åt 
ett teknologiskt rationellt perspektiv.  

Man har benat upp problemen i mindre delproblem i en systematisk och 
rationell process och vid genomförandet har man använt sig av den kunskap 
och de tekniker, som förvaltningarnas tjänstemän förfogar över. Man förlitar 
sig på den struktur och den professionella kunskap som tjänstemännen i de 
olika förvaltningarna har. Därför bygger man inte upp en ny organisation för 
ändamålet. Man söker inte heller att utforska helt nya metoder eller organisa-
tioner och man skapar inte heller nya verksamheter eller anställer personal på 
andra villkor än de gängse. Man talar enligt utvärderaren Hosseini-Kaladjahi 
(1998) inte heller i planen om metodutveckling eller om nytänkande. 

Den etablerade förvaltningsstrukturen och tjänstemännen får härigenom 
ett stort inflytande över förändringsarbetet. Även om politikerna finns närva-
rande under processen i ett samordningsorgan sker arbetet inom den gängse 
strukturen och av tjänstemän, som är experter inom sina områden och skolade 
i förvaltningarna. I den triangel av inflytande över projektet som kan beskrivas 
och där politiker, ledning och personal utgör triangelns tre vinklar har tjänste-
männen i ledning och personalen blivit de som anger det dominerande per-
spektivet, det teknologiskt rationella. 

9.2.2 Eskilstuna, ett politiskt perspektiv 

I Eskilstuna har inte arbetet lämnats ut till de etablerade förvaltningarna på det 
sätt som beskrivits ovan. I stället har man valt att bilda en särskild projektorga-
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nisation där resursgruppen håller ett grepp kring projektet och träffas regel-
bundet. I resursgruppen ingår ledande politiker för såväl majoritetspartierna 
som oppositionen, samt intressenter för olika parter som t ex hyresvärdarna i 
de olika bostadsområdena. Det politiska perspektivet med olika intressegrup-
per är därmed starkt representerat genom hela processen från formulering av 
de lokala målen i reformuleringsarenan till realiseringsarenan, där målen skall 
genomföras.  

Projekten präglas även av en politiserad projektstyrning genom att de po-
litiska representanterna samt andra betydande intressenter i kommunen är 
närvarande genom hela projektet. I resursgruppen förs diskussioner och för-
handlingar där olika tolkningar och intressen kan göra sig gällande. De mål 
som formulerats i formulerings- och reformuleringsarenorna finns kvar i reali-
seringsarenans diskussioner och framstår där som diffusa och motsägelsefulla. 
I jämförelse med den triangel som beskrevs ovan för Botkyrka kommun där 
tjänstemännen hade en dominerande roll, så är det snarare politikerna som har 
ett avgörande inflytande i styrningen av Blommanprojektet i Eskilstuna. Ett 
kännetecken för det politiska perspektivet är en obenägenhet att satsa på dyr 
och välutbildad personal, som kräver att få utöva arbetet i sin expertroll och 
utifrån ett professionellt kunnande. Man strävar inom det politiska perspekti-
vet där olika intressenter konkurrerar om inflytandet att hålla ned kostnader-
na, vilket även är tydligt i de verksamheter, som drivs inom projektet. Man 
söker också efter projektlösningar som öppnar dörrarna för alla och typiskt i 
detta sammanhang är fokuseringen på mötesplatser, allaktivitetshus och verk-
samheter i så många bostadsområden som möjligt. Man strävar även efter att 
få omfattande och välvillig publicitet, eftersom man är beroende av väljarna för 
att få sanktion för det som görs inom projektets ram.  

9.3 Målet att öka de boendes inflytande 

Ovan beskrivs hur politiker, projektledning och personal relaterar till varandra 
och samspelar med varandra i formuleringar av mål för verksamheten. Perso-
nalen ingår även i ett samspel med dem som berörs av verksamheterna, besö-
kare på Grytan och Varma Fakta och de som arbetar på Talkoo och resultaten 
av det samspelet bestämmer hur verksamheterna får sin slutliga utformning. 
Ett mål för arbetet har varit att öka de boendes inflytande, vilket skulle ske 
genom att man samarbetade med föreningar och genom mötesplatsernas öpp-
na karaktär. De boende skulle själva påverka utformningen av innehållet i des-
sa och personalens uppgift skulle vara att lyhört anpassa verksamheten till de 
boendes önskemål och behov. Detta innebär att man har velat ge de boende ett 
ökande inflytande. 
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9.3.1 Hinder för lokal förankring 

Projektet har haft som en målsättning att mobilisera ett lokalt engagemang och 
detta har varit motivet bakom öppnandet av mötesplatser. Flera av de som 
arbetar i projekten har dock pekat på paradoxen i att arrangera och styra upp-
ifrån för att få till stånd ett engagemang nedifrån. Hosseini-Kaladjahi (1998) 
pekar i sin utvärdering av Botkyrka kommuns Blommanprojekt på att detta 
också är akilleshälen i de statliga direktiven. Han formulerar även några av de 
hinder som finns för lokal förankring framför allt från invandrarnas sida. De 
hinder som han tar upp gäller också andra grupper som inte deltar i samhällets 
beslutsprocesser.  

En faktor är bristande språkkunskaper, vilket tydligast gäller för de män-
niskor, som inte eller mycket bristfälligt behärskar det svenska språket. Grup-
pen kan dock utvidgas till de grupper som har ett begränsat språkbruk eller ett 
språk som inte är gångbart på en offentlig arena. En annan faktor är social och 
kulturell okunnighet, vilket gäller både människor som kommit nyligen till 
landet, liksom människor som lever i en begränsad miljö. 

En annan faktor som Hosseini-Kaladjahi nämner är okunnighet i demo-
kratifrågor. Många som kommit till Sverige under senare år är uppväxta under 
system som är både auktoritära och patriarkaliska och har inte erfarenheter av 
det demokratiska spelet. Detta medför en fara för att man använder sig av det 
nya samhällets fördelar utan att förstå eller acceptera de förpliktelser som man 
har till det. Det finns också en risk att man inte kan skilja frihet från respektlös-
het eller tolka demokratins lagar utan att man tror att det som gäller är anarki. I 
Skiftinge har man mött dessa reaktioner och haft svårt att göra tydligt för både 
vuxna och ungdomar vilka krav och normer som gäller i samhället. Situatio-
nen kan belysas med följande uttalande från en personal: 

Vi arbetar ju mycket med en socialgrupp som kanske inte finns i alla bostadsområ-
den. Jag vet inte om man kanske skall säga att det är socialgruppen. Det är likadant 
med invandrarna som kommer hit, många kanske är analfabeter i sitt eget hem-
land. De är ju inte dumma på något sätt människorna som kommer, men de har ju 
ett handikapp genom att de inte är insatta i det här med samhället. Invandrarna 
som kommer, det kan jag ju förstå att de har ännu mera svårt, men vi har ju alltså 
svenska människor som inte vet hur samhället fungerar. Och när dom får barn i sin 
tur, dom barnen får ju problem. Vi har ju haft barn här och dom barnen, jag har 
jobbat i ungdomsgrupper och så, jag vet att dom har frågat X som jobbar uppe på 
ungdomsgården; - Ja, vad tjänar du för någonting? – Ja, jag tjänar 15 000. – Men är 
du dum, jobbar du för 15 000 i månaden, är du knäpp i huvudet? – Nej, sade X, jag 
är stolt över mitt arbete. Jag har arbetat i trettio år och går snart i pension. Jag tycker 
att jag har haft ett bra arbete och att jag har ett bra arbete och jag är stolt över det. – 
Ja, jag skulle aldrig jobba för 15 000, det är ungefär vad man skulle tjäna i veckan. – 
Jamen kära du, vad skall du jobba med? – Det vet jag inte säger dom. Och en kille 
som jag diskuterade med, han sa, jag skall aldrig jobba, jag skall gå på A-kassan. – 
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Men snälla du, du kan ju inte gå på A-kassan om du inte jobbar. Dom har liksom 
inte fattat systemet. 

En annan faktor som också framstår klart i Skiftinge är analfabetism och låg 
utbildningsnivå. Här möter man en stor grupp som har kommit rakt in i sam-
hället utan att ens ha mött de svenska normerna genom flyktingförläggningar-
nas försorg. Denna grupp kommer direkt från en traditionell landsbygd utan 
några av moderna samhällets vanor och arrangemang till en svensk modern 
förort och resultaten blir konflikter även med de grupper som kommit tidigare 
och som har funnit en plats i det svenska samhället. 

Ytterligare en faktor som personalen på såväl Grytan som Varma Fakta 
pekar på är misstro mot det offentliga och mot myndigheter, såsom företrädare 
för övermakten och de styrande. Man vill inte komma i kontakt med det of-
fentliga och man fruktar myndighetens agerande och ingripande och vill inte 
riskera att bli åtgärdad. Så här säger en av personalen: 

Men man har gått hemma länge och haft det svårt och det här misstroendet gent-
emot myndigheter och man är rädd att, och man har dålig ekonomi och man vill 
inte gå till socialen. Det är många trasiga människor som vänder sig just till oss. 
Dom andra människorna, som kanske redan är aktiva i föreningar, dom kommer 
inte hit. Det är en viss grupp, som kommer hit och som vi tar hand om.  

9.3.2 De boendes inflytande genom mötesplatserna 

De öppna mötesplatserna startade med målsättningen att människor skulle 
komma dit och genom ett utbud av aktiviteter mötas för att tillsammans skapa 
en social och kulturell utveckling. Utbudet byggdes upp på grundval av öns-
kemål som framkommit i samtal med boende. 

De besökande har delvis begränsats genom de möjligheter som öppethål-
landet ger utrymme för. Både Grytan och Varma Fakta är öppna under dagtid 
och utesluter därmed dem, som inte är lediga annat än under kvällar och hel-
ger. Man har även gjort det till en dygd att inredningen skall vara enkel och det 
är inte otroligt att vissa grupper därigenom gör ett val att besöka miljöer som 
man uppfattar som mera tilltalande. Personalen på Varma Fakta uttalar t ex ett 
behov att arbeta med sitt kafé för att åstadkomma en trivsammare miljö. 

De personer som kommer agerar rationellt och har ett syfte med sitt be-
sök. De kommer för att använda sig av de redskap som finns eller för att som 
barnen på Varma Fakta få vara inne i en trygg miljö. Inom sin grupp umgås de 
besökande med varandra, däremot kan jag inte se att personer från olika grup-
per möts och umgås med varandra. Tvärtom berättar personalen om att stora 
grupper av ungdomar tenderat att skrämma bort andra grupper. En bidragan-
de orsak till detta kan vara det öppna utbudet och de stora ytorna som förstär-
ker ljud och gör det svårare att finna en lugn vrå. Ändå fyller de båda mötes-
platserna ett syfte för dem i samhället som har svårt att finna någon plats där 
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de kan sitta en stund eller ta en kopp kaffe, d v s de som saknar arbete och so-
ciala kontakter.  

Syftet att verka för social mobilisering är dock svårt att se att man når. Det 
sker inte det möte mellan olika grupper eller samtal mellan olika grupper som 
krävs för detta, inte heller ser man inte några representanter för dem som skul-
le kunna utgöra drivkrafter i en sådan mobilisering.  

En synpunkt, som framfördes av en person, som tidigare arbetat inom 
projektet var att mötesplatserna inte tillfredsställde hans och hans vänners be-
hov lika väl som deras egen gemensamma föreningslokal gjorde. Det utbud 
som fanns på mötesplatsen hade alltför låg kvalitativ nivå i jämförelse med det 
som föreningen kunde erbjuda och hade inte heller något specifikt erbjudande, 
som inte gick att få tillfredsställt någon annanstans. Han talar här för ett ratio-
nellt tänkande som även de besökande gav uttryck för.  

Tankegången är att en individ uppsöker en plats om den erbjuder till-
fredsställelse för de behov han eller hon har. Om behovet är gemensamt för 
människor från olika grupper kan dessa besöka samma plats och här kan även 
samtal komma till stånd mellan de olika deltagarna om möjligheter för detta 
arrangeras aktivt. För att locka besökare av flera kategorier krävs en iscensätt-
ning, utbud, öppettider och arrangemang som lockar till detta. Om en grupp 
dominerar blir det lätt så att deras behov blir bestämmande. För att ett samspel 
skall äga rum krävs att flera grupper kan samsas och jämka på sig eller att det 
finns en övergripande norm för hur platsen skall användas och vilka regler 
som gäller. Under hösten 2001 kom de dataspelande ungdomarna att domine-
ra på Grytan och de krav som dessa ställde på tillgång till datorer och service.  

I tanken bakom mötesplatserna kan man även skönja att man med en en-
kel miljö har velat ge budskap om att platserna skall ägas av dem som kommer 
och att de skall kunna påverka dem. Det skall inte vara en professionell färdig 
miljö. Miljön har påverkats och byggts upp av dem som arbetat i verksamhe-
terna, däremot finns det inga belägg för att den påverkats annat än indirekt av 
de besökande, på så sätt att man sökt anpassa möblering och verksamhet efter 
hur man tolkat de besökandes behov. Det framgår dock att man känt sig be-
gränsade av bristen på resurser, vilket gjort arbetet svårhanterligt.  

9.4 Att öka invandrarnas arbetskraftsdeltagande 

Regeringens riktlinjer (”Särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden”, 
direktiv A95/1307/IP) sätter fokus på att så stor del av invandrarna saknar 
arbete och anger att de insatser som görs inom Blommanprojekten skall syfta 
till att fler människor med invandrarbakgrund får ett arbete. 
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9.4.1 Att åtgärda minoriteten eller majoriteten 

I den utvärdering som gjorts av Blommansatsningen i Botkyrka kommun gör 
författaren en analys av statsmaktens problemanalys så som den formuleras i 
riktlinjerna för bidraget (Hosseini-Kaladjahi, 1998). I direktiven (”Särskilda 
insatser i invandrartäta bostadsområden”, direktiv A95/1307/IP) sägs att an-
delen invandrare har ökat i vissa bostadsområden och att syssel-
sättningsutvecklingen för invandrare har fått en negativ utveckling. Dessa två 
fakta formuleras som ett problem som skall avhjälpas med att man stärker 
kompetensen hos invandrare. Detta är huvudproblemet och lösningen på detta 
tänker man sig genom åtgärder som stärker kompetensen, främst då kunska-
per i det svenska språket. Bristen i språkkunskap uppstår genom att invand-
rarna inte blandas med svenskar utan bosätter sig i vissa bostadsområden, där 
de är i majoritet och där de inte kommer i kontakt med svenskar. Detta leder i 
sin tur till arbetslöshet, vilket i sin tur leder till att invandrarna inte har möjlig-
het att deltaga i en boendekarriär utan bor kvar i de segregerade områdena. På 
så sätt uppstår en rundgång, bristande kompetens leder till arbetslöshet, vilket 
leder till segregation, vilket leder till bristande kompetens o s v. Så ser huvud-
analysen ut och Hosseini-Khaladji pekar på att detta är en fokusering på mino-
riteten, invandrarna och socialt eftersatta grupper, som skall åtgärdas genom 
satsningen. Majoriteten kan fortfarande välja att bo på andra platser och att 
göra en boendekarriär och majoriteten kan fortfarande hävda att kompetens 
för ett arbete inte inbegriper de specifika kunskaper som invandrarna besitter 
och därigenom utestänga dessa från arbetsmarknaden.  

Om man däremot vänder på kedjan och utgår från att motivation och re-
ell möjlighet för att lära sig det svenska språket skapas på arbetsplatser innebär 
detta att bristen på kompetens och kunskap är en effekt av arbetslöshet och 
inte en orsak till den. Om man följer denna argumentering innebär det att den 
viktigaste åtgärden måste vara att söka former för att bereda arbete åt så 
många som möjligt. Därav följer att majoriteten måste ändra sin syn på kompe-
tens och erkänna de kunskaper och erfarenheter som invandrarna har. 

Hosseini-Khaladji fokuserar i sin analys på invandrarna och på deras 
höga arbetslöshet som grundproblemet, vilket därmed även är det problem 
som projekten som sker inom Blommansatsningen skall avhjälpa eller i varje 
fall motverka.  

Här kan man jämföra med hur arbetskooperativet Talkoo har lyckats ge 
arbete åt en grupp invandrare från Irak. Det är i dagsläget fyra män och en 
kvinna som ingår i den grupp som kvalificerat sig för anställningar och betalda 
uppdrag. Enligt projektsamordnaren utgör de en grupp, som tydligt visat att 
de vill ha ett arbete och att han som arbetsledare vet att man alltid kan lita på 
dem. Han säger även, att till skillnad från svenskarna som tenderar att förlita 
sig på trygghetssystemet, har denna grupp inställningen att de själva måste 
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agera för att skapa ett tryggt liv med arbete i sitt nya hemland. Projektsamord-
narens utsagor bestyrker även Hosseini-Khaladjis analys i och med att han 
betonar att det är viktigt att dessa personer syns ute i samhället i kooperativets 
arbetskläder under arbete för att lära majoriteten, svenskarna att de gör ett bra 
jobb. En av dessa män talade god svenska tidigt genom att ta varje chans att 
lära sig och han berättar själv hur han använt sig av sin tid i kooperativet: 

- Hur har du lärt dig svenska då? 

- Jag har lärt mig genom skolan, först och sedan har jag lärt mig upp till 100% ge-
nom körkortet. Det är för att jag har kört och har bestämt hårt att jag måste lära mig. 
Inte bara sagt, att ja, jag skall läsa, jag skall lära mig. Jag har bestämt att jag måste 
klara det. 

- Tränar du någon svenska när du är här? 

- Här? Ja, det är alltid så att jag följer med svenska personer. Det är inte så att jag föl-
jer med grabbarna, som kommer från hemlandet. 

- Det gör du inte utan du följer med svenskarna? 

- Ja, ja, i början här då följde jag med vår arbetsledare. Han pratar svenska och det 
var bättre att träna samtidigt. Jag följde inte med mina kompisar, de pratar kanske 
ibland vårt hemspråk och jag ville inte det. 

Han berättar här hur han själv tar varje tillfälle att lära sig på sin arbetsplats, 
men även hur gruppen med män från samma språkområde ger ett skydd och 
även ett hinder att lära sig. En arbetsledare i kooperativet berättar dock hur 
även de som längre haft motstånd mot att lära sig språket börjar ta sig an 
svenskan. 

- Tycker du att dom har lärt sig svenska här? 

- Jag tycker dom har lärt sig väldigt bra faktiskt. En del, men en del vill ju inte. Det 
är så olika på personer. 

- Det finns ju sådana som X, och han vill ju allt. 

- Han vill ju allt, men Y. han börjar lära sig nu. 

- Han har haft mycket motstånd har jag förstått. 

- Jo, men han börjar faktiskt prata och det tycker jag är jättebra. 

- Kan det vara för att ni arbetar mer och mer ihop som arbetsgrupp tror du? 

- Ja, jag tror det, att han är liksom tvungen att lära sig. Man får ju lära sig lite succes-
sivt, man kan ju inte kunna allting på en gång. Man får ju ta en bit i taget. Men jag 
har ju sagt åt honom att läsa tidningar och titta i uppslagsböcker och då får du reda 
på mycket där. Och det har han faktiskt börjat göra och det är jätteviktigt. Det går 
framåt, men det är segt när man är äldre. 

De erfarenheter som kooperativet ger är ett belägg för Hosseini-Khaladjis tes 
att om invandrarna får arbete bland svenskar så kommer de även att lära sig 
språket och de normer som gäller inom vår kultur. Det hinder som då finns är 
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arbetsgivarnas syn på vad som är kompetens och kvalifikationer och oförmå-
gan att erkänna de kompetenser som erfarenhet av en annan kultur innebär. 

9.4.2 Vilka har fått arbete inom projektets ram 

En grupp som har fått arbete inom projekten är unga kvinnor, som tillhör 
andra generationens arbetskraftsinvandrare från Finland och som har låg for-
mell utbildning, men en stor livserfarenhet. Genom projektet har de kunnat ta 
sig in på arbetsmarknaden efter perioder av arbetslöshet och har kvalificerat 
sig under inledande korttidsanställningar genom att visa sig vara kompetenta 
personer. För de invandrare som kommer från avlägsnare länder gäller andra 
villkor, de måste förutom att tala god svenska ha en formell utbildning såsom 
nätverksteknikern eller trots formell utbildning börja arbeta i kooperativet så-
som den tidigare rektorn från Irak. Gemensamt för dessa är att de är välutbil-
dade och motiverade och har förmåga att agera både i sin ursprungliga kultur 
och i det nya landet och de vinner därmed förtroende för sin person, sedan de 
väl kommit in i projekten.  

Vid fältstudierna på Varma Fakta berättade man för utvärderaren om 
kulturkollisioner med de barn och föräldrar som nyligen kommit från Irak och 
man hade agerat för att få hjälp från kommunens integrationsavdelning och 
även lyckats anställa en irakisk pedagog för att arbeta en kväll i veckan. En 
fråga man ställer sig är emellertid om inte man skulle behöva en person under 
dagtid som kunde agera som mäklare mellan de båda kulturerna. Denne skul-
le kunna göra förståeligt för sina landsmän hur man ser på uppfostran av barn 
i det nya landet och på hur man agerar i butiker och samtidigt även göra det 
främmande beteendet mera begripligt för de svenskar som arbetar i verksam-
heten.  

Sammanfattningsvis kan sägas att projektet genom att etablera en egen 
särskild arbetsmarknad har kunnat åstadkomma att människor, som tidigare 
har haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden har fått arbete. Det gäller ett 
antal arbetslösa med svenskt ursprung, unga lågutbildade kvinnor som tillhör 
andra generationens arbetskraftsinvandring från Finland och ett antal personer 
från Irak. För de senare gäller dock att de trots god utbildning och yrkeserfa-
renhet från sitt hemland har hänvisats till kroppsarbete. Det finns dock anled-
ning att överväga om inte man inom projektet skulle kunna värdera dubbel 
kulturkompetens som viktig merit för att knyta fler till mer centrala positioner 
inom projektet. 

9.5 Kunnande och profession 

Begreppet profession kan definieras på olika sätt men allmänt kan man säga att 
det är ett heltidsyrke, som kräver en speciell utbildning, som avslutas med en 
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särskild examen (Liedman, 1998). Vad som är en profession beror alltid av be-
slut, säger Liedman vidare, och beslutet att sanktionera professionen kan be-
slutas av myndigheter, av kunder eller av de som innehar professionen. I sank-
tionen ligger att man formulerar vilka kraven är på utbildning och examina. 
Professionen ses som övervägande intellektuell och den har en gång tillkom-
mit för att markera en gräns gentemot hantverksyrkena.  

I detta ligger även att det finns yrkeskunnande och kompetensområden, 
som ligger utanför professionens. Man talar om någons yrkeskunnande, kom-
petens eller kvalifikationer och sätter då detta i relation till en viss uppgift. En-
ligt Ellström (1992) omfattar begreppet yrkeskunnande de två komponenterna 
kompetens och kvalifikationer. Kompetens utgörs av de kunskaper, färdighe-
ter och egenskaper som en person besitter och som hon använder för att kunna 
sköta sitt arbete. Kvalifikationer däremot utgörs av den kompetens som arbetet 
eller arbetsgivaren begär. Kompetens utgår från individen och dennes förmåga 
att utföra ett visst arbete, medan kvalifikation utgår från arbetet och de krav 
som detta ställer på individens kompetens.  

9.5.1 Betoning på personlig och social kompetens 

När man startade de tre delprojekten anställdes personer i dessa utan att man 
definierade att det krävdes en särskild yrkesprofession eller att man definiera-
de önskvärda kvalifikationer. I ett fall anställdes först en socionom och därefter 
en verksamhetsansvarig med en bred bakgrund och lång yrkeserfarenhet. I ett 
annat fall rekryterades en person som varit ALU-anställd genom ett miljöen-
gagemang och i ett tredje fall en person som tidigare arbetat inom vården. I de 
båda sista delprojekten har tjänstemän med bakgrund inom socialtjänsten varit 
tillskyndare till verksamheterna, som fått formen av mötesplatser. De personer 
som senare tillkommit och som successivt blivit anställda har varit arbetslösa 
eller på annat sätt i behov av ett arbete då de kommit in i verksamheten.  

Vid anställningarna har man inte efterfrågat någon särskild yrkesutbild-
ning utan avgörande för anställningarna har varit att de anställde har visat 
personlig och social kompetens och vilja att acceptera de speciella arbetsförhål-
landen som gällde. Den personliga kompetensen omfattar enligt Lundmark 
(1996) bland annat förhållningssätt, etik, personliga egenskaper, motivation, 
attityder, servicevilja, medan den sociala kompetensen är en förmåga att kunna 
visa hänsyn och respekt, att kunna avläsa signaler och kulturer och att kunna 
samarbeta och bygga upp sociala kontakter. Lundmark särskiljer ytterligare tre 
aspekter på kompetens, nämligen den yrkestekniska, den strategiska och den 
funktionella som handlar om att kunna integrera de fyra tidigare kompeten-
serna i sitt arbete. 

I intervjuerna nämns särskilt förmåga till kontakt, ett handlingsinriktat 
förhållningssätt och förmåga att arbeta okonventionellt. 
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Det började en tjej tidigare, men hon slutade för hon mäktade inte med arbetet 
trodde hon för det var mycket jobb härute och mycket kartläggning och mycket 
kontakter. Vi jobbade ju väldigt mycket på kvällar och helger också och för att kny-
ta kontakter. 

En annan person beskrivs på följande sätt, när den intervjuade berättar varför 
just hon anställdes i projektet; 

Hon var som jag tyckte , en tjej som kunde få kontakt med många människor i alla 
åldrar, både samtidigt och i kontakt en och en. Och hon hade fantasi och det här, 
hon var sådan, det fixar vi, det fixar vi. Och jag kände att hon hade också kunnat 
komma på det där med drickabacken. Och få det att växa. Och hon förstod, hon 
förstod vad vi menade också. 

De verksamhetsansvariga har sedan själva utformat sina arbetsuppgifter och 
då ibland, som i Lagersberg/Råbergstorp kunnat ta stöd av att i inlednings-
skedet vara två personer som kunde komplettera varandra. I andra fall har 
man som i Nyfors sökt sig utåt och studerat vad andra liknande verksamheter 
gjort. I Skiftinge utgick man från de problem som fanns i området och kunde 
tidigt identifiera barn och ungdomars behov av vuxenstöd som sitt centrala 
arbetsområde. I det dagliga arbetet har de tidigare yrkeserfarenheterna varit 
den kunskapsbank, som stått till buds och ibland har den inte varit adekvat. En 
tidigare yrkeserfarenhet som undersköterska inom vården har givit kunskap 
om människors behov, men även varit anpassad till vården inom en sluten 
institution gentemot ett begränsat antal människor. I den öppna form som mö-
tesplatsen erbjudit hade det varit mera ändamålsenligt med ett annat förhåll-
ningssätt. 

- Vi har ju missbrukare, vi har handikappade, vi har psykiskt förståndshandikap-
pade, det är en bred grupp, men alla platsar här för man är mycket tolerant. Men 
den här gruppen som kräver ganska mycket, man blir ganska lätt uppäten. Det är 
jätteviktigt att sätta gränser. Och det har väl jag varit jättedålig på, eller jag har inte 
haft den kunskapen att man måste säga stopp på något sätt, Ja för jag jobbade inom 
vården och då hjälper man och fixar och så väl jag fortsatt att göra då. Det är väl 
inte så där helt bra. 

- Du har sträckt dig för långt då? 

- Ja, ja och så det att man jobbar inom ett arbete utan gränser eller utan ramar. 

9.5.2 Professionalitet 

I ambitionen med mötesplatserna uttalas att de skulle formas efter dem som 
kom, vilket gjorde det svårt för personalen att formulera gränser för arbetet. 
Samhället erbjuder andra öppna platser såsom bibliotek och där formas an-
vändarnas beteenden och förväntningar av de regler som formulerats av yr-
keskåren och samhället gemensamt. För att bli bibliotekarie genomgår man en 
längre utbildning, vilken också ger inskolning i yrkets ramar och praxis i arbe-
tet. Om besökarna bryter alltför mycket i sitt beteende eller i sina krav på bibli-
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oteket kan personalen avgöra detta och återföra dem till ordningen. Personalen 
har även genom sin utbildning och yrkestillhörighet en säkerhet, som gör att 
de inte behöver tveka inför vad som är rimliga krav från besökarnas sida. En 
lång formell utbildning tränar oftast förmågan att tänka abstrakt och att gene-
ralisera, den ger därmed möjlighet till överblick och hjälper till att kunna för-
hålla sig till ett arbete så att det inte hotar att invadera den egna personen. En 
lång utbildning innebär även att man bildar en profession och slår sig samman 
i yrkesföreningar, som kan tillvarata medlemmarnas intressen, utveckla yrkes-
kodex, arbeta för goda arbetsvillkor och utveckla ytterligare steg i kompetens-
utveckling. Att tillhöra en etablerad och erkänd yrkesprofession ger även i sig 
själv en tillhörighet och tillgång till kolleger, med vilka man kan dela erfaren-
heter och som man kan söka stöd hos. 

Inom projekten har inte dessa förutsättningar gällt. Mötesplatserna har 
formulerats utifrån en vid målsättning att de skall bidra till social och kulturell 
utveckling och bygga på de boendes inflytande. Arbetet har därmed inte fått 
några ramar eller gränser och för att genomföra det har man inte velat binda 
sig till någon professionell yrkesgrupp utan betonat personligt engagemang 
och personliga egenskaper. De verksamhetsansvariga har inte haft möjlighet 
att utveckla en gemensam yrkeskod eller krav för arbetet utan hänvisats till att 
utforma det efter de förutsättningar, som de själva kunnat forma och under 
osäkra och bristfälliga ekonomiska villkor. Hade man anställt personer med en 
lång teoretisk utbildning och tillhörande en yrkesprofession hade det inte varit 
möjligt att erbjuda de förhållanden som man gjort. För att kunna locka denna 
grupp hade man troligen behövt erbjuda färdiga lokaler, fungerande möbler 
och datorer, städning av lokalerna, en stabil personalgrupp och fasta anställ-
ningar. 

En del av Blommanpengarna har anslagits till Lagersberg Fritidscenter 
för arbete med ungdomar och föräldraarbete. Pengarna har till en del använts 
för utbildning av föräldrar och handledning av personalen. Personalen här 
betonar vikten av att vara yrkeskunniga och medvetna i arbetet med ungdo-
marna och att de har fördjupat sin professionalitet under den tid som de kun-
nat få handledning. Arbetet med ungdomarna är så krävande och utmanande 
att det fordrar att de är samarbetade, tydliga som förebilder och kan sina egna 
förutsättningar och gränser. De ser även yrkeskunnandet som en förutsättning 
för att kunna arbeta år efter år och fördjupa sitt arbete och hänvisar till en egen 
erfarenhet som sträcker sig tjugo år tillbaka i tiden.  

9.5.3 Utveckling mot professionalitet 

Sedan personal på ”Grytan” och ”Varma Fakta” tvingats sjukskriva sig på 
grund av överbelastning erbjöds gemensam handledning till projektsamord-
narna och de fast anställda. Denna sker genom en professionell terapeut och 
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leder till en professionalisering av arbetsrollerna. Handledningen har givit 
deltagarna hjälp att få distans till arbetet och arbetets krav, hjälpt dem att gene-
ralisera och abstrahera och att bedöma vad som är rimligt att klara av. Den har 
även hjälpt dem att bygga en grupp och kunna stödja varandra.  

Även inom Talkoo sker successivt en strävan mot att vara professionella 
framför allt på grund av att man inte kan få in anbud på en öppen marknad 
om man inte kan påvisa att man har yrkeskunnigt folk att tillgå. Här kräver det 
praktiska handfasta arbetet kunskap, som inte går att kringgå eller förhandla 
bort. Den person som skall städa måste kunna utföra arbetet annars blir det 
inte tillräckligt bra gjort inom den tid som är rimligt och som krävs för att vara 
lönsamt.  

9.6 Lärande 

Vi övergår nu till vårt tredje teoretiska perspektiv för analysen av resultatet, 
och frågan om det har skett något lärande genom projektets insatser. 

I intervjuerna med de personer som arbetar inom projektet har de själva 
vid flera tillfällen betonat att de har lärt sig mycket av arbetet och de talar om 
ett lärande som är både av positiv och av negativ karaktär. Det handlar även 
om lärande som berör på djupet och som omfattar de komponenter som Lars-
son (1996) beskriver och som därmed förändrar de berördas förståelse och 
tolkning av omvärlden och sig själv. Det finns även ett lärande som är kopplat 
till tingen och hur man hanterar dem, ett tekniskt lärande. 

9.6.1  Personalens lärande 

Personalen talar om att de lärt sig under arbetets gång. Det handlar om prak-
tiska och konkreta kunskaper såsom att driva second handaffären eller hur 
kassaapparaten fungerar eller hur man skriver ansökningar för att få bidrag. 
Det är kunskaper som man hämtat in under arbetets gång genom att fråga de 
andra på arbetsplatsen, gå kurser eller studera förebilder. Det är ett situations-
bundet lärande, knutet till uppgifterna och det är ett ändamålsenligt lärande.  

De lär sig även att umgås med människor och med människor som de 
inte annars träffar. Det gäller både att kunna möta och kommunicera med 
människor i olika åldrar, med olika bakgrunder och från olika kulturer: Situa-
tionen ställer nya krav på dem som personer. För att klara av att hantera alla 
barn räcker det inte med att förklara, man måste även ha tålamod med dem 
och inlevelse. Lärandet kräver att man utvecklar nya sidor av sin person och 
införlivar dem med sin bild av sig själv. Så här beskriver en av personalen det: 

Om vi snackar om datorerna så lär man sig själv, men det är också annat som man 
lär sig, som hur skall man hantera små barn och hur skall man hantera äldre. För 
mig är det nytt att jobb med barn. Men det är ganska jobbigt, man kan inte, man 
blir trött i huvudet. Och särskilt de små barnen, de kan inte svenska bra, de kan inte 
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språket bra. Dom förstår inte och många gånger måste man säga samma sak fem 
och sex gånger tills dom förstår om dom förstår. Om dom överhuvudtaget förstår, 
men jag tycker att det är rätt så roliga barn. Någon incident har det inte varit där-
uppe, i varje fall inte under dom fem-sex månader, som jag har varit där. Det är inte 
så svårt, men man måste ha tålamod det har jag lärt mig. Mycket tålamod måste 
man ha. Och sedan måste man acceptera folk och olika folkgrupper, det är svens-
kar, finska, kurder, serbokroater, från Iran o s v. Dom är olika, dom har olika tem-
perament och olika vanor.  

Arbetet har även givit inblickar i hur människor kan leva i det svenska samhäl-
let och hur olika man kan förhålla sig till livet och viljan och förmågan att an-
passa sig till normen, vilket följande uttalande illustrerar: 

Och det tyckte man ju, jag vet att när jag började jobba här, jag menar, jag kommer 
från en vanlig arbetarfamilj, och min mamma har visserligen varit hemma hela ti-
den, men min pappa har jobbat, ute på landet i ett hyrt hus, som de allra flesta. Allt-
så jag blev lite fascinerad av att det förekom sådant här. Att det fanns människor 
som var så fattiga. Dom här familjerna är ju inte fattiga, men man lade pengar på 
något annat. Och det här med att mamman kunde komma hit och hade inte några 
pengar, men när man tittade i påsen så låg det två packar öl. 

Några personer agerar som mäklare mellan olika kulturer och kan förklara hur 
det svenska samhället fungerar för männen i Talkoo, eller ge en bakgrund till 
varför synen på aga kan skilja sig så mycket mellan invandrare och svenskar 
för arbetskamraterna på Varma Fakta. Det är personer som har tillgång till 
dubbla kulturer eller en livserfarenhet som gör att de kan fungera i mäklarrol-
len (Wenger, 1998). 

För de irakiska männen i Talkoo handlar lärandet framför allt om att lära 
sig en ny kultur, ett nytt språk och de regler och normer som gäller i det nya 
landet. Arbetsuppgifterna kan de dock däremot innan, det är tack vare att de är 
mångsidiga och kunniga arbetare som de har fått plats i kooperativet. 

Ja, jag har lärt mig hur man gör i det nya samhället. Hur man lever och hur man 
tjänar pengar kan man säga. Och vilka regler som det finns på jobbet. Det har jag 
lärt mig mycket. 

Under tiden i Talkoo blir det allt viktigare för dem att även lära sig språket. För 
att kunna umgås med arbetskamraterna och bli en i gruppen måste man kun-
na tala och förstå, och även för dem som har haft svårast att lära framstår det 
som nödvändigt för att kunna delta i arbetsgruppen. Svenskkunskaperna blir 
även viktigare därför att när de arbetar lever de ett liv i det svenska samhället 
och är inte längre hänvisade till att enbart leva bland sina egna. Att kunna det 
nya språket är en del av det nya livet i Sverige och livet som en fullvärdig med-
lem i det svenska samhället.  

Det lärande som beskrivits ovan är ett positivt lärande. Det är ett lärande 
som skett i vardagen och som varit relevant, autentiskt och som även berört på 
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djupet och varit knutet till personernas bild av sig själva och sin roll i samman-
hanget. 

Det har dock även funnits ett annat lärande som varit förknippat med 
smärta och lämnat kvar känslor av brister och tillkortakommanden, ett nega-
tivt lärande. För dem som har arbetat inom mötesplatserna har de dubbla kra-
ven på arbetsledning och att hålla verksamheten flytande inneburit alltför stora 
påfrestningar. Belastningen har blivit så stor att de inte sett någon väg ut ur det 
utan flera av dem har tvingats till långa sjukskrivningar p.g.a. överbelastning. 
Av de fyra som agerat som verksamhetsledare har samtliga varit sjukskrivna, i 
ett fall är orsaken till sjukskrivningen personliga skäl och i övriga fall överbe-
lastning i arbetssituationen Situationen har uppstått genom att de varit utsatta 
för många och oklara krav, hänvisade till tillfällig arbetskraft, som ofta inte haft 
förutsättningar att utföra arbete och upplevt att de haft bristfälligt stöd. En ar-
betsledare berättar: 

Men nu vet jag, jag har ju blivit en arbetsledare utan att det var planerat att jag skul-
le bli en arbetsledare. Jag började ju här på ideell basis och sedan har jag blivit psy-
kolog och kurator och mamma, allt och städerska, - ja, allt under de här åren. Och 
det är inte lätt och jag tycker att det har varit jättesvårt att bli en arbetsledare, när jag 
inte har en sådan erfarenhet och då är det ju lätt att vara för snäll och inte sätta 
gränser. 

En annan berättar om en övermäktig arbetsbelastning: 

Människor som mådde dåligt, nej, det var väldigt tufft där. Och liksom stå här och 
jobba ensam, när man kanske har 50-60 ungdomar inne. Serva telefonen, ta emot 
fikagäster, gå och sära på ungdomar, medan personalen är griniga på varandra och 
försöka lösa deras konflikter. Det var för mycket helt enkelt. Nej, jag kände liksom 
att någon måste komma och hjälpa mig. Det räcker inte med en klapp på axeln och 
orden; Kämpa på. Nej, det tycker jag inte. 

En tredje berättar att arbetet givit kunskaper, men ifrågasätter om inte det per-
sonliga priset varit för högt och talar också om behovet av en arbetsledning, 
som hade kunnat vara närvarande och förstå hur ansträngande situationen 
var. Det är inte otroligt att den utsatta situationen och bristen på samhörighet 
med en yrkesgrupp och dess koder gör behovet av en inkännande och närva-
rande arbetsledning än större.  

Följden har blivit ett kostsamt lärande om övermäktiga situationer och 
personliga tillkortakommanden. Det är även ett lärande om kroppsliga reak-
tioner i form av panikångest, överväldigande trötthet och förtvivlan. Ur detta 
har sedan kommit en omvärdering av villkoren för arbetet och beslut att aldrig 
låta sig försättas i en liknande situation och en analys av villkoren som ledde 
fram till att det blev övermäktigt.  

Samtliga talar om att de fått möjlighet till gemensam handledning efter 
det att de varit sjukskrivna och att denna utgjort ett ovärderligt stöd. Genom 



Ove Karlsson m.fl. Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna 

 107

den har de lärt sig att sätta gränser och att inte själva ta på sig ansvaret för en 
övermäktig situation. De påtalar även att handledningen kom alltför sent. De 
hade behövt den från början och hade kanske då ställt större villkor för arbetet. 
Lärandet i handledningen har varit efterlängtat och är ett lärande som är au-
tentiskt och i högsta grad relevant. 

9.6.2 Besökarnas lärande 

I målen för projektet anges att besökarna på de öppna mötesplatserna skall 
genomgå ett lärande. Detta lärande skall ske i form av att invandrare lär det 
svenska språket genom att möta och etablera kontakt med svenskar på mötes-
platserna. Ett lärande skall även ske genom att olika grupper möts och lär om 
och av varandra vilket i sin tur minskar utanförskap och segregation. I Eskils-
tunas handlingsplan har man även lagt till att lärande skall ske om miljöfrågor 
och om IT-användning. 

Under den tid som utvärderingen har följt verksamheterna på Grytan 
och Varma Fakta kan man konstatera att de vuxna besökarna inte blandar sig 
med varandra. Invandrarkvinnorna kommer för att handla och de möter 
svensk personal i affären, men för övrigt sker inte något umgänge med andra 
grupper. Mötena med personalen är inte helt oproblematiska och kräver en 
anpassning från kvinnorna till svenska normer för hur man agerar i liknande 
situationer. Vid en konfrontation med besökare och personal vid Varma Fakta 
kring synen på aga av barn visar personalen mycket klart vilka regler som 
gäller. Frågan är dock om det sker något lärande hos kvinnorna i den formen 
att de ges tillfälle att reflektera över vad som möter dem och få veta varför man 
beter sig på detta sätt i det nya samhället. Det finns ingen som har tagit på sig 
att förklara och det finns inte heller någon som har både personalens och de 
besökandes förtroende som kan göra det. Det är inte otroligt att det lärande 
som kan ske blir att kvinnorna anpassar sig till situationen och de regler som 
gäller på platsen därför att så krävs, men inte ser någon anledning att ändra sin 
grundläggande ståndpunkt eller synsätt. Risken finns att det saknas en brygga 
mellan deras förståelse och livsvärld och den värld som möter dem och följden 
kan i så fall bli en ännu större klyfta mellan de olika gruppernas normer och 
synsätt. 

Barnen däremot lär sig snabbt svenska i umgänget med jämnåriga i sko-
lan och i bostadsområdet och på Varma Fakta bygger de upp egna relationer 
till personalen. De kommer att få en starkare motivation till att införliva de 
svenska normerna i sin egen förståelse. De barn som nyligen anlänt till Sverige 
återkommer till Varma Fakta varje dag och platsen utgör därmed en viktig 
plats för dem, där de lär normer och etablerar kontakt och förtroende för vuxna 
svenskar. Personalen har konstaterat att barnen behöver trygghet och tydlighet 
för att inte bli förvirrade av öppenheten och utbudet i lokalen. I början misstol-
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kade de denna och kunde inte tolka de regler som gäller. Här har man även 
gått in och bett om stöd och fått tillgång till en familjepedagog som kan barnen 
språk och kultur och som kommer två timmar varje vecka och kan hjälpa dem 
att förstå att tolka omgivningen. Man har även anställt en manlig pedagog från 
deras hemort och med gruppens förtroende för att arbeta med de äldre barnen 
en kväll i veckan. När det gäller barnen har man agerat för att ge dem större 
förutsättningar till ett lärande som kan leda till integration. 

Även lärandet om miljöfrågor är ett led i integration och där har ett prak-
tiskt arbete skett både i Lagersberg/Råbergstorp och i Skiftinge. Kunskapen 
om hur man hanterar den känsliga förortsmiljön genom att sköta sopsortering 
och yttermiljön är viktig för att undanröja konflikter mellan dem, som kan och 
är vana vid att leva i västerländsk stadsmiljö och de som kommer nyinflyttade 
från en agrar miljö. Här har ett medvetet lärande skett under flera år i Lagers-
berg/Råbergstorp genom EU-projektet och sedan genom hantering av källsor-
tering, vård av den yttre miljön, arbete med skolgården och iordningsställande 
av odlingslotter. Även i Skiftinge har man bedrivit miljöprojekt och då arbetat 
genom barnen, som fått gå i miljöskola.  

I projektet ingår även lärande om IT-tekniken och detta lärande sker ge-
nom internetkaféerna och den personal som arbetar i dessa. Även här skiljer 
sig besöksgrupperna åt. Ungdomarna på Grytan behöver inte hjälp av perso-
nalen för att hantera datorerna. De kan tekniken och lär av varandra att finna 
adresser, hämta hem ringsignaler och utveckla skicklighet i spel. Barnen på 
Varma Fakta behöver hjälp av personalen att hantera datorn som medium och 
att göra sig förtrogen med tekniken. Inför framtiden planerar man studiecirklar 
i programvara, Internet och ordbehandling, vilket ger möjlighet till ett mera 
strukturerat lärande och kan även locka fler människor. De som använder da-
torerna är för närvarande framför allt barn och ungdomar och de vuxna an-
vändarna är få.  

Personalen har även lett enkla studiecirklar tidigare på såväl Grytan som 
Varma Fakta. Detta har skett när man haft tillgång till personal som kunnat 
åtaga sig att leda cirklar och upphört när dessa inte längre är tillgängliga. Någ-
ra av de äldre besökarna på Grytan uttryckte att de saknade att personalen inte 
hade kunskap om hur man hanterade tekniken för de redskap som fanns på 
platsen, som t ex vävstolarna eller symaskinerna. Dessa efterfrågade kunnig 
ledsagning för att själva utvecklas vidare. Personalen på Grytan och Varma 
Fakta uttrycker däremot att de kurser som erbjuds måste befinna sig på en 
mycket grundläggande och anspråkslös nivå för att inte skrämma bort deltaga-
re.  

Cirklarna fick ju bli efter det som vi hade kunskap om. Men det här med matlag-
ning var ju inte så avancerat, det var ju mat, då turades vi om, alla lagade mat och 
hade något bra recept. Hade man något bra recept så tog man det. Vi handlade till-
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sammans och tittade på priser. Så det har ju varit väldigt enkelt, allting. Men det 
har varit väldigt värdefullt för de här människorna. Det behövde inte vara så avan-
cerat utan enkelt och det har varit väldigt uppskattat. Det har betytt mycket för de 
här människorna. Så det behöver inte vara det här påkostade och det behöver inte 
vara märkvärdigt, utan många av de här människorna har varit lite rädda för det 
här också och sagt: Oj, nu ska vi gå på kurs i konst, men det kan ju inte jag. Usch det 
vågar inte jag. Utan det har varit enkelt och alla har kommit med och då vågar man 
på ett annat sätt. 

Risken är att man inte utmanar och leder vidare genom att man aktar sig för att 
föra in nya kunskaper och utnyttja skillnader i kunskaper och erfarenheter. Det 
finns även en risk för att man inte arbetar med innehåll eller teman som är re-
levanta och viktiga utan begränsar sig till det som är ofarligt och som man är 
säker på att behärska. En begränsning är bristen på resurser i form av kunnig 
personal och medel för att anlita lämpliga ledare. 

Ett lärande på djupet av värderingar och samspel sker i kontakten med 
ungdomar i projekt som Varma Fakta genomför tillsammans med ungdoms-
enheten, kyrkan och skolan i Skiftinge, liksom inom det projekt som bedrivit 
inom Lagersbergs Fritidscenter. Här finns de komponenter med som Larsson 
(1996) betonar för att lärande på djupet skall kunna äga rum. En förutsättning 
är här en medveten, engagerad och kunnig personalgrupp. 

9.7 Tidigare forskning om projekt 

Diskussionen hittills har stött sig på fältstudier och intervjuer med projektarbe-
tare, personer som varit involverade vid projektets tillkomst och besökare och 
samarbetspartners. De intervjuer som genomfördes med politikerna i resurs-
gruppen gjorde att vi kompletterade utvärderingen med teorier om projekt ur 
ett bredare perspektiv. I den följande analysen av projektet söker vi granska 
hur Blommanprojektet i Eskilstuna gestaltar sig i relation till de särdrag som 
redovisats av tidigare forskning om projekt. Detta görs dels utifrån de intervju-
er, som gjorts framför allt med berörda politiker, men även utifrån de intervju-
er, som tidigare genomförts med projektarbetare och andra berörda 

9.7.1  Projektets avgränsning i tid och rum. 

Eskilstuna kommun fick statliga medel för att genomföra ett projekt i ett bo-
stadsområde. Beslutet fattades av staten i maj 1997 och ärendet om vart projek-
tet skulle förläggas bereddes lokalt av kommunens integrationsavdelning. 
Tjänstemannaförslaget innebar att bostadsområdet Skiftinge-Årby skulle bli 
projektområde, men det politiska beslutet fastslog att projektet skulle förläggas 
till Lagersberg/Råbergstorp-Nyfors. Detta beslut var gjort när en tjänsteman 
fick i uppdrag att skriva en projektplan under våren 1998. 
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I området Lagersberg/Råbergstorp fanns sedan tidigare en resursgrupp, 
bestående av höga tjänstemän och politiker, som samlats på initiativ av tidigare 
chefen för det kommunala bostadsbolaget och sedermera ledare för projektet. 
Denna grupp hade bildats för att söka lösa praktiska problem i området vid 
sidan av de sedvanliga byråkratiska vägarna. Knuten till denna grupp fanns 
även tidigare projekt, såsom ett SABO-projekt som även omfattade intervjuun-
dersökningar med bosatta i området och allaktivitetslokalen Knuten, ett Inter-
netcafé och EU-projektet Gröna jobb. Två personer var redan anställda för ar-
betet, ett lokalt nätverk var uppbyggt och fler personer hade knutits till arbetet 
genom de tidigare projekten. I Nyfors hade allaktivitetslokalen Grytan öppnat, 
stängt och öppnat igen med stöd av den lokala kommundelsnämnden och 
kommunens miljöförvaltning. Även i Skiftinge hade lokalen i Varma Fakta 
startat sin verksamhet på initiativ från en tjänsteman inom kommundels-
nämndens socialtjänst.  

Genom beslutet att förlägga projektet till Lagersberg/Råbergstorp-Nyfors 
fördes verksamheterna över till projektet och projektorganisationen när kom-
mundelsnämnderna lades ned. Varma Fakta i Skiftinge blev däremot hängan-
de i luften utan organisationstillhörighet under en period innan den införliva-
des i projektets organisation.  

Resursgruppen, som tidigare varit knuten till Lagersberg/Råbergstorp 
övergick nu till att vara en resursgrupp för hela projektet och de tre politiker 
som ingår i den utsågs efter valet 1998 för följande mandatperiod. En av dem 
anger att han kom med i referensgruppen redan 1997 och att han även varit 
engagerad i SABO-projektet i Lagersberg/Råbergstorp. De andra ledamöterna 
utsågs efter valet 1998, sedan projektområdena utsetts och det beslutats att 
referensgruppen skulle omfatta hela projektet. Samtliga ledamöter i resurs-
gruppen är kommunalråd, ordförande är vänsterpartist och av de övriga är en 
socialdemokrat och en moderat. Socialdemokraterna är i majoritet i kommu-
nen med stöd av vänsterpartiet och den moderata politikern är alltså den enda 
oppositionspolitikern i gruppen. Den socialdemokratiske representanten är 
även ordförande för det kommunala fastighetsbolaget. 

Ingen av dem gör någon skillnad på områdena på så sätt att man anser 
att Skiftinge skulle vara mindre inbegripen i projektet än de övriga eller drivas 
med andra målsättningar.  

Ja, Skiftinge är ju väl så viktigt, fast det inte är med. Och det är ju också ett beslut 
från början när man såg att Skiftinge är i det skicket. 

Ordföranden i resursgruppen säger dock klart att om projektet inletts idag 
hade det varit bostadsområdena Skiftinge och Årby som skulle ha utgjort prio-
riterade områden. Han uppfattar även Skiftinge-Årby som ett mera samman-
hängande område än det ursprungliga projektområdet. Även då projektet in-
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leddes var Skiftinge ett område i behov av insatser, vilket intygas av de inter-
vjuade, däremot vill man inte ge några skäl till varför valet inte självklart föll 
på detta område. På en direkt fråga om det kan ha något att göra med att den 
socialdemokratiska föreningen var starkare i Nyfors och därmed kan ha utövat 
inflytande över valet följer säger dock den socialdemokratiske representanten 
att det nog kunde vara på det sättet. Vänsterpartiet var inte med i beredningen 
av ärendet då beslutet om område fattades och kan inte uttala sig om vad som 
hände bakom kulisserna, men håller inte för otroligt att personer med stort 
inflytande slagit vakt om vissa pågående projekt. På en fråga från utvärderaren 
om det finns något problem att det fanns vissa favoritprojekt i kommunen se-
dan gammalt svarar politikern i vår intervju: 

- Jag var inte med i beredningen, i den innersta kretsen 96-97 utan jag var med i det 
formella beslutet då. Och eftersom då hade socialdemokraterna egen majoritet och 
egentligen så skall ni fråga som, men det är klart att det ligger någonting i din fråga. 
Det tror jag också. Därför menar jag att idag så skulle man inte ha tagit det beslutet 
om dom områdena och hur man såg, man ville väl bevisa att Råbergstorp och La-
gersberg och Nyfors var ett område även om det är lite långsökt. Det hör ju inte na-
turligt ihop, och inte heller kommunikationsmässigt, även om det geografiskt är 
ganska nära. Så det är ju riktigt. Så frågan är ju berättigad och kan säkert besvaras 
med att man inte skulle ha gjort samma val idag. Men sedan om man har gjort nå-
got fel eller inte, inte för att man kan säga, när jag kom i kontakt med det här då, så 
pratades det ju ganska mycket om Nyfors ändå. Nyfors var ju ett område i miljon-
programmet som hade gått i baklås och som man behövde ha någon ny energi i. Så 
det var ju inte helt taget ur, på en höft heller. Även om redan då Skiftinge var i ett 
sämre skick, det tror jag att man kan säga. 

Man kan konstatera att, i likhet med vad tidigare forskning visat, inte heller 
detta projekt är en avgränsad och tydligt definierad verksamhet. Den finansie-
ras med ett icke obetydligt statsbidrag, vilket slussades in i de projekt, som 
redan pågick i två områden. I det ena, Lagersberg/Råbergstorp fanns det ett 
etablerat samarbete mellan tjänstemän och upparbetade kontakter såväl med 
den politiska beslutsnivån som med tjänstemannaförvaltningen. I det andra 
området, Nyfors fanns det en stark lokal politisk organisation. När de båda 
områdena gick tillsammans finns det anledning att tro att företrädare för dessa 
bostadsområden och kommundelsförvaltningar kunde utgöra en stark och 
pådrivande kraft för att få projektet förlagt till sina områden. Detta var även, 
vilket påtalas av politikerna under en fas då kommunen hade en mycket an-
strängd ekonomi och inte hade råd till annat än sin ordinarie verksamhet.  

Som framgår ovan talar vi ibland om projektområdet som flera områden. 
I projektet har man däremot gjort en konstruktion av projektområdet Lagers-
berg/Råbergstorp-Nyfors till ett område för att stämma in på statens krav. På 
denna punkt skiljer sig de lokala politikerna från statens syn att projektet skulle 
avgränsas till ett specifikt bostadsområde. På det lokala planet vill man inte 
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peka ut ett område som särskilt behövande och därmed också mera problem-
fyllt än andra och man har också större krav på sig att tillgodose behov i alla 
områden. Man kan utläsa av förhistorien att flera områden har sina förespråka-
re och att det är praktiskt och politiskt svårt att ge avsevärt större resurser till 
ett område, medan andra blir ställda utanför. Förhistorien pekar på det faktum 
att, trots att Skiftinge och Årby inte fick del av de statliga projektmedlen så 
måste de båda områdena ändå tillgodoses inom projektorganisationen, därför 
att de allmänt ansågs var i lika stort eller ännu större behov av stöd och intres-
se. Här har kommunen själv fått skjuta till medlen. 

Slutsatsen av analysen är att det inte går att tala om någon direkt början 
på projektet eftersom kommunen på samtliga tre ställen bygger vidare på pro-
jekt och verksamheter, som redan tidigare har funnits i bostadsområdena.  

9.7.2 Projektets mål 

Såsom tidigare framhållits i rapporten har projektets mål förändrats och utvid-
gats redan i ett tidigt skede. De första målen utvidgades redan i statens direktiv 
och utökades med ytterligare delmål i kommunens handlingsplan. Under ar-
betets gång har det funnits oförenliga mål, såsom att bereda så många som 
möjligt korta anställningar genom arbetsmarknadsåtgärder samtidigt som man 
bedrivit en verksamhet med stor kontaktyta mot allmänheten. Projektet har 
även haft till uppgift att åtgärda stora och komplexa problem såsom utanför-
skap, segregation och arbetslöshet. Staten formulerade de komplexa målen 
men begränsade uppgiften till att omfatta ett bostadsområde. 

På det lokala planet visar det sig emellertid vara svårt att göra en sådan 
begränsning till ett område och projektet har successivt utökats till flera områ-
den. Politikerna i kommunen pekar även på fördelarna med att det varit flera 
områden, eftersom projektarbetarna har kunnat utbyta erfarenheter och stärka 
varandra. De uppfattar även att den politiska realiteten i lokalsamhället gör det 
svårt att särskilt prioritera ett område och ge det särskilda resurser, medan 
andra områden i liknande situation skulle bli lottlösa. Det pressade ekonomis-
ka läget, som kommunen befann sig i vid den aktuella tidpunkten gjorde det 
ännu svårare att lägga hela anslaget på ett enskilt område. En av politikerna 
säger i vår intervju att det skulle ha haft en negativt utpekande funktion att 
endast välja ett område. Samtidigt är man klar över att projektet inte kan lösa 
alla de svåra och komplexa problem som anges i målformuleringen. Politiker-
na ser projektet som en komplettering eller insats av ett kvalitativt annat slag 
än det nätverk och de insatser som redan finns i bostadsområdena.  

Men då måste man ju fråga, kan detta sättas in i en helhet och ett sammanhang, där 
kommunens alla andra stöd kan hjälpa till eller människors förmåga att växa på 
annat sätt… I varje bostadsområde så skall det ju finnas ett nätverk, ett socialt 
skyddsnät i den normala organisationen, men det här måste vara någonting för-
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mer. Något mervärde i det här, annars är det ju inget bra… och som skulle ha för-
hindrats av det här att vi är så sektorindelade. Jag tar Skiftinge med skolan och so-
cialtjänsten, som fanns därute båda två. Man kan säga det här att om allting hade 
varit i det bästas världar, med arbetslösheten och så, då hade väl det här överhu-
vudtaget inte behövt diskuteras. Och inte behövt komma upp på nationell nivå och 
inte heller på eskilstunanivå. Det är inte bara skolans och socialtjänstens fel, det är 
inte så utan det är ju en samhällsstruktur. Det är stora invandrarstäder som vi talar 
om som är med i det här. Samtidigt så rasar ju lågkonjunkturen då och arbetslös-
hetssiffrorna var uppe väldigt högt, historiskt högt på 90-talet. Det var klart att en 
massa saker gjorde att någonting behövdes, alltså staten hade inte kunnat låtsas att 
det (problemen, vår anm.) inte fanns, och kommunen kunde inte heller det, så att, 
ja om det här skulle kunna fungera som ett kitt då mellan social, skola, arbetsmark-
nad och alltihopa och gjorde att dragspelet drog ihop. Då kunde man väl säga att 
då får man betrakta det här som en del av hela verkligheten och tittar man isär på 
det så har vi tagit på oss en ansats eller en arbetsuppgift som inte är möjlig att klara 
med det här gänget som vi har. 

Projektet har här antagit ett annat mål, att bli ett helt annorlunda sätt att orga-
nisera en verksamhet fri från de etablerade förvaltningarnas gängse normer 
eller regler. Här finns även en förklaring till att man betonar vikten av att de 
kan utvecklas åt olika håll och kraven på förvaltningscheferna att underlätta 
arbetet vid behov. 

För en annan av politikerna framstår en annan målsättning som väsent-
lig, nämligen att bostadsområdena skall uppfattas som så attraktiva att lägen-
heterna blir uthyrda. I egenskap av ordförande i det kommunala bostadsbola-
get gäller hans omsorger samtliga bostadsområden och han betonar vikten av 
konkreta åtgärder som gemensamhetslokaler och attraktiva utemiljöer. Bola-
gets medverkan till lokaler för projektet i Lagersberg och Nyfors ses mer eller 
mindre som en av flera liknande satsningar i hela kommunen. 

Ytterligare mål för projektet finns sedan ute på i realiseringsarenan där 
projektarbetarnas egna mål blir avgörande för genomförandet och visar sig i de 
skilda verksamheterna. 

9.7.3 Förändring av verksamhet  

Man kan även konstatera att projekten har förändrats under projekttiden. 
Verksamheter såsom Knuten och Grytan har lagts ned och andra såsom Tal-
koo och Underhund har startat. Man har också bytt målgrupper, i Lagers-
berg/Råbergstorp har målgruppen för verksamheten övergått till arbetslösa 
personer i arbetsför ålder inom arbetskooperativet, och i Nyfors är målgruppen 
i dagsläget allmänt kulturintresserade i hela kommunen. Även målen har bytt 
skepnad, när man startade mötesplatserna formulerades de i termer av social 
och kulturell utveckling, som skulle motverka utanförskap genom att skapa 
träffpunkter och mötesplatser. Genom Talkoo har målet förskjutits till att beto-
na arbetskraftsdeltagandet och motverka arbetslösheten och Underhunds 
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verksamhet har hittills inneburit ett tillskott till kommunens kulturutbud. Nå-
gon av projektarbetarna talar för vikten av att projektet fått möjlighet att för-
ändras och bygga vidare på gjorda erfarenheter och möjlighet att utnyttja upp-
byggda kontaktnät. Samma person talar även om vikten att agera snabbt och 
”smida medan järnet var varmt” i samband med att kooperativet Talkoo bil-
dades och att han själv drev på i det skedet. 

Men vi drev på det här så att det där var vi väl inte riktigt för det här med underi-
frånperspektivet utan vi drev på det. Så vi kom igång i alla fall, vi bildade det här 
kooperativet den 3 eller 7 december 1999. Det gick ju väldigt fort från maj. 

De förändringar som skett av verksamhet och mål förefaller dock inte upple-
vas som problematiska utan som en naturlig utveckling av förutsättningarna. I 
ett fall finns det en medveten satsning bakom, nämligen beträffande betoning-
en på arbetskraftsdeltagande. Projektledaren har anställts just med hänvisning 
till att han har drivit de tankarna och såväl han som politikerna betonar att just 
kampen mot arbetslöshet är central.  

För övrigt betonar politikerna att det är projektarbetarna själva som 
kommer med förslag och styr verksamheterna. I ett fall uttalar dock någon en 
viss tveksamhet och det är angående Underhunds inriktning. Politikerna är 
positiv till bildandet av ett arbetskooperativ, men ställer sig frågande till verk-
samhetsinriktningen. En av politikerna säger att det är ett svårt område som 
man har givit sig in i, men att det kan lyckas:  

Det här kooperativet i Nyfors, det har ju en annan inriktning. Det måste ju bygga 
på (ett) socialt, kulturellt kitt på ett annat sätt, men den kraften kan ju bli väldigt 
stark om den lyckas… Och sedan kom det där med Underhund och det är väl mera 
ett privat, får man väl säga, initiativ av ett antal entusiaster. Men det kan ju ändå 
leda till någonting. 

En annan av politikerna uttalar tydligt att teater är nog bra, men det är inte 
något som kan ge lönsamhet och att han tänker sig att man startar en saluhall i 
lokalen. Det skulle ge såväl lönsamhet som arbetstillfällen för ett antal personer 
säger politikern och tänker sig i första hand invandrare både som arbetande 
och kunder.  

9.8 Projektets målgrupper 

Projektets målgrupper var i inledningsskedet boende i de tre områdena. De 
projektarbetare som kommer utifrån startade med utgångspunkten att männi-
skor i de trista förorterna upplevde främlingskap och rotlöshet. Det är också en 
uppfattning som sedan länge är spridd i massmedia. Gerholm (1985), som har 
studerat ett riksomfattande kulturprojekt under 1980-talet pekar på att den 
uppfattningen är spridd redan vid denna tid. Hon hänvisar till att de personer 
som har möjlighet att sprida en samhällsbild, d v s journalister, forskare, byrå-
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krater ofta inte bor i områdena och inte lever samma liv som de som uttalan-
dena gäller. Vid besök i områdena ser dessa personer likformiga hus, tomma 
ytor och känner blåsten mellan husväggarna och får upplevelser som tolkas 
som isolering och passivitet skriver Gerholm. Människor från olika befolk-
ningsgrupper och samhällsklasser har även olika mönster för sitt umgänge, där 
medelklassen oftare umgås med människor som bor längre bort, medan män-
niskor i låginkomstgrupper oftare har sin släkt och andra kontakter i bostads-
området. 

I vår studie vittnar såväl projektarbetare som politiker om att de ändrat 
syn på människors liv i bostadsområdet sedan de kommit i närmare kontakt 
med människorna där och deltagit i deras liv. En av de verksamhetsansvariga 
säger: 

För mig personligen, det här var ju ett problemområde. Här skulle man ju nästan 
inte våga åka. Jag hade aldrig varit här tidigare, jag hade inte besökt någon som 
bodde vare sig i Lagersberg eller Råbergstorp. Jag kände ingen som bodde härute 
och sedan visade det sig när man fick se folk, då kände man ju folk ändå, men jag 
visste inte om att jag kände folk här. Så för mig var det, det här gamla att det var ett 
problemområde. Det här gamla ryktet som fanns i Eskilstuna och som finns fortfa-
rande kvar. Och det hörde ju jag av mina gamla bekanta sedan, att kan du vara 
därute och kan man gå ut där och är det inte världens rövarliv där om kvällen och 
så. Det var den bilden andra hade. Och den ändrades för mig ganska snabbt, när 
man fanns aktivt härute… Ja, man fick ju en bild att här är ju vackert och fint och 
inte ett sjabbigt område. Och det var fina lägenheter när man kom till folk och… 

Även politikerna vittnar om att de har fått en mera nyanserad syn under tiden 
med projektet. En talar om att han förstår mycket väl varför många invandrare 
vill bosätta sig nära sina släktingar och vänner. En annan säger att 

Sedan har jag ju lärt mig väldigt mycket om de här bostadsområdena och proble-
men som finns där. I och för sig så kände man ju till väldigt mycket förut också, 
men ibland är det ju, är ju problemen lite annorlunda mot vad man läser i tidning-
en, så att säga. Där blir det ju lite generaliserat ofta. Och jag har också lärt mig att 
det finns otroligt mycket positivt ute i dom här områdena, som vi då kanske ser och 
har sett som problemområden. Att vi har inte sett det positiva för allt det mörka, 
och det här projektet har plockat fram det som är positivt och lyft fram det och det 
tycker jag är jättebra. Så att nu ser jag inte Råbergstorp som en mörk fläck på Eskils-
tunas karta utan jag ser att där finns det människor som är oerhört kreativa, bland 
annat. 

För de personer som har bott i områdena länge och nu arbetar i projekten har 
inte bilden förändrats. För dem är områdena befolkade med människor som de 
känner och de har ett nära personligt engagemang i sina bostadsområden och 
önskar att projekten skall bidra till att ge området en högre status genom att 
skapa en trivsam miljö.  

Under projektets gång har målgrupperna för verksamheten har skiftat. 
För de öppna verksamheterna har gällt att de riktat sig till alla boende i områ-



Utvärdering av Blommanprojektet i Eskilstuna Mälardalens Högskola 

 116

det, men samtidigt har man haft öppet arbetslösa inom respektive bostadsom-
råde som en målgrupp för arbetsmarknadsåtgärder inom projektet. Denna 
målgrupp har sedan bortfallit i Nyfors i och med att Grytan stängdes. Varma 
Fakta har anställt och alltså givit fast arbete till ett antal personer i bostadsom-
rådet. Talkoos verksamhet har fokus på arbetslösa i hela kommunen. I och 
med att den nya gemensamhetslokalen öppnat vänder man sig nu även till 
boende i området. Talkoo har även genom sin verksamhet medverkat till fram-
för allt till att vårda den yttre miljön i Lagersberg. Varma Faktas verksamhet 
vände sig tidigare i stor utsträckning mot barn, men den riktning som den 
öppna verksamheten tagit under våren 2002 är mot ungdomar och en vuxen 
publik. Kooperativet Underhund i Nyfors har i det utåtriktade arbete som hit-
tills bedrivits, en föreläsning och tio teaterföreställningar, vänt sig mot kultur-
intresserade i hela kommunen.  

9.9 Det obyråkratiska projektet 

Den forskning som tidigare gjorts om projekt har visat att dessa ofta ställs som 
motsats till den byråkratiska organisationen och att projekten spelar en roll i 
organisationers förmåga att förnya sig (Rövik 2000). 

9.9.1 Den politiska hanteringen av ärenden 

Intervjuerna med politikerna ger tydligt vid handen att projektformen har givit 
utrymme för en organisation och agerande som ligger vid sidan om de gängse 
rutinerna och att man har kunnat arbeta på ett annat och smidigare sätt än vid 
vanliga ärenden.  

Det har även framkommit vid intervjuer med tjänstemännen att de har 
kunnat gå förbi de ordinarie beslutsgångarna och tala direkt med förvaltnings-
chefer och politiker vid resursgruppens möten. En av de verksamhetsansvari-
ga berättar om ett tillfälle då man vänt sig till dessa: 

Vi kom ju ingenstans med ledningen här uppe så vi har ju gått vidare till förvalt-
ningschefer och politiker. 

Resursgruppen fick sin form med tre ledande heltidsanställda politiker, varav 
en även är ordförande för det kommunala bostadsbolaget, samtliga förvalt-
ningschefer och projektmedarbetare för att kunna lotsa projektet genom svå-
righeter vid sidan om den kommunala byråkratin. Ordföranden i gruppen 
skulle gärna vilja ha en starkare politisk representation i gruppen för att få täta-
re kontakter med kommunstyrelsen. 

Politikerna talar med stor tillfredsställelse om att arbetet i resursgruppen 
har inneburit att de tillsammans med tjänstemännen har kunnat lämna de sed-
vanliga politiska diskussionerna och leta efter de bästa lösningarna på proble-
men. Arbetet i gruppen beskrivs som mycket positivt och tillfredställande och 
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som ett fruktbart och tydligt arbete fritt från prestige och handlingsförlamning. 
Politikerna beskriver glädjen att få agera och se resultat av sitt arbete och att 
man kan diskutera sig fram till en lösning vid sittande bord. Politikerna under-
stryker att resursgruppen inte är en formell styrgrupp, utan snarare ett slags 
samarbetsorgan, även om man ibland använder ordet styrgrupp när man talar 
om sin roll. 

- Men problemen lyfts upp och blir presenterade för alla samtidigt, så att alla är 
medvetna om det. Sedan kan ju inte den här styrgruppen säga att alla socialens re-
surser skall riktas mot Skiftinge just under sommaren. Den möjligheten har vi ju 
inte, men just kanske då att socialchef, förvaltningschef för Barn och Utbildning, 
Fastighet, alla får den här informationen och man kan diskutera problemet och kan 
komma fram till lösningar, i och med att det finns så många funktioner vid sittande 
bord. Det tror jag, vi skulle behöva mer av den formen i dag. 

- Utav den formen att arbeta? 

- Ja, ja. 

- Du säger, sedan träffas vi och pratar om det. Är det tjänstemännen du menar? 

- Ja, det är tjänstemännen. Ja, då överlämnar vi till tjänstemännen så att säga, och 
det här är ju, det känns inte som en politisk nämnd, där vi sitter för att vi sitter inte, 
politiker är ju i minoritet. Vi är ju, det är ju tjänstemän som är i majoritet här. Vi är 
ju bara med, med lite tyckande och det är ju naturligtvis så att majoriteten har ju 
också större möjlighet att påverka. Och vi kan ju påverka som politiker, men det 
känns ändå som att, ja jag skall ju inte säga att vi är i minoritet, då låter det som att 
då har vi ju ingenting där att göra, men det är inte riktigt så men, utan mer att det 
förs en dialog på något slags jämställdhet. Ja, att vi är ganska jämställda människor 
på något vis. Jag vet inte om du förstår, det är ganska svårt att förklara så här, att 
man för en diskussion, människor mot samma mål kan man säga. Och då, det här 
just då, att alla problem kan vi kanske inte lösa på dom här två timmarna som vi 
träffas men att dom lyfts upp på bordet. Alla får informationen, några ser lösningar 
direkt och att man då kan föra en diskussion vidare, men att det händer någonting 
snabbt. 

Tjänstemännen upplevs också som positiva och engagerade, inte bara projekt-
deltagarna utan även de chefstjänstemän som deltar. Ett bekymmer är dock att 
flera förvaltningschefer inte deltar i gruppen och att denna har decimerats un-
der åren. Meningen med förvaltningschefernas medverkan var att de skulle 
tvingas att lösa problem vid sittande bord, och det var viktigt att just förvalt-
ningscheferna var de som deltog för att garantera att alla hade beslutsrätt och 
möjlighet att agera snabbt. De som medverkar flitigast är ansvariga för skola 
och socialtjänst och det även dessa som har ansvarsområden som direkt berörs 
av projekten och som har fått agera kring t.ex. sommarverksamhet i områdena. 
En politiker kommenterar: 

Nu har ju många förvaltningschefer inte varit så aktiva. De har mer eller mindre 
dragit sig ur och det finns ju, och det har ju fungerat hyfsat ändå, men det var ju 
egentligen lite grand mot beslutet kan man säga. 
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Orsaken till detta kan vara att det kan vara svårt för några att se den direkta 
kopplingen till sitt verksamhetsområde säger politikerna Det är också troligt 
att gruppen har prioriterats lägre än det dagliga arbetet i förvaltningar som 
drabbats av minskade resurser: 

Och N undrade vad har vi med det att göra och samtidigt som de levde med att de 
skulle överleva och det var varje krona att sitta och pula med och dom tappade bort 
den här delen, tycker jag, som var viktig. 

För dessa politiker är det tydligt att projektet har fått en vidare betydelse än de 
tre projektverksamheterna och arbetet där. Det handlar snarare om att kunna 
arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål utanför sedvanliga utspel och 
tvingande strategiska manövrer säger företrädarna för vänsterpartiet och den 
borgerliga oppositionen, även om majoritetspartiets representant inte uttalar 
sig lika tydligt och klart i frågan. Arbetet i resursgruppen har fått ett mervärde 
för dessa politiker. Det har blivit en plats och ett utrymme för en arbetsgemen-
skap och för konstruktivt arbete som leder till resultat, och där de kan agera i 
frågor som engagerar dem och som de upplever som viktiga för människor. 
Arbetet i gruppen uppfattas som ett idealt politiskt arbete, så som det borde 
gestalta sig till skillnad från det sedvanliga nämndarbetet. Det är även ett ar-
betssätt som de gärna skulle vilja föra med sig i fler sammanhang i kommunen 
framhåller man. Så här uttalar sig en av politikerna: 

Så det är klart, den normala förtroendemannarollen, det är ju naturligtvis, att kan-
ske själv ha idéer, man att sortera ut, kanalisera, försöka beskriva sig i, och så natur-
ligtvis att vara med och diskutera åtgärder och ekonomin hänger hela tiden på en. 
Och då formaliseras det i ett nämndarbete, oftast ganska fyrkantigt. Det har ju sina 
skäl till det, men det skulle inte vara tillräckligt livsluft för en förtroendevald, om 
han bara höll på med det, utan det är ju alla kontakter runt omkring, som gör att 
det ändå är ganska roligt. Men det här arbetet i den här gruppen har ju varit ganska 
bra och trevligt och roligt, tycker jag, och det man har lärt sig är ju att om man sitter 
ned runt ett bord med utgångspunkten att i det här fallet kan vi inte passa, utreda, 
bordlägga, återremittera eller använda alla de åtgärder, som vi har i övrigt, utan i 
det här fallet så har vi en gemensam uppgift, som vi inte kommer ifrån och där vi i 
kommunen måste ställa upp. Inte till bristningsgränsen alltid, för det klarar vi inte 
så där, men ställa upp med än vad varje enskild nämnd klarar av i sitt begränsade 
perspektiv och synsätt, därför att det här är något övergripande. Och vi har en na-
tion, en stat, som har tyckt att det är av intresse att stödja vissa städer. Om vi nu vill 
deltaga så måste vi också visa att vi vill på något sätt och då tycker jag att det här 
arbetet har varit bra på det sättet att man slipper det där som annars sker i nämnder 
och så där. Man kan faktiskt säga, så här ser läget ut, är vi överens om det, är verk-
lighetsbeskrivningen så att säga riktig, uppfattad av alla. Kan vi göra något åt det, 
kortsiktigt eller långsiktigt. Ja, kortsiktigt kan vi göra det och långsiktigt kan vi göra 
det. Men skall vi göra det då? Ja, vad gör du, vad gör jag o s v. Ja, det har varit bra, 
det känns mera som ett lagbygge. 

Politikerna framhåller att det gemensamma arbetet och viljan att åstadkomma 
någonting tillsammans har överbryggat partiskiljaktigheter och taktiskt spel. 
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Istället har det varit möjligt att uppleva arbetet som en gemensam strävan åt 
samma håll och där kunskapen om lokalsamhället och dess behov har delats 
av alla berörda parter. Man hänvisar emellertid inte till att projektet i sig skulle 
vara så unikt att det kräver en specifik behandling, utan mera till att problemen 
i de aktuella bostadsområdena kan identifieras och ges en lösning tack vare att 
man i resursgruppen har funnit ett konstruktivt sätt att arbeta tillsammans. 
Någon av dem reflekterar även över om det inte går att föra över arbetssättet 
till fler fält inom den kommunala organisationen. En annan är medveten om 
att erfarenheterna från resursgruppen även medför en kritik av det gängse 
politiska arbetet i kommunen och av den organisation, som byggts upp inom 
förvaltningsapparaten. Politikern påpekar även att frågan om hur man skall 
kunna nå ett ökat samarbete gäller alla områden och att den förvaltningsstruk-
tur som finns i kommunen försvårar arbetet och beskriver den lokala byråkra-
tin på följande sätt: 

Samarbete, samverkan, bryt ned alla sektorsgränser, tvinga alla till samfinansiering 
så att vi slipper, det är fältropet överallt nu. Och det är inte så konstigt i en kom-
mun, som har fem socialnämnder, socialnämnden, barn och ungdom, vuxen, ar-
betsmarknad och Torshälla. Det är klart att det på det sociala området inte funge-
rar. Man kan inte bygga upp organisationen för medborgarna som är så tillkrång-
lad. Att i varje tillfälle, så finns det alltid någon annan som är huvudansvarig, näs-
tan, kan man säga. Vi har en besvärlig social organisation i kommunen och här är 
det sociala frågor mycket som vi talar om och det är klart att det, vi började med det 
här 97 och jag har sett det här och idag skulle jag säga att det är det arbetssättet 
egentligen som är, ja, det borde finnas mycket mera i kommunen. 

9.9.2 Ekonomi och dokumentation 

Såsom tidigare påtalats har det varit svårt att få en tydlig och klar ekonomisk 
redovisning för projektets kostnader och intäkter och vid samtal med ansvari-
ga politiker instämde man i att man inte ställt krav på regelbunden rapporte-
ring utan nöjt sig med att veta att projektet hållit sig inom ramarna och även 
stött sig på att staten varit nöjd med den rapportering som skett. Det framgår 
även att projektet redan från start innehållit kostnader för kommunala tjänste-
män, som funnits i dess närhet, och att dessa kostnader räknats som kommu-
nens satsning. Skälet till detta var att man inte ville mista möjligheten att få 
statsbidraget, samtidigt som kommunen var i ett pressat ekonomiskt läge och 
inte hade möjlighet att öronmärka rena pengar som sin satsning. Man kan kon-
statera att även om staten i sina direktiv angav att kommunerna skulle satsa 
”friska pengar” har man accepterat detta förfaringssätt och att man troligen 
varit medveten om projektkommunernas ansträngda ekonomi vid denna peri-
od.  

Det har också funnits ett argument för att inte kräva regelbundna eko-
nomiska avstämningar, vilket går ut på att sådana rutiner strider mot nytän-
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kande och kreativitet inom gruppen och möjligheter att få förvaltningarna att 
ta ansvar för verksamheter i bostadsområdena. Så här kommenterar en politi-
ker i resursgruppen frågan: 

Det är ju inga delårsrapporter precis, utan det är ett sorts löpande som går både 
bakåt och framåt. Det är ju rätt och jag har levt under en devis här att det får inte 
finnas några som helst risker att vi är totalt utanför ramarna och inte vet vad vi gör 
utan det måste finnas, projektledaren måste ha huvudansvaret för att det finns kon-
ton och håll på det här. Men inte bli kamrer och kontoansvarig för alltihop för då 
sätter du ju också all nyfikenhet och möjlighet att tänka i andra banor, och det här 
att man säger till skolan och socialen att det här måste ni upp på bordet och hjälpa 
till på något nytänkande sätt. 

9.9.3 Projektens resultatredovisning 

Av de olika projekten drivs Talkoo som en ekonomisk förening och lämnar en 
verksamhetsberättelse där det framgår vilka arbetsuppgifter som utförts och 
även i vissa fall graden om omfattning. Föreningens styrelsemedlemmar finns 
namngivna, liksom revisorer och valberedning. Verksamhetsberättelsen är 
kortfattad, tydlig och saklig och med endast något enstaka värdeomdöme. 
Man lämnar även en verksamhetsplan för år 2001, där det framgår vilka mål 
verksamheten skall söka uppnå under året och vilken verksamhetsinriktning 
man har. Även dessa är tydliga, klara och koncisa. 

Verksamhetsberättelserna från Varma Fakta för år 2000 och 2001 är om-
fattande och tar upp en mängd aktiviteter av skiftande karaktär. Den är saklig i 
tonen och hänvisar till konkreta händelser och väjer inte för att tala om svårig-
heter eller bakslag eller att framföra kritik mot institutioner i området. Den 
redogör för den ekonomiska situationen och för besöksfrekvens och vilka 
grupper som besöker verksamheten. Under de besök som utvärderaren gjort i 
verksamheten har det framkommit att ekonomin kring second-handaffären 
sköts noggrant och seriöst. Verksamhetsrapportens uppgifter om verksamhe-
ten och besöksfrekvensen stämmer även den bild som utvärderaren har fått.  

Verksamhetsberättelsen för Grytan för år 2000 innehåller även den en re-
dogörelse för personal och besök och aktiviteter som skett i området. Berättel-
sen innehåller i relation till de andra redovisningarna fler värdeomdömen och 
programförklaringar och talar bland annat om att man bedriver lokalt utveck-
lingsarbete i bostadsområdet. Den talar även om det nybildade kooperativet 
och om planerna för dess verksamhet. Verksamhetsberättelsen skiljer sig från 
de övrigas konkreta språk och tydliga förankring i praktisk verklighet.  

Jämför man rapporteringen med den som krävs för de vanliga kommu-
nala förvaltningarna kan man konstatera att verksamhetsberättelserna skiljer 
sig åt framför allt i den fokusering som vanligen finns på ekonomi och på att 
prestera mätbara konkreta resultat. Även verksamheter som i sin verksamhet 
ligger relativt nära mötesplatserna såsom biblioteken avkrävs och levererar en 
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omfattande statistik varje år om besöksantal, antal utlånade böcker, fjärrlån, 
informationsarbete o s v. Däremot talar man inte mycket om de möten som 
sker mellan människor eller värderar samvaron mellan besökarna och inte 
heller använder man ord som att man bedriver ett lokalt och kulturellt utveck-
lingsarbete. Man berättar inte heller om händelser i arbetet eller om olika per-
soner som besöker verksamheterna, utan slår i stället vakt om en professionell 
diskretion.  

Inom projektet är det däremot tydligt hur mycket man återger berättelser 
om händelser och människor, och att det är en sedvänja som har funnits från 
början. Berättelserna lever sitt eget liv och när man konfronteras med huvud-
personerna i berättelsen kan man få en helt annan bild. Så t ex finns det en 
gammal kvinna som man refererar till som exempel på hur människor möts 
över generationer och kulturer. Vid samtal med henne framför hon emellertid 
mycket tydligt att hon besöker verksamheten för att få tillgång till en vävstol, 
men att hon saknar utbildad vävkunnig personal på platsen. Hon visar även 
genom sitt agerande att hon har ett rationellt och instrumentellt syfte med sina 
besök, vilket inte på något sätt förringar att detta är den enda plats, där hon 
kan få det tillfredsställt, men det är tveksamt om det är rimligt att dra större 
växlar på det.  

Detta är en iakttagelse som även Gerholm (1985) återger i sin rapport om 
ett riksomfattande kulturprojekt. Det vill säga att de lokala projektledarna be-
rättar om gemenskap och utbyte mellan personer i gemenskapslokalen i 
Hammarkullen, medan de människor som besökte det på samma sätt talade 
om rationella behov att snickra eller sy något som man behövde.  

Gerholm beskriver även att man i projektets redovisning gav intryck av 
att det var oerhört mycket som hände tack vare projektet genom att man redo-
gjorde även för händelser som skulle ha inträffat projektet förutan eller rappor-
terade företeelser som man hade ringa del i.  

Fenomenet att man tenderar att övertolka det som händer som en effekt 
av projektet kan man även utläsa i verksamhetsberättelserna i Blommanprojek-
tet. Som produkter av projektet talas exempelvis om de teaterföreställningar 
som har erbjudits förskole- och skolbarn sedan tjugo år tillbaka, liksom teater-
föreställningarna sommartid ute i bostadsområdena som även de har arrange-
rats i många år. Ett annat gränsfall är de arbeten som utförts av de arbetsgrup-
per som bildades efter ett stormöte inom projektet, arbetet har utförts av eller 
”delegerats” till arbetsgrupperna, men redovisas som utförda insatser inom 
projektet. Bakom detta förhållande ligger naturligtvis en önskan att kunna visa 
upp resultat, och detta behov kan paradoxalt nog förstärkas genom att omgiv-
ningen uppfattar projektarbetarna som mycket engagerade och kreativa. Pro-
jektverksamheten underställs därför inte samma krav på redovisning av tydli-
ga siffror, som skall kunna underkastas bedömning och åtgärder, utan får indi-
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rekt en press på sig att alltid kunna visa positiva verksamheter med belåtna 
och nöjda deltagare, och tillåts att redovisa i form av berättelser.  

I intervjuer med projektarbetare säger även några att man förväntas vara 
positiv och inte berätta om det negativa. En annan berättar att personalen även 
under svåra situationer ansträngt sig till det yttersta för att ge en god bild av 
verksamheten, därför att man varit så personligt engagerad i den. Några av 
politikerna har även reflekterat över att den bild de får är för positiv och att det 
finns mera komplikationer än vad de fått klart för sig. En talar om att detta 
även inneburit att det inte varit möjligt att se när påfrestningarna blev för stora 
för personalen. 

Det framgår att politikerna framför allt skapat sig en bild av verksamhe-
terna genom rapporterna på resursgruppens möten. De uppger även att de 
kunnat möta företrädare på stan och få en snabb föredragning om läget, med-
verkat vid invigningar och studiebesök eller gjort spontana besök någon eller 
några gånger om året. De projektarbetare som tillfrågats om detta säger sig 
känna till besök vid invigningar och studiebesök, men kan däremot inte erinra 
sig några spontana besök. 

9.9.4  Eldsjälar och projektmakare 

Projektarbetarna beskrivs alla och samfällt av politikerna som mycket engage-
rade och som eldsjälar. En av dem talar till och med om att den främsta lärdo-
men från projektet är att det fortfarande finns eldsjälar och att det har varit 
stimulerande och fascinerande att träffa dessa engagerade människor. 

Jag har ju varit så fascinerad av dom här tjejerna, och det har ju varit killar också, 
som har jobbat med dom här projektet, Grytan och Varma Fakta och… Knuten. 
Därför att dom är sådana otroliga eldsjälar, tycker jag och det är så härligt. Dom har 
verkighen, ja levt med det här, på något vis. Mer än vad man gör när man bara har 
ett jobb. Det tycker jag har varit helt fantastiskt. Och det är ju unga människor, och 
ibland har vi då, som är lite äldre, inte så stor tilltro till ungdomen, att dom kan en-
gagera sig på det här viset. Men det har dom helt klart visat. Det tycker jag har varit 
väldigt, väldigt positivt och att det har vuxit enormt bara. 

Enligt en annan politiker är engagemanget det allra viktigaste och det som 
kännetecknar projektarbetarna. Politikern talar även om mod som en viktig 
egenskap hos projektarbetarna och nämner en av dem, som inte fruktat vare 
sig politiker eller tjänstemän i stadshuset för ett få resurser till sin projektverk-
samhet. 

På frågan om vilken kompetens som krävs för arbetet så framhäver samt-
liga politiker lämpliga personliga egenskaper såsom:  

Stort humanistiskt och socialt engagemang, kunskap, vetgirighet, vilja att stötta, 
förmågan att ge ifrån sig massor av energi utan att kanske få lika tillbaka lika 
mycket. Förmodligen ett behov av ett rikt och gott fritidsliv, som gör att man fyller 
på depåerna utöver det, eftersom det är ett sådant jobb som vi har sett. 
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En politiker talar om att det borde vara personer som inte finns, eftersom man 
behöver ha så mycket kompetens samlad i en individ för att få den här dröm-
personen, men att framför allt behövs personer, som är som de som har varit i 
projektet. 

Men det som framför allt behövs och som har funnits då, det är ju dom här eldsjä-
larna. Dels är dom oerhört kreativa och också medmänskliga, för det är ju det som 
det handlar om också. För människor, som är osäkra, känner sig utanför, får en 
känsla av att dom är välkomna in i dom här lokalerna, eller i dom olika arrange-
mang som finns. 

På frågor om vilka faktiska kunskaper som krävs för att klara sådana arbets-
uppgifter svarar man att det behövs kunskaper i hur samhället fungerar, hur 
man sköter ekonomi och hur man förhandlar.  

En politiker säger även att i vissa lägen skulle det ha behövts psykolog-
kompetens eller socionomkompetens, men att det ändå är viktigare att det är 
människor med normal medmänsklighet och att det inte skulle ha varit bra att 
sätta någon med den yrkeskompetensen som projektledare. En annan politiker 
säger att det nog skulle ha varit bra med en blandning av personal för att till-
godose såväl behovet av formell kompetens som personlig livserfarenhet. 
Denne nämner även ett den faktiska bakgrunden till att man inte ställt krav på 
formell kompetens är att projektet tillkom genom arbetsmarknadsåtgärder och 
att få av projektarbetarna har anställts via sedvanliga anställningsförfaranden.  

Uppfattningen att den personliga kompetensen är det avgörande är dock 
stark och ställs ibland mot den formella kompetensen och framför allt gent-
emot de yrkeskategorier som har liknande arbeten såsom socialsekreterare, 
lärare, socionomer och psykologer. Detta är också en synpunkt som återkom-
mer bland projektarbetarna att det inte är säkert att en person som har yrkes-
utbildning kan möta alla människor som kommer eftersom det är många 
människor som är udda och speciella och det är nödvändigt att kunna ”ta 
människor för att kunna jobba på ett sådant ställe”.  

9.9.5 Kommentar till kompetensfrågan 

Det kan framstå förbryllande att såväl politiker som en del projektarbetare så 
tydligt hävdar den personliga kompetensen, och i ett par fall även i motsätt-
ning till de yrkesprofessioner som ligger nära i ansvar och arbetsuppgifter, 
eftersom man vanligen brukar man vilja förena formell och personlig kompe-
tens. Det blir dock mera förklarligt om man sätter kompetensfrågan i samman-
hang med att det ligger i projektets väsen att stå i kontrast till byråkratin och 
dess företrädare såsom socialsekreterare och lärare. Ingen reflekterar heller 
över att även långvariga och hängivna tjänstemän inom den kommunala för-
valtningen skulle kunna betraktas som eldsjälar.  
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Det är även möjligt att många människor som arbetar inom projekt dras 
till dessa för möjligheten att arbeta utanför gängse ramar och hierarkiska struk-
turer. Bland de motiv som finns bakom arbetet pekar t ex Brännberg (1996) på 
att det inte sällan ges en möjlighet inom ett projekt att få en roll, betyda något 
och få uppmärksamhet för sitt arbete. Inom en fast organisation är detta ofta 
inte möjligt och en av politikerna pekar även på detta faktum att det är få av de 
”vanliga” kommunala tjänstemännen förunnat att få så mycket personligt 
uppbackning och direkta kanaler till såväl förvaltningschefer som ledande 
politiker. En annan pekar på att en förvaltningschef inte har haft tid att engage-
ra sig i arbetet, men att de har haft svårt att överhuvudtaget överleva som för-
valtning och måste vända på varenda krona och fått ägna alla krafter åt ett 
oglamoröst vardagsslit. 
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10 SYNPUNKTER FRÅN BERÖRDA 

Utvärderingen presenterades personligen för projektledning, för projektsam-
ordnare i Lagersberg/Råbergstorp, för projektsamordnare och vikarierande 
projektsamordnare i Skiftinge och för projektsamordnare och närmaste 
medarbetare i Nyfors. Samtliga dessa presentationer skedde i form av en före-
dragning innan rapporten presenterades för resursgruppen. Vid dessa tillfällen 
lämnades även ett exemplar av rapporten ut vardera till ledning respektive de 
tre delprojekten. Cirka en månad senare, när berörda parter hade haft tid att 
läsa rapporten bokades tid in för samtal kring denna. Dessa fördes med var 
och en av de sammanlagt fem berörda inom projektområdena och i dessa sam-
tal togs även frågor om nuläge och framtid upp. Samtliga samtal genomfördes 
av utvärderaren och spelades in på band och har sedan skrivits ut ordagrant. 
Samtalet med projektledningen genomfördes av utvärderingens vetenskaplige 
ledare och utvärderaren tillsammans och i detta deltog även både projektleda-
ren och utvecklingssekreteraren. Även vid intervjuerna med politikerna fram-
kom vissa synpunkter på utvärderingen. 

10.1 Sakfel 

Vid de uppföljande samtalen har några sakfel påtalats vilka har rättats i den 
slutliga versionen av utvärderingen. I ett fall har utvärderaren gått tillbaka till 
de inspelade intervjuerna och kunnat konstatera att ett hörfel orsakat ett fel i 
utskriften och i ett annat fall har en formulering kunnat tolkas annorlunda än 
vad som gjorts. I några fall har projektarbetare velat tydliggöra sakförhållan-
den genom att ge kompletterade uppgifter, som förts in i utvärderingen. Några 
synpunkter har givit orsak till ändringar av formuleringar och framför allt gäll-
er detta uppgifterna om personalens sjukskrivningar, där man velat att det 
tydligare skall framställas att överbelastning inom arbetet gällde för tre av fyra 
som tjänstgjort som ansvariga för projektverksamheterna i Skiftinge och Ny-
fors. De formuleringar, som rör personalens sjukskrivningar har ändrats i slut-
versionen.  

I några fall har någon person hävdat att det föreligger ett sakfel i texten, 
medan andra har bestridit detta och i dessa fall har det inte skett någon änd-
ring. Det har t ex varit fråga om Varma Fakta i Skiftinge har arbetat under 
samma målsättningar som övriga verksamheter inom projektet, där plane-
ringssekreterare och projektsamordnare i Nyfors hävdat att de inte haft samma 
villkor, medan projektledare och politiker inte sett någon skillnad i målsättning 
och inte heller de anställda i Skiftinge har uttalat att de haft några andra mål 
eller direktiv för arbetet.  
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Sammantaget kan man säga att antalet sakfel i den preliminära versionen 
av slutrapporten har varit få, men att de som varit i några fall varit beklagliga 
och att det är tillfredsställande att de har kunnat rättas till genom den nog-
granna läsning som gjorts av berörda parter. 

10.2 Tillrättalägganden 

En förväntan som framförts vid ett flertal tillfällen under utvärderingens gång 
är att utvärderarna skulle göra mera av en verksamhetsberättelse än en utvär-
dering av verksamheten och denna förväntan har också framförts vid de upp-
följande samtalen framför allt gällande verksamheten i Nyfors. Man har därför 
velat att utvärderingen skulle bygga på de verksamhetsrapporter och informa-
tionsbroschyrer som framställts inom projektet och ge en mera utförlig be-
skrivning av de aktiviteter som redovisats under åren. Man har även begärt att 
rapporten skall kompletteras med utförliga beskrivningar och redogörelser för 
t ex lokalernas utsmyckningar och sponsorernas medverkan. Några har också 
uttalat förvåning över att verksamheterna ställts i relation till varandra och inte 
beskrivits var och en för sig och då i form av en mera ren verksamhetsbeskriv-
ning.  

En synpunkt som även framförts av flera berörda är att man önskar åter-
kommande upprepningar av t ex tidpunkten för de observationer som gjorts. 
Detta motiveras med att man tror, att de som får utvärderingen i sin hand inte 
kommer att läsa hela utan endast brottstycken, och att de därmed kan få en 
felaktig bild av verksamheterna.  

10.3 Igenkännande och avståndstagande 

Av de fem personer som intervjuats inom de tre verksamhetsområdena talar 
fyra om att de känner igen sin verksamhet väl i beskrivningen.  
En av dem säger att: 

Jag har ju läst den där och jag tycker ju för min del att den är ordagrann beskriven 
för vår verksamhet. 

En annan säger att: 

Jag tycker att du har ju lyckats fånga upp saker, du har inte varit inne i vår verk-
samhet, och du har kommit in och du har lyckats. Jag tycker att du har lyckats ska-
pa en bra bild av verksamheten och det här att vi har haft det tufft, vi har haft det 
jättetufft under de här små marginalerna och det står ju här då. 

På en av arbetsplatserna uttalar sig de båda informanterna helt olika. Intervju-
erna under utvärderingen har också givit vid handen att personalen inom 
denna verksamhet har olika bilder av arbetet och i samtalen kring den prelimi-
nära rapporten uttalar de sig på följande sätt. En av dem anser att beskrivning-
en stämmer med hennes syn på arbetsplatsen: 
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Jag har inte direkt fått några, jag tycker att det är väldigt bra skrivet. Jag har ju läst 
mera, jag har inte gått in på, jag har läst lite om bakgrunden och det här, men dom 
här ekonomiska bitarna och det har jag inte gått in på. Och det som står om Grytan 
då, där jag har jobbat på det, det tycker jag stämmer, det stämmer. Jag har liksom 
inte hittat några sådana saker som jag har hakat fast mig i, eller, nej inte på det sät-
tet. Bakgrunden, den tycker jag är som den är och som jag har fått lära mig, och, ja, 
jag tycker att det är väldigt bra skrivet. 

Den andra personen har åsikten att hennes bild inte framkommer i utvärde-
ringen och har i det uppföljande samtalet en omfattande mängd ändringar och 
tillägg, som hon vill göra i utvärderingen. 

Hon säger även: 

– Men det är två som du har intervjuat och som inte är jag och här fattas ju min bild. 
Du har valt att skriva två andra personers bilder där igen och inte ge min bild, för 
du skulle ju kunna säga en tredje också där. Så kommer alla bilder fram.  

– Och din bild skulle vara då, om det skulle vara tre bilder?  

– Ja, i sådana fall för om det står två bilder där så kan det ju också stå en tredje 

– Att… 

– Ja, jag saknar min bild, för jag vet… att jag har ju… en annan bild av det här…  

Hon ifrågasätter även om det varit möjligt att få en rättvisande bild av verk-
samheten på grundval av de intervjuer som gjorts och de fjorton tillfällen då 
utvärderaren gjort observationer inom verksamheten. Detta kan naturligtvis 
ifrågasättas, vi vill dock påpeka att anledningen till att verksamheten besöktes 
och studerades vid så många tillfällen var att den bild som gavs av berättelser 
och informationsmaterial inte stämde med den verksamhet som observerades. 
Den bild som observationerna gav stämde dock överens med intervjuer med 
besökare och med samtal med personalen i övrigt. Det framkom att personalen 
hade olika bilder av verksamheten och hur den utvecklats genom de enskilda 
intervjuerna och samtalen, däremot fördes det inte öppna diskussioner om 
meningsskiljaktigheter. Detta faktum i sig styrker de uttalanden som talar om 
svårigheter att finna strukturer och gemensamma förhållningssätt i arbetet.  

Politikerna har framför allt reagerat mot beskrivningen av att projektet 
genomförs inom ramen för ett politiskt perspektiv och har framhållit att de inte 
har agerat för att styra eller påverka projektet. Det är dock inte detta som är 
innebörden i att vi använder begreppet ”politiskt perspektiv” i vår analys. Med 
politiserat perspektiv avses att situationen präglas av en mängd olika aktörer, 
som ibland har olika intressen och där det sker förhandlingar och kompromis-
ser kring mål och prioriteringar av olika slag. 
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10.4  Avslutande kommentarer 

Det framstår att flera av de berörda inom projektet inte har varit medvetna om 
innebörden av en utvärdering och dess syfte att kritiskt granska projektet gent-
emot dess mål. Detta är ingen ovanlighet och Meuwisse (1996) talar om hur 
hon vid utvärdering av projekt inom socialförvaltningen funnit att  

Där de socialarbetare som av utvärderingen förväntar sig stöd och förståelse för 
sina perspektiv, upplevs varje form av problematisering och ifrågasättande lätt som 
orättvis kritik. Utvärderingen kanske till och med blir ett hot. Det kan dessutom 
finnas fog för oro eftersom utvärderaren förväntas prestera någon form av värde-
ring. Det kan med andra ord bli fråga om en krock mellan såväl olika tidshorisonter 
som olika perspektiv och intressen. 

Detta har till viss del hänt även vid denna utvärdering. Flera har förväntat sig 
en verksamhetsredogörelse för allt som har rapporterats om verksamheten 
under de år den varit igång och upplevt det som orättvist att den speglar verk-
samheten under ett visst skede. En annan förväntan har varit att berättelser och 
redogörelser för verksamheten skulle återges oreflekterat i utvärderingen och 
det har varit svårt att kunna få förståelse för att dessa utgör ett underlag som 
analyseras tillsammans med observationer och intervjuer i perspektiv av ett 
antal teorier.  

En bidragande faktor har säkerligen varit projektarbetarnas starka identi-
fiering med arbetet, som gjort det svårt att förhålla sig distanserat till projektet. 
Som framgår av intervjuerna med politikerna har andan inom resursgruppen 
varit stödjande och uppmuntrande och projektarbetarna har fått mycket upp-
skattning och beröm för sitt arbete. Bilden av projektet har framstått som lyckat 
och framgångsrikt utan att behöva förklara sig i ”hårda fakta” och bilden har 
förstärkts av att projektet visats fram vid studiebesök, på konferenser och i 
press. När då projektet möter en kritiskt granskande blick, vilket skett i utvär-
deringen och denna ifrågasätter en uppfattning som vuxit sig självklar och 
given, ligger det nära till hands att man söker slå vakt om den positiva bild 
man har byggt upp och som tidigare inte ifrågasatts av någon. Det är ett van-
ligt fenomen att slå vakt om och försvara sin positiva bild mot kritik som man 
uppfattar inte stämmer. Ett sätt är att försvara/förklara sig är att framhålla att 
tiden varit för kort eller att det i ett visst läge varit för lite personal. Ett annat 
sätt är att ifrågasätta granskarens kompetens eller möjlighet att bedöma verk-
samheten. Larsson (1994) talar om att när man återför en tolkning till de perso-
ner som studerats för att få deras bedömning av tolkningens rimlighet, inte 
sällan möter ett avståndstagande baserat på motstånd mot forskarens 
granskande blick. Den möjlighet som finns tillgänglig för att kunna hävda att 
det ändå finns en överensstämmelse mellan verkligheten och den tolkning som 
forskaren gjort kan då ligga i att man har flera källor som belägg för sin be-
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skrivning, såsom intervjuer med flera personer, med besökare och egna obser-
vationer. 

Det framgår också av samtalen att projektets ursprung och start har varit 
oklart för många av de inblandade och att den kartläggning och redogörelse 
som gjorts i utvärderingen givit utvärderaren bättre kännedom om denna fas i 
projektet än berörda parter. Likaså har det framgått att utvärderaren har gjort 
fler och längre besök i verksamheterna i daglig reguljär verksamhet än med-
lemmarna i resursgruppen, vilka huvudsakligen varit hänvisade till rapporter 
och föredragningar. 
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11 DISKUSSION 

I rapportens nionde kapitel beskrivs tre olika perspektiv på hur förändring kan 
genomföras och i detta kapitel konstateras även att projektets genomförande i 
Eskilstuna domineras av det politiska perspektivet och därmed även präglas 
av de kännetecken, som utmärker detta perspektiv.  

Man har inledningsvis eftersträvat en verksamhet, som är öppen för så 
många som möjligt och därför öppnat mötesplatser i samtliga tre områden. 
Mötesplatserna bygger på tanken att de skall tillmötesgå besökarnas skilda 
önskemål och tillhandahålla ett brett utbud av aktiviteter. Det är en stor utma-
ning att locka besökare från olika samhällsgrupper och åldrar. Om en plats 
skall kunna utgöra en mötesplats för deltagare från olika grupper krävs att den 
inrymmer erbjudanden eller verksamheter, som är attraktiva eller viktiga för 
alla potentiella besökare. Den måste även kunna ha sådan kvalitet i utförande 
och tjänster att den är lockande att besöka och ha ett läge och öppettider, som 
gör det möjligt även för personer, som är upptagna av arbete eller annan sys-
selsättning under dagtid. Mötesplatserna i Eskilstuna-projektet har bara delvis 
lyckats med dessa mål. Ett problem är att man inte har kunnat erbjuda ett ut-
bud, som är viktigt eller nödvändigt för människor från olika samhällsklasser 
och grupper för att reella möten mellan grupper skall komma till stånd. De 
som har kommit till mötesplatserna är de resurssvaga i samhället; barn, gamla, 
psykiskt handikappade och sjuka, medan de resursstarka har uteblivit.  

Den enda verksamhet, som lockar en större grupp besökare är second 
handaffären och i viss mån även Internetkaféet i Skiftinge, men inte heller där 
kommer ett möte och utbyte mellan olika grupper till stånd. Även invandrar-
kvinnornas besök i second handaffären färgas av att de inte har förmått fånga 
upp den uppförandekod, som gäller i svenska butiker. Personalen har inte 
heller redskap att agera som mäklare mellan de olika kulturerna och kan inte 
göra skillnaden mellan kulturmönstren begriplig och hjälpa kvinnorna att an-
amma de normer som gäller.  

Beträffande målformuleringarna för projektet har man utformat vida och 
delvis motstridiga mål för verksamheten på formulerings- och reformulering-
sarenorna. I den mån som personalen har lyckats bryta ned dessa till konkreta 
och tydliga mål och förmått skala bort de mål, som varit motstridiga har verk-
samheten uppnått resultat. Målen har även förändrats under projektets gång, 
mycket tack vare den projektverksamhet som uppfattats som mest lyckosam, 
till att alltmer gälla arbetsmarknadsåtgärder och till att skapa en egen arbets-
marknad inom projektets ram. 

Inom det politiska perspektivet med många olika intressegrupper gäller 
även att man eftersträvar låga kostnader, vilket är mycket tydligt även inom 
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detta projekt. De anställda har haft mycket små resurser att röra sig med och 
fått vända på varje krona. Budskapet om den magra budgeten har även varit 
tydligt för varje besökare och förmedlats genom möbler och utrustning som 
talat sitt tydliga språk om att de samlats från förråd eller köpts begagnade. I 
detta har även legat ett pedagogiskt budskap, som velat tydliggöra att kom-
munen har begränsade resurser och att var och en själv måste bidra till mötes-
platsernas utrustning. Initialt har även funnits en uppmaning till de boende i 
respektive område att aktivt deltaga i uppbyggnaden. Mer eller mindre uttalat 
finns även antagandet att den anspråkslösa iscensättningen bidrar till att inte 
skrämma bort ovana besökare, däremot diskuteras inte hur en utformning av 
miljön skulle kunna bidra till att göra verksamheten mera lockande och verka 
attraktiv för en bredare grupp.  

En kritisk tolkning kan vara att människorna i de resurssvaga och utsatta 
bostadsområdena får nöja sig med enkla och anspråkslösa mötesplatser, där de 
möter en pedagogisk ambition att de skall engagera sig och ta ansvar för sitt 
bostadsområde. Samtidigt får områden med högre status ha kvar vackert in-
redda och kvällsöppna bibliotek med välutbildad personal, som de kan besöka 
och utnyttja utan att samtidigt behöva känna sig uppfordrade att engagera sig i 
sin stadsdels problem. 

Det politiska perspektivet med olika intressegrupper, brukare och klien-
ter som medaktörer innebär även att en professionell yrkeskår inte bereds till-
fälle att ta över förändringsarbetet och införliva det inom sin professionella 
förvaltningskultur, vilket då skulle innebära att perspektivet övergick till ett 
teknologiskt-rationellt. Man föredrar därför inom det politiska perspektivet 
personal, som är billig och som inte genom sin profession ställer alltför stora 
krav på organisation och kringresurser. Även detta är tydligt och har t o m lett 
till att situationen har blivit alltför tung för personalen. Inom projektet har man 
också haft en oproportionerligt stor andel sjukskrivningar relaterade till över-
belastning och därför tvingats gå in med stödåtgärder i form av handledning. 

Projektet har även utmärkts av att det ofta förekommit i de lokala medi-
erna. På mötesplatserna finns anslagstavlor med tidningsurklipp och det finns 
en vana vid att kalla på media för att berätta om vad som sker. Det finns dock 
en uppenbar risk för verksamhetens trovärdighet om personal och besökare 
upplever en avgörande skillnad mellan sin verklighet och den bild som fram-
ställs i medierna. Om personalen inte känner igen sig i sitt dagliga arbete riske-
rar projektet att i deras ögon tappa sina mål och sitt innehåll och bli ett projekt 
enbart för sin egen skull. Denna risk ökar om personalen inte har kunnat sam-
las kring konkreta mål och kunna finna en egen drivkraft för sitt arbete istället 
för att försöka leva upp till en yttre mediabild. 

De öppna mötesplatserna spelar otvetydigt en roll för ensamma och 
udda människor i samhället som en plats att komma till och få ett avbrott från 
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de enahanda dagarnas tristess. Secondhandaffären i Skiftinge spelar även en 
roll för många familjers dagliga ekonomi och barnen som dagligen besöker 
Varma Fakta behöver kontakten med den vuxna personalen. Verksamheten i 
Skiftinge har även spelat en viktig roll för arbetet kring barn och ungdomar i 
bostadsområdet genom sitt trägna arbete med att samla och mobilisera de kraf-
ter som finns i boende, institutioner och förvaltningar. Genom sina intäkter av 
försäljning och i samarbete med Talkoo har man även kunnat ge arbete åt ett 
antal personer, som tidigare har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Arbetskooperativet Talkoo har lyckats ge arbete åt ett antal mångkunniga 
praktiker, som inte har kunnat komma in på den svenska arbetsmarknaden på 
grund av språksvårigheter. Talkoo har även byggt upp en god arbetsmiljö för 
individer som kanske inte får möjlighet att gå tillbaka till ett reguljärt arbete 
och kooperativet bidrar aktivt till bostadsområdets trivsel genom sitt arbete 
med den yttre miljön. Verksamheten har även goda möjligheter att utvecklas 
och klara sig på egen hand. 

En fråga som infinner sig är om projektorganisationen varit nödvändig 
för framväxten av Talkoo och Varma Faktas arbete eller om detta kunnat ske 
inom en gängse kommunal förvaltning. Personalen på Varma Fakta har kun-
nat närma sig människor i området på ett sätt som de kommunala förvaltning-
arna inte har förmått göra och de ha engagerat sig djupt i barn och ungdomar. 
Själva refererar de dock till en annan institution i området såsom varande stabil 
och verksam på ett liknande engagerat sätt, nämligen den lokala kyrkans arbe-
te med präst, diakonissa och församlingsassistent som verksamma aktörer. 
Gemensamt för Varma Fakta och kyrkan är starkt engagemang, en liten orga-
nisation och brett kontaktnät med bred yta ut mot de boende. Varma Fakta har 
själva även tagit kontakt med kommunens ungdomsgrupp och integrations-
avdelning för att få stöd och sakkunnigt utbyte i arbetet med barn och ungdo-
mar. Därigenom har de pekat på en väg att förena den lilla fristående organisa-
tionen med det professionella yrkeskunnandet och resurserna i en större orga-
nisation.  

En strävan i projektet har varit att föreningar skulle ta ansvar för bostads-
områdets utveckling och för verksamheten inom mötesplatserna. Så har dock 
inte blivit fallet och en anledning kan vara att det skulle kräva större ekono-
miska resurser och en personalstyrka inom föreningarna för att kunna hålla 
mötesplatserna öppna. Även i detta sammanhang kan man reflektera över det 
paradoxala i att befolkningen i områden med högre status inte möter samma 
krav att ta över ansvaret för driften av offentliga mötesplatser, samtidigt som 
det finns anledning att förmoda att de som bor i dessa områden har större eko-
nomiska och sociala resurser att driva gemensamma mötesplatser. 

Inför framtiden är det angeläget att analysera varför Talkoo har lyckats 
att skapa arbetstillfällen och vilka villkor som är nödvändiga för att starta och 
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utveckla ytterligare arbetskooperativ. Det finns annars en risk att den verk-
samhet, som bedöms som lyckosam får stå som modell utan man urskiljer vil-
ka förutsättningar, som är specifika för just detta kooperativ och vilka som är 
nödvändiga för varje kooperativ, som skall ha en möjlighet att lyckas i sina 
strävanden. Det är även viktigt i framtiden att bygga goda arbetsförhållanden 
för de anställda inom projekten med utrymme för ett positivt lärande och möj-
ligheter att utföra ett arbete, som de kan känna sig stolta och nöjda med. 

11.1.1 Möjliga utvecklingsidéer 

Ett projekt syftar ofta till att utveckla nya metoder och arbetsformer som sedan 
skall kunna föras in i den reguljära verksamheten. I statens direktiv till de fyra 
kommunerna angavs även att man skulle utveckla nya arbetsformer som se-
dan skulle kunna spridas till andra kommuner. Byråkratierna har däremot 
formats för att säkerställa att beslut är förutsägbara, rättvisa, opartiska och un-
derställda en offentlig kontroll och därför är den uppbyggd som en hierarki 
med klara och tydliga beslutsvägar. De lägre tjänstemännen har begränsad 
behörighet och de skall utföra sina arbetsuppgifter på ett likartat sätt, så att alla 
kan bemötas lika och så att de kan vara utbytbara. En projektorganisation bry-
ter mot detta och det är betecknande att de som agerar inom den ofta benämns 
eldsjälar och ges frihet och utrymme att agera över och förbi de vertikala be-
slutsvägarna.  

I ett fall har man utvecklat en verksamhet inom Eskilstunas Blomman-
projekt, som förefaller unikt jämfört med vad övriga försökskommuner ut-
vecklat, och det är arbetskooperativet Talkoo.  

Det vi tycker oss konstatera är att ett lärande har skett framför allt för per-
sonalen inom mötesplatsernas och arbetskooperativets ram, men mötesplat-
serna skulle kunna spela en större roll för bostadsområdet om de i högra grad 
kunde utformas till platser för utveckling och lärande. En utgångspunkt skulle 
kunna vara att starta i människors omedelbara behov av att bygga upp en 
tryggare och ekonomiskt mera stabil tillvaro. Man skulle då behöva förstärka 
personalen med personella och professionella resurser för att kunna erbjuda 
öppen verksamhet och därefter gruppverksamhet som nästa steg kring teman 
och ämnen, som är viktiga för de människor som bor i området. Personalen på 
Varma Fakta berättar själva om hur de blivit ombedda att hjälpa till med frågor 
som rör vardagsekonomi och kontakter med myndigheter. Embryot finns 
därmed till en ”rådstuga” med hjälp och vägledning i vardagsekonomi och 
konsumentfrågor liksom erbjudanden om grupper som samlas kring var-
dagsmatlagning, återbruk och omsömnad av kläder, odling, matlag o s v. 

Mötesplatserna skulle även kunna medverka i att förmedla kontakter 
mellan svenska familjer och invandrarfamiljer, kunna bidra till att knyta stöd-
familjer till ensamma mammor, samla läxhjälpsgrupper o s v. För att genomfö-
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ra detta fordras dock nära samarbete med andra institutioner och tillskott av 
personer med skilda professioner, vilket dock förhoppningsvis skulle kunna 
ske med bibehållande av den öppna och flexibla arbetsformen och utan att 
man binder upp verksamheten inom en bestämd yrkesprofession och förvalt-
ningsapparat. Det framstår även som viktigt att projektet i ännu högre grad än 
hittills tar vara på invandrarnas kompetens och kunskap och då inte minst som 
mäklare mellan sin egen och den svenska kulturen och som förebilder och fö-
regångare för föräldrar, barn och ungdomar. Det bör vara en strävan i projektet 
att ge människor som vuxit upp i andra kulturer än den svenska ett större in-
flytande inom arbetskooperativen och mötesplatserna än vad hittills varit fal-
let. 

Beträffande mötesplatserna, så är de inte unika som idé vare sig om man 
jämför med de övriga kommunerna eller som företeelse. Gerholm (1985) visar i 
sin studie att man startade liknande öppen verksamhet med allaktivitetshus i 
bostadsområdet Hammarkullen inom det projekt hon studerade i början på 
1980-talet. Syftet med allaktivitetslokalen var även här att människor från olika 
länder, åldrar och socioekonomiska bakgrund skulle mötas och knyta kontak-
ter. Man initierade även lokala fester och arrangemang för att stärka områdets 
identitet och bygga upp samhörighet och stolthet över bostadsområdet. Redan 
tidigare fanns det allaktivitetshus och gemensamhetslokaler i bostadsområden. 
I de fall allaktivitetslokalerna drevs inom kommunen var de emellertid inord-
nade i en reguljär kommunal verksamhet och i de mindre kommunerna också 
ofta på centralorten. Varma Fakta skiljer sig från den modellen inte minst ge-
nom att personalen i så hög utsträckning är rekryterad från det egna bostads-
området och inte kan räknas till en grupp tjänstemän som är uttolkare eller gör 
något för andra än den grupp de själva utgör. Arbetet utförs här av en grupp 
som känner sitt område väl och som tolkar dess behov utifrån sina egna per-
sonliga erfarenheter utan någon mellanliggande byråkrati. Detta bedömer vi 
som en viktig styrka med Eskilstunas projekt. 

Politikerna ger uttryck för att de funnit ett nytt arbetssätt och en tolkning 
av projektet för deras vidkommande är att det har givit dem inblick och erfa-
renhet av ett nytt sätt att arbeta och att slippa den tvångströja som den sedvan-
liga byråkratin innebär. Under större delen av 1990-talet har de ekonomiska 
åtstramningarna inom kommunen varit omfattande och har inneburit konse-
kvenser för såväl tjänstemän som politiker. I projektet har politikerna fått möj-
lighet att uppleva att de kan handla och bedriva ett politiskt arbete genom 
snabba beslut och åtgärder och de har sluppit tungrodd byråkrati. Man kan 
säga att fältet har uppfattats som fritt och öppet och inte begränsats av lagar 
och förordningar eller tjänstemän som bevakat dessa. De tjänstemän politiker-
na mött har varit engagerade och angelägna att visa att de har lyckats i sina 
projekt. 
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Redan i projektets förhistoria, när initiativet till Varma Fakta togs av en 
tjänsteman inom socialförvaltningen, gjordes det som ett försök för att kunna 
agera vid sidan av det kommunala regelverket. För denna tjänsteman, som 
själv var en engagerad person som sökte okonventionella metoder för sitt arbe-
te, var emellertid inte hindret att de kommunala tjänstemännen i sig själva 
skulle vara olämpliga för uppgiften utan att den kommunala byråkratin satte 
hinder i vägen. På utvärderarens fråga om det inte varit omöjligt att ha verk-
samheten inom den kommunala förvaltningen så svarar tjänstemannen att 
även hon har ställt sig den frågan. 

Men jag vet inte varför det inte går så. Jag har inte jobbat så länge inom kommunen, 
jag har inte så lång erfarenhet och jag funderar mycket, vad är hindren när männi-
skor vill vara kreativa och när människor vill göra något, och då tror jag att det är 
beslutsvägar och att man inte får gå över vissa gränser. Utan t ex jag får inte prata 
med en annan förvaltningschef, jag måste prata med förvaltningschefen, som sedan 
tar kontakt med (den andra) förvaltningschefen då, och sedan så skall det då skri-
vas hit och dit och… fram som ett ärende och det ärendet är alltid på nästa månads 
sammanträde och det är rätt så, ja det försvårar. 

Det vi kan se av utvärderingen är att projektet ger erfarenheter om ett styr-
ningssätt som inneburit stor tillfredsställelse för deltagande politiker och kan 
förhoppningsvis ge underlag för utveckling av det reguljära politiska arbetet. 
Det ger även erfarenheter som skulle kunna tillföras de gängse förvaltningarna 
om möjligheter att uppmuntra och stödja eldsjälar, som hindras inom den re-
guljära byråkratin. En alltmer viktig fråga är även hur man skall kunna upp-
märksamma den personal, som utgör det stora flertalet i den offentliga sektorn 
och öppna upp för initiativ och engagemang. Det är då viktigt att man inte 
försvårar för kontakten mellan projekten och förvaltningarna genom att ge 
mycket olika förutsättningar eller negligera de potentialer som finns hos per-
sonal inom kommunen. 
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