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FÖRORD 

I utvärderingen av projektet Romane Droma har ett antal personer låtit sig intervjuas och 

svara på frågor. Vi vill tacka alla er som har ställt upp och för att ni har delat med er av 

erfarenheter och information. Utan er medverkan hade detta utvärderingsuppdrag ej kunnat 

genomföras. Ett särskilt tack vill vi rikta till Christina Löfgren för visat förtroende och ett gott 

bemötande vilket underlättat vårt arbete.  

Vår förhoppning är att utvärderingsresultatet ska komma er till del på ett sådant sätt att det 

stimulerar till fortsatta utvecklingsinsatser inom ett mycket angeläget område.  

Vi vill uppmärksamma läsaren på att utöver denna utvärderingsrapport finns flera interna 

rapporter från projektet i form av projektrapporter enligt en självvärderingsmodell (Löfgren, 

2013a; Löfgren, 2013b; Löfgren, 2014). För en mer detaljerad redovisning av projektets alla 

göromål och aktiviteter hänvisas till dessa samt till en kommande slutrapport/självvärdering 

från projektet. 

 

Eskilstuna, 20 oktober 2014 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund och utvärderingsuppdrag 

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Inom gruppen romer finns flera språkliga, 

kulturella och religiösa tillhörigheter. I Sverige uppskattas antalet romer till ca 50 000. 

Romers levnadsvillkor är betydligt sämre än för befolkningen i övrigt. Många befinner sig i 

ett socialt och ekonomiskt utanförskap och är och har varit utsatta för långvarig 

diskriminering (SOU 2010:55). Detta framkommer i betänkandet från Delegationen för 

romska frågor (SOU 2010:55) som redovisar omfattande problem när det gäller utbildning, 

arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet. 

För romer utgör Sveriges ratificering av Europarådets ramkonvention om nationella 

minoriteter och minoritetsspråkskonventionen år 2000 en historisk vändpunkt. Som en del 

av denna ratificering erkändes romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar som 

nationella minoriteter i Sverige.  Detta har ansetts vara ”ett steg mot upprättelse” för dessa 

minoriteter som ”både osynliggjorts och undertryckts under långa tider” (SOU 2010:55, s. 

21). 

Som en del av denna process beslutade Regeringen den 14 september 2006 att inrätta 

Delegationen för romska frågor. I nära samverkan och dialog med romer arbetade 

delegationen fram ett förslag, Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, innehållande ett 

antal särskilda insatser att genomföras med ett 20-årigt perspektiv (SOU 2010:55). Utifrån 

delegationens förslag beslutade Regeringen om en nationell strategi för romers inkludering, 

Regeringens strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 (Regeringskansliet, 2012). 

Som en följd av den nationella strategin har ett antal förändringsarbeten initierats och 

genomförts på olika håll i landet på regional och lokal nivå. Ett av dessa förändringsarbeten 

har genomförts i Västerås stad. Projektet föregicks av en lokal kartläggning (Löfgren, 2009) 

som visade att det år 2009 fanns ca 250 romer i Västerås som storleksmässigt fördelade sig 

på finska, jugoslaviska, polska och svenska romer, i nämnd ordning. Av de 250 romerna var 

157 över 20 år och äldre. Den lokala kartläggningen visade på motsvarande problem som den 

statliga utredningen ovan (SOU 2010:55) när det gäller romers livssituation och utanförskap. 

Kartläggningen utgjorde en kunskapsbas för nya insatser i Västerås och det projekt som står i 

fokus för denna utvärdering. 

Projektets benämning var Romane Droma vilket betyder Romska vägar. Romane Droma 

bedrevs som ett arbetsmarknadsprojekt från 2012-09-01 till 2014-08-31 för romer där 

målgruppen angavs till ”kvinnor och män i arbetsför ålder som står långt från 

arbetsmarknaden och är i behov av samordnade resurser” (Västerås stad, 2012, s. 9). Den 

huvudsakliga utvärderingen av projektet har gjorts internt genom en självvärderingsmodell. 
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Utöver detta fick Mälardalens högskola en förfrågan om en extern utvärdering. Den avsatta 

resursen för uppdraget har motsvarat en forskarmånad. Uppdraget har delats och 

genomförts av två forskare vid Avdelningen för socialt arbete vid Akademin för hälsa, vård 

och välfärd och redovisas i det efterföljande. 

1.2 Utvärderingens syfte och frågor 

Utvärderingens syfte var att identifiera och synliggöra projektets verksamhetslogik, att 

återkoppla till projektaktörerna för att få deras perspektiv på projektet, samt en diskussion 

kring hur verksamhetslogiken kan utvecklas och därmed öka möjligheterna till framgång och 

måluppfyllelse.  

Efter avstämning med projektledningen avgränsades utvärderingsfrågorna till följande:   

1. Hur ser projektets verksamhetsidé och logik ut? 

2. Vilka styrkor och svagheter har projektets verksamhetslogik i förhållande till mål och 

resultat som förväntas uppnås med projektet? 

3. Hur genomförs de centrala aktiviteterna/interventionerna i projektet? 

4. Vilka är framgångs- och riskfaktorer? 

Med detta syfte och dessa utvärderingsfrågor skulle det bli möjligt lyfta fram erfarenheter ur 

projektet, lära av dessa och förmedla till andra. 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt beskrivs projektet Romane Droma. Det programteoretiska 

perspektivet och den utvecklade programteorin för projektet beskrivs i det tredje avsnittet. 

Efter avsnittet om utvärderingens metod och material redovisas resultat från intervjuer och 

genomgång av projektdokumentation i form av några centrala teman som har kunnat 

utkristalliseras.  Utvärderingsrapporten avslutas med ett avsnitt där resultatet sätts i 

förhållande till programteorin för projektet som utvecklades i början av projektet och som 

kom att revideras något efterhand som en följd av utvärderingens analys.  
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2 ROMANE DROMA: ETT PROJEKT FÖR ROMER I 
VÄSTERÅS STAD 

Syftet med projektet Romane Droma var att genom riktade insatser och samordnade resurser 

stärka romers möjligheter till inkludering på den svenska arbetsmarknaden. I den 

projektplan som arbetats fram i samband med projektansökan (Västerås stad, 2012) 

presenterades en problemanalys som angav tre förhållanden inom den romska målgruppen 

som förhindrat inkludering. Dessa förhållanden omformulerades samtidigt till en 

verksamhetsstrategi för projektet som var inriktat på att i målgruppen komma tillrätta med 

(1) en otrygg social situation, (2) stor ohälsa samt (3) bristande utbildning och 

arbetslivserfarenheter. Vidare skulle förändringsarbetet bygga förtroende mellan olika 

grupper och aktörer vilket ansågs vara en förutsättning för att nå förbättringar av romers 

situation och inkludering i arbetslivet.  

I projektplanen (Västerås stad, 2012) och i projektledningens inledande samtal med 

utvärderarna problematiserades beskrivningen av den romska gruppens situation. Den 

romska gruppen var inte homogen. Det fanns skillnader och olikheter både inom den romska 

gruppen och i relation till majoritetssamhället avseende kultur, språk och religion, kön, 

kvinnors roll och ställning med mera. Till detta kunde tilläggas ett antal förhållanden i 

majoritetssamhället som på olika sätt motverkat romers inkludering och bland annat kunde 

beskrivas i termer av diskriminering. Sammantaget präglades den romska gruppens situation 

av ett långvarigt utanförskap och till detta fanns en komplex förklaringsbild. Det i sin tur 

ställde krav på hur projektet Romane Droma skulle utforma sina interventioner för att nå 

framgång och uppnå sina mål.    

I projektplanen (Västerås stad, 2012) presenterades ett antal interventioner eller insatser i 

form resurser som avsatts. Ett antal aktiviteter planerades som sammantaget var tänkta att 

bidra till att romerna skulle bli inkluderade i arbetslivet: Två sociala coacher på heltid, båda 

socionomer (varav en av dem var projektledare), två jobbcoacher med särskilda 

jobbcoachingsuppdrag, två ”romska brobyggare” med särskilda uppdrag, romskt råd, 

bildande av brukarråd i projektet, särskild studie- och yrkesvägledarfunktion, 

rådgivningsverksamhet, individuella handlingsplaner som skulle följas upp, olika aktiviteter 

med fokus på sociala frågor, utbildning/samhällskunskap, hälso- och livsstilsförändring med 

mera.   

Projektansvariga upplevde i förhållande till tidigare erfarenheter av särskilda satsningar att 

man nu skulle jobba på ett nytt sätt för romers inkludering i arbetslivet. Samtidigt ville man 

bevara en öppenhet för lärdomar under projektets gång. Projektledaren beskrev projektets 

verksamhetsstrategi i början av projektet på följande vis: ”Vi har en idé som vi följer, men är 

öppna för nya idéer under projektet” samtidigt som frågan ställdes: ”Hur ska vi tänka kring 

arbetsmarknadsinriktningen? Gör vi rätt saker?” 

Enligt uppgifter lämnade från projektledningen 2014-09-16 hade totalt 64 personer ur 

målgruppen nåtts med information om projektet. Av dessa hade 14 fått råd och stöd från 

projektet vid ett eller flera tillfällen. Totalt under projekttiden hade 35 personer varit 

inskrivna som deltagare i projektet vilket motsvarade 32 unika individer. Av dessa hade sju 
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personer på egen begäran registrerats som anonyma deltagare i projektet.  30 av 32 unika 

deltagare hade erhållit individuellt utarbetade handlingsplaner. Andelen aktiva deltagare 

hade varierat under projektets tvååriga verksamhetsperiod liksom fördelningen mellan 

kvinnor och män.  I början av projektet var fördelningen relativt jämn. Under den senare 

delen kom kvinnorna att utgöra den övervägande andelen deltagare. 

3 ETT PROGRAMTEORETISKT PERSPEKTIV SOM 
UTGÅNGSPUNKT 

Utvärderingen har tagit sin utgångspunkt i ett programteoretiskt perspektiv. Programteori 

definierar Karlsson Vestman på följande vis: ”Den ska ses som en idé om hur programmet är 

tänkt fungera och hur delarna förmodas hänga ihop” (Karlsson Vestman, 2011, s. 76). Blom 

och Morén uttrycker det på följande vis: ”Grundtanken med en programteori är att den ska 

vara ett verktyg för att (1) utvärderaren ska kunna förstå och förklara (inte bara beskriva) ett 

program och dess utfall, samt för att vägleda utvärderingen” (Blom & Morén, 2007, s. 35).  

Ekonomistyrningsverket definierar det programteoretiska perspektivet som följande: ” En 

programteori är en teori om hur man kan åstadkomma förändring i samhället genom politiska 

mål, varför det är viktigt vilka resurser som behövs, vilka aktiviteter och prestationer som ska 

levereras, vilka antaganden om målgruppen eller målområdet som gjorts, vilka externa 

faktorer som kan påverka möjligheten att åstadkomma önskvärd förändring, och vad man 

behöver göra för att ta reda på att man är på rätt väg” (Ekonomistyrningsverket, 2012, s. 10).  

I samråd med projektledningen utvecklades i utvärderingsuppdragets inledande fas en 

programteori för projektet Romane Droma. Syftet med detta var att kunna följa och utvärdera 

projektet i ett bredare sammanhang med hjälp av ett programteoretiskt perspektiv. Utöver 

projektets syfte och resurser, planerade aktiviteter, avsedda resultat och effekter var det viktigt 

också att precisera intressenter och externa faktorer. Eftersom projektet var ett 

samverkansprojekt skulle det innebära flertal intressenter även om deras roller i projektet 

varierat. 

Vid utveckling av den programteoretiska modellen var det också viktigt att ha med externa 

faktorer som kunnat vara lokala, regionala och nationella. Eftersom sådana projekt inte är 

slutna system och externa faktorer kan påverka projektets genomförande bestämdes redan från 

början att inkludera dessa faktorer. 

Utifrån dessa premisser illustrerades det programteoretiska perspektivet på projektet på 

följande vis i figur 1: 
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Figur 1: Programteori för projekt Romane Droma 
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kvalificerad uppföljning enligt en mål-processmodell (jfr. Vedung, 2009). Med tanke på 

närheten och dialogen mellan utvärderare och projektets medarbetare och ett kritiskt 

granskande förhållningssätt har utvärderingen präglats av ett perspektiv som kan benämnas 

lärande utvärdering (Halvarsson & Öhman, 2009; Sjöberg m.fl., 2009). 

Utvärderingens metodval har tagit sin utgångspunkt i det programteoretiska perspektivet 

som utgjort grunden för datainsamlingen. Kvalitativ metod har använts med fokus på 

intervjuer och innehållsanalys av befintliga projektdokument. Detta metodval har legat i linje 

med den utvärderingsplan som utarbetades till utvärderingsuppdraget. 

Projektets egen dokumentation, mötesprotokoll, projektrapporter och självvärderingar, som 

inte innehållit uppgifter på enskild individnivå, har utgjort det huvudsakliga empiriska 

materialet. Utvärderarna har i samråd med projektledning deltagit vid möten i form av 

processdagar och styrgruppsmöten. Kompletterande material har insamlats genom tematiskt 

öppna intervjuer (se bilaga A för intervjuguiden) med projektanställda (två från 

projektledning, två brobyggare, två jobbcoacher, en studievägledare). Intervjuer har också 

genomförts med en person från landstingets Hälsocenter och med en kommunalt ansvarig 

person för integrationsfrågor. Intervjuerna genomfördes i projektets lokal och på 

intervjupersonernas arbetsplatser. De intervjuade personerna har haft olika roller i projektet 

och benämns omväxlande projektanställda och medarbetare i utvärderingen med undantag 

för sammanhang där precisering av den enskilda rollen är av betydelse för förståelsen.   

I linje med utvärderingsuppdragets avgränsning har några intervjuer med romska deltagare 

ej genomförts. 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades. Vid transkriberingen 

följdes forskningsetiska regler och informanternas namn avidentifierades och kodades med 

en särskild beteckning. Vid bearbetning av intervjuerna har inga förbestämda kategorier 

använts i analysen. Istället har meningsfulla uttalanden sökts vid genomläsningen av 

intervjuerna, vilket i metodologiska termer kan kallas meningskodning, 

meningskoncentrering och meningstolkning (Kvale & Brinkman, 2009). 

Utvärderarnas roll har varit extern i förhållande till anställda och medarbetare i projektet 

(jfr. Karlsson Vestman, 2011; Vedung, 2009), vilket är en naturlig följd av 

utvärderingsuppdraget. Det har inte funnits någon beroenderelation mellan utvärderarna 

och projektets ledning eller medarbetare.  

Innan utvärderingsarbetet påbörjades ansöktes om en etisk prövning vid Den regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala och tillstånd (Dnr 2014/009) erhölls innan intervjuerna 

påbörjades. Eftersom utvärderingen utgått från ett programteoretiskt perspektiv med fokus 

på projektets verksamhetslogik har personuppgifter rörande deltagande romer i projektet 

inte varit aktuella och ej behandlats i utvärderingen. 

Även om intervjupersonerna visste om utvärderingsuppdragets innehåll och uppläggning 

skickades inför intervjuerna ändå en skriftlig information (se bilaga B för 

informationsbrevet). Samtyckesfrågan ställdes i samband med tidsbokning av intervjuer. 
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Samtycket dokumenterades skriftligt av forskarna i samband med varje intervju (se bilaga C 

för samtyckesformuläret). 

Inga fysiska och psykiska risker eller komplikationer bedömdes föreligga för 

intervjupersonerna. Utvärderingen i allmänhet och intervjuerna i synnerhet har istället ansetts 

innebära nytta för intervjuade personers egna lärande och för identifiering av utvecklings- och 

förbättringsområden inom olika verksamheter. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatredovisningen ges i detta avsnitt en bredare och mer beskrivande karaktär med 

ambition att ge överblick över helheten och den komplexitet som präglat projekt Romane 

Droma. I efterföljande Avsnitt 6 Diskussion och slutsatser summeras och fördjupas analysen 

med hjälp av det programteoretiska perspektivet och de fyra utvärderingsfrågorna.   

Det programteoretiska perspektivet innebär att utvärderingens fokus ligger på helheten i 

projektet, hur verksamhetslogiken ser ut och hur planerade aktiviteter genomförts i syfte att 

uppnå projektets mål som ytterst handlar om romers integrering på arbetsmarknaden. Vilka 

är framgångsfaktorerna i denna typ av projekt respektive vilka svårigheter och hinder finns 

för att nå framgång och måluppfyllelse?  Vilka erfarenheter och lärdomar finns att dra från 

projektet Romane Droma? Detta kommer att redovisas och diskuteras i efterföljande avsnitt.  

Projektet Romane Droma har ett antal uppsatta effektmål. Någon måluppfyllelseanalys görs 

inte i denna utvärdering, det faller utanför utvärderingsuppdragets avgränsning. För detta 

hänvisas till projektets egen slutrapport/självvärderingen. I självvärderingen ges även en mer 

utförlig beskrivning av projektets olika aktiviteter. 

5.1 Ett arbetsmarknadsprojekt som blev svårare än man tänkt sig 

I projektplanen (Västerås stad, 2012, s. 8) för Romane Droma framträder en tydlig 

arbetsmarknadsinriktning: ”Syftet med projektet är att genom riktade insatser och 

samordnade resurser stärka romers möjligheter till inkludering på den svenska 

arbetsmarknaden.” Den övergripande målsättningen formuleras i två att-satser i 

projektplanen (Västerås stad, 2012, s. 9-10):  

Att romers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden förbättras. 

Att den romska gruppen och de fyra myndigheterna/parterna vid utvärderingen av projektet 

2014 ska uppleva att Romane Droma utgör en värdefull resurs och komplement till ordinarie 

verksamheter i arbetet för romsk inkludering på arbetsmarknaden. 
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De fyra huvudmännen i projektet utgjordes av Västerås stad, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Landstinget. Målgruppen definierades och avgränsades till romer 

bosatta i Västerås, ”kvinnor och män i arbetsför ålder som står långt från arbetsmarknaden 

och är i behov av samordnade resurser” (Västerås stad, 2012, s. 9). Romers möjligheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden skulle förbättras. Det tvååriga projektet Romane Droma 

betraktades som en resurs och ett komplement till ordinarie verksamheter i arbetet för 

romers inkludering på arbetsmarknaden.  

Utvärderingen visar att projektet och dess arbetsmarknadsinriktning har varit väl förankrad 

på politisk nivå. Det framkommer också att viljan och önskan om arbete varit mycket stark 

inom den romska gruppen.  

Romane Dromas övergripande målsättning har i projektplanen brutits ner i ett antal 

effektmål (för en måluppfyllelseanalys se projektets slutrapport/självvärdering). Ett av dessa 

var ”Vid utskrivning ska 70 % påtagligt ha förbättrat sin arbetsförmåga genom att ha 

påbörjat/fullföljt studier eller annan arbetsförberedande åtgärd, påbörjat/fullföljt en 

anställning eller befinna sig i behandling/annan rehabiliterande åtgärd”. I takt med 

svårigheter och vunna erfarenheter har en återkommande diskussion förts inom projektet om 

romernas utanförskap, om projektets organisering och aktiviteter, om realismen i 

arbetsmarknadsmålet och hur lång vägen dit är. ”Hur ska vi tänka kring 

arbetsmarknadsinriktningen?” frågade sig projektledaren i ett tidigt skede av processen.  

Utvärderingen visar att insatser som genomförts i projektet har präglats av ett sökande och 

prövande och att projektet inneburit ett lärande för medarbetarna. En medarbetare 

summerade sina erfarenheter från projektet på följande sätt: ”Vi har lärt oss otroligt mycket 

om romer. Vi har nog lärt oss mer av dom än dom av oss.” En gemensam lärdom för samtliga 

projektets aktörer kan sammanfattas i ”Det här var mycket svårare än vad vi trodde.” En 

medarbetare sammanfattade sitt lärande i projektet på följande vis:  

Vi har ju lärt oss väldigt mycket. Och där skulle jag väl kanske poängtera att jag själv i alla fall 

inte har förstått kulturen och jag har inte förstått hur lite deltagarna här har insikt om vår 

kultur eller våra normer i Sverige, vilket också har gjort att det har blivit försvårande. Det här 

om att prata jobb utifrån att det är klädkoder… vi står väldigt långt ifrån varandra. 

Kulturmässigt så kan man ju inte förvänta sig att människor vänder upp och ner på sin värld 

för att vår värld är mycket bättre. Det krävs ju mycket av deltagarna… det är inte så enkelt alla 

gånger att bara säga ´gå ut och ta ett jobb´… Jag kan ju tvinga någon att gå ut och göra det, 

men de kan ju fara illa i sin tur, i sin kultur… Nu har jag lärt mig jättemycket och det är ju 

romerna själva som har lärt mig mycket.  

5.2 Projektets organisering 

Organisatoriskt har projektet Romane Droma sorterat under kommunens 

utförarorganisation ProAros, verksamhetsområde Fritid och förebyggande. Genom denna 

placering har huvudmännen velat markera att projektet varit fristående från 
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myndighetsutövning. Detta förhållande bedömdes som viktigt i förtroendeskapande syfte 

gentemot romerna.  

5.2.1 Både förankring och brist på förankring 

Till projekt Romane Droma har funnits en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter 

från de fyra samverkande parterna; Västerås stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Landstinget. I styrgruppen har ingått chefspersoner med mandat att fatta beslut inom 

sina respektive ansvarsområden. Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän på operativ nivå 

med uppgift att utifrån teamtanke arbeta för samordning av olika insatser för romers 

integrering på arbetsmarknaden. 

Utvärderingen visar att det funnits problem i projektets ledning och styrning. Styrgruppen 

har tidvis haft problem med deltagande från samverkande parter. Ett större problem har 

varit att arbetsgruppen inte fungerat som planerats. En medarbetare uttryckte sig på följande 

sätt om detta:   

Men den här arbetsgruppen den har vi ju aldrig fått till utan det var ett jädra sjå att utse folk. 

Och sen när vi väl lyckades någorlunda så visste inte folket varför de var där. Och sen har det 

bytts ut folk hela tiden. Så det har varit nya vid varenda möte. Så till slut la vi ner det där. Så 

tanken har hela tiden varit att jobba ihop tvärprofessionellt i ett team, även om inte teamet gör 

jobbet konkret med alla romer, det är en annan sak… arbetsgruppen den har jag saknat.  

Om projektet med dess arbetsmarknadsinriktning haft en god förankring på politisk nivå så 

visar utvärderingen att projektet saknat förankring på verksamhetsnivå.  Detta förhållande 

uppmärksammades tidigt i projektdokumentationen där följande finns att läsa i en 

projektrapport (Löfgren, 2013a, s. 21): ”Vår upplevelse är att projektet har en bred politisk 

förankring men att det inte genomsyrar organisationen och är förankrat i de verksamheter 

som är viktiga samverkansparter och som i sina ordinarie verksamheter möter romer. ” 

5.2.2 Bemanning, roll- och arbetsfördelning 

Projektets bemanning har sett ut enligt följande: 

- Social coach, tillika projektledare samt avdelningschef, 100 %. 

- Social coach, 100 %  

- Jobbcoacher, två personer á 25 % (resurs vid Arbetsmarknadsavdelningen) 

- Romska brobyggare, 2 personer á 50 % (projektanställda vid Arbetsmarknadsavdelningen) 

- Studievägledare, 5 % (resurs vid Vuxenutbildningscentrum) 

- Hälsopedagog genom samverkan med Hälsocenter. 

För en mer utförlig beskrivning av dessa funktioner och uppdrag se projektets 

självvärdering/slutrapport. I det efterföljande ska några förhållanden kommenteras. 

De två sociala coacherna, varav en även projektledare och därtill avdelningschef, har utgjort 

projektets personalmässiga ”kärna”. De sociala coacherna och jobbcoachernas uppgift har 

varit att arbeta med romernas sociala situation respektive med arbetsinriktade aktiviteter. 



10 

Coachernas roll har enligt projektplanen haft en stödjande roll gentemot enskilda romer och 

en samordnande roll gentemot myndigheter och samverkansparter med uppgift att stärka 

helheten och få till stånd samverkansteam runt enskilda romer. Studievägledarens roll har 

varit att ge deltagande romer studie-/yrkesvägledning och hälsopedagogens att leda 

aktiviteter i livsstilsförändrande syfte. Metaforen ”brobyggare” anger att brobyggarnas roll 

och uppgift handlat om att koppla ihop olika delar, att fungera som länk och underlätta 

kommunikation mellan olika parter. Brobyggarnas roll diskuteras särskilt i efterföljande 

avsnitt 5.2.3.   

Utvärderingen visar att rollfördelningen i projektet delvis varit oklar. I intervjuerna 

uttrycktes en del kritiska synpunkter av såväl projektledare som av medarbetare rörande 

arbetsdelning, förväntningar på uppdraget, rollen man gick in i och hur det sedan 

utvecklades. För projektledaren innebar den icke fungerande arbetsgruppen också ett 

försvårande förhållande:   

Jag vet inte vad jag har för uppdrag och jag vet inte hur jag ska koppla tillbaka det här till 

organisationen. Så det har varit ett jätteproblem där jag känt kravet på mig att vi ska ha en 

arbetsgrupp. Sedan att den inte fungerat eller att man inte har gjort förjobbet där det ska 

göras, det har varit mindre väsentligt, och det tycker jag har varit tufft.  

Projektet har tidvis varit påfrestande och vid konflikter och svårigheter har medarbetarna 

varit hänvisade till varandra. I projektets budget har medel för handledning funnits avsatta. 

Utvärderingen visar dock att någon sådan handledning inte har kommit till stånd.  

Utvärderingen visar också att jobbcoacherna upplevt att man haft för lite tid i projektet och 

att man skulle kunnat ha gjort mer när det gäller arbetsinriktade aktiviteter och stöd till de 

romska deltagarna.    

5.2.3 Brobyggarna – en svår roll 

Utvärderingen visar att brobyggarna också haft en svår roll. Rollen som brobyggare i 

projektet har innehafts av två romer, en man och en kvinna. Utöver att arbeta med 

rekrytering av deltagare till projektet sägs följande om brobyggarnas roll och uppgift i 

projektplanen (Västerås stad, 2012, s. 12): 

Brobyggarna ska verka som representanter och förebilder för den romska gruppen och verka 

för ökad förståelse mellan romer och majoritetssamhälle. Brobyggarnas uppdrag är att sprida 

kunskap om projektet och göra den tillgänglig för målgruppen. Brobyggarna ska öka 

kunskapen och förståelse för den romska kulturen inom projektet och inom de olika 

organisationerna i projektet, och tillsammans med romska gruppen verka för ökad kunskap 

om romer i samhället i stort. Brobyggarna ska tillsammans med projektets övriga personal 

stödja enskilda romer och tjänstemän i myndighetsmöten mm för att överbrygga okunskap i 

kulturskillnader och bidra med ökad kunskap och förståelse för de rättigheter och skyldigheter 

som finns att tillgå i samhället. Brobyggarna ska tillsammans med projektets övriga personal 

hålla i olika aktiviteter i projektet och självständigt leda projektets deltagarråd.  
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I projektdokumentationen framgår att brobyggarna har varit viktiga för projektets 

legitimitet. Samtidigt har det funnits ett sökande efter hur brobyggarfunktionen ska utformas 

i praktiken för att fungera som tänkt. Utvärderingen visar att brobyggarfunktionen varit 

förenad med svårigheter och att varken projektledningens eller brobyggarnas förväntningar 

infriats helt. Till detta kan finnas olika anledningar. En oklarhet som framträder i 

intervjuerna handlar om olika förväntningar på rollen som brobyggare och att 

förutsättningar att infria dessa saknats.  

5.3 Romers vilja till förändring 

Som framgår av metodavsnittet har vi inte intervjuat romska deltagare, men våra intervjuer 

med projektets medarbetare visar att det funnits en stark vilja till förändring bland de 

romska deltagarna. Alla deltagare i Romane Droma har varit motiverade till att förbättra sin 

livssituation och komma in på arbetsmarknaden. Utvärderingen visar också att romernas 

utanförskap och avståndet till integrering på arbetsmarknaden varit större än vad 

medarbetarna föreställde sig vid projektstarten.  

I takt med vunna erfarenheter har det inom projektet förts en diskussion om ett ”glapp” 

mellan deltagarnas vilja och förmåga.  I medarbetarintervjuerna framkommer att detta 

inneburit brist på kontinuitet i deltagandet vilket försvårat verksamhetsplaneringen. 

Exempelvis uttrycker en medarbetare följande:   

Bristen på struktur, att komma i tid, att delta regelbundet, att höra av sig och att fullfölja det 

som påbörjas. Det gör allt arbete tidsödande då så mycket måste göras om och det är svårt att 

planera för grupparbeten, det måste alltid finnas en reservplan om bara någon eller några 

dyker upp eller de som missat flera tillfällen inte hänger med… Det finns en klar tendens till 

att tappa i processen då den får ständiga avbrott. Att jobba med strukturen tar också mycket 

tid och det blir ofta laddat med försvar och aggression. 

Bristen på struktur i projektet tycks med tiden ha blivit ett alltmer försvårande förhållande. 

En medarbetare uttrycker sig på följande vis: ”Detta ledde också till att vi inte tillräckligt väl 

höll på vår egen struktur utan tänjde på våra arbetstider, luncher med mera för att möta 

deltagarna när de istället för att komma när de skulle sökte oss vid andra tidpunkter”.  

Den bristande strukturen väcker frågor om projektets planering och om aktiviteternas 

utformning i relation till deltagarnas utgångsläge, förutsättningar och behov. En viktig fråga 

som följer blir därför: Hur kan bristen på struktur förstås och hur ska den hanteras i ett 

projekt som syftar till romers integrering på svensk arbetsmarknad? 

5.4 Inskrivning, individuella handlingsplaner och projektaktiviteter 

Projektet Romane Droma har haft tillgång till en lokal i centrala Västerås som utgjort 

mötesplats och där de flesta projektaktiviteterna genomförts. Romer som tillhört målgruppen 
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har blivit inskrivna i projektet. Inskrivningen har varit frivillig, men som inskriven deltagare 

har krav ställts på obligatoriskt deltagande i projektets aktiviteter. Detta visade sig ganska 

snart problematiskt i projektet. I syfte att komma till rätta med bristande närvaro togs 

efterhand ett ”Avtal om deltagande” fram som deltagarna fick skriva under. I avtalet sades 

bland annat att ”Det är den enskilda deltagarens motivation och egna engagemang som 

tillsammans med stödet från projektets coacher är avgörande för hur vi når målet.”  Västerås 

stads arbete för jämställdhet och mångfald och Konventionen om mänskliga rättigheter och 

allas lika värde anges som projektets värdegrund och ”I övrigt gäller svensk lagstiftning. Hot 

om våld eller våld är inte tillåtet och leder till omedelbar utskrivning och polisanmälan”. För 

att få delta i projektet angavs i avtalet om deltagande följande krav på deltagarna: att man ska 

ha fysisk och psykisk hälsa så att man står till arbetsmarknadens förfogande, att man inte får 

ha ett aktivt missbruk, att man ska kunna svenska språket, att obligatorisk närvaro i 

schemalagda aktiviteter gäller, att deltagare registreras i datasystemet SUS med möjlighet till 

bevarad anonymitet, att deltagare ska komma i tid till aktiviteterna och att inte störa med 

mobiltelefoner och privata samtal under aktiviteter, att upprepade sena ankomster eller 

ogiltig frånvaro kan leda till utskrivning, att deltagare ska meddela sig vid frånvaro samt 

uppvisa läkarintyg vid sjukdom från dag åtta.  

I samband med inskrivningen har varje deltagare tillsammans med de sociala coacherna gjort 

en kartläggning och självskattning av den enskilde deltagarens sociala situation, hälsa och 

utbildning/arbetslivserfarenhet. Denna har sedan legat till grund för en individuell 

handlingsplan som enligt projektdokumentationen undertecknats av den enskilde deltagaren 

och ”samtliga inblandade aktörer” och reviderats vid fortlöpande uppföljningar. I samband 

med att avtalet om utvärderingsuppdraget tecknades bestämdes att de individuella 

handlingsplanerna inte skulle ingå i utvärderingsunderlaget. Denna avgränsning gjordes av 

integritets- och sekretesskäl. Det betyder att de individuella handlingsplanerna ej ingått i 

utvärderingsunderlaget och ej varit föremål för någon analys. 

Projektet Romane Droma har indelat och redovisat sina aktiviteter i följande kategorier: 

jagstärkande aktiviteter, aktiviteter samhällsinformation, hälsofrämjande aktiviteter, 

jobbförberedande aktiviteter, yrkes- och studievägledning samt aktiviteter för att 

synliggöra projektet och sprida kunskap om romers situation. I det följande anges kortfattat 

vad dessa innebär.   

Som jagstärkande aktiviteter omnämns bland annat ”lära känna” aktiviteter för att skapa 

trygghet i projektet, enskilda stödsamtal, empowerment, brygga till andra stödjande 

kontakter och att ibland fungera som ombud. Under aktiviteter samhällsinformation 

omnämns ett antal aktiviteter som kan sägas motsvara undervisning i samhällskunskap där 

bland annat följande områden avhandlats: svensk lagstiftning, politik och förvaltning och 

olika myndigheters roller, mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetsmarknad och arbetsrätt, 

socialförsäkringssystemet, samhällsekonomi och skatter, privatekonomi, barnomsorg. Som 

hälsofrämjande aktiviteter omnämns samarbete med Hälsocenter och samtal/föreläsningar 

om kostlära, vikt-kost-träning-sömn-stress, relationen hälsa-arbetsförmåga och stöd till 

livsstilsförändring, gymnastik i mans- och kvinnogrupper. Under Jobbförberedande 

aktiviteter omnämns bland annat olika tester och bedömning av deltagares egenskaper, 

färdigheter och intressen, arbetsmarknadskunskaper, vad ett arbete innebär, ett stort antal 
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studiebesök och information om olika arbeten/arbetsplatser, jobbsökarträning, CV-skrivande 

och träningsintervjuer, kontakter med arbetsgivare, rekrytering av praktikplatser samt 

genomförande av arbetsträning/praktik. Under yrkes- och studievägledning omnämns att 

deltagare erbjudits studievägledning enskilt och i grupp. Under aktiviteter för att synliggöra 

projektet och sprida kunskap om romers situation redovisas kontakter och uppmärksamhet i 

massmedia, deltagande med presentationer vid utställningar och mässor, kontakter och 

information till politiker, informationsmöten och utbildningsinsatser riktade mot personal 

inom olika verksamheter, deltagande vid spridningskonferenser, medverkan vid kulturdagar 

med mera.   

Projektets omfattande rapportering av aktiviteter väcker följdfrågor: I vilken utsträckning har 

de uppräknade aktiviteterna genomförts, och med vilken kvalitet? Hur har deltagandet sett ut 

och hur har aktiviteterna uppfattats av målgruppen i projektet, romerna själva? Detta är 

centrala frågor som behöver ställas i en kritisk granskning av projektet. Dessa frågor låter sig 

dock inte besvaras inom ramen för detta utvärderingsuppdrag med dess avgränsningar. För 

mer om detta hänvisas till den kommande slutrapporten/självvärderingen från projektet. 

Av projektets redovisning framgår att inledningsvis var deltagandet relativt jämnt med 

avseende på kön. Efterhand har andelen kvinnor ökat i verksamheten och andelen män 

minskat. Inom projektet har det förts en diskussion om hur detta kan förstås. En förklaring 

skulle vara att romska kvinnor har varit särskilt utsatta och har relativt sett mer att vinna på 

deltagandet jämfört med männen. En av intervjupersonerna uttryckte det på följande sätt: 

”Det är kvinnorna som känner att de har mest fördel av allting som händer här.” Samma 

intervjuperson påpekade vidare att ”men jag tror ju att männen behöver också ha den här 

uppmärksamheten, att inte bara prata om vad männen gör mot kvinnor”.  

Beträffande föreläsningsserien med sammanlagt sju träffar under hösten 2013 kring livsstil 

och livsstilsförändring uttryckte medarbetaren sig på följande vis om deltagandet:   

Det jag kan säga är, det har varit en väldigt brokig grupp, alltså det har aldrig varit, jag har 

aldrig träffat samma grupp från gång till gång. Det har alltid, jag tror att nästan varje gång jag 

har kommit så har det varit nya personer som jag inte har sett tidigare och vissa då som jag 

inte sett igen. Så det har varit, det har inte varit så att alla som har gått har fått alla de här sju 

träffarna, vissa har varit med en gång och någon har varit två. Så vissa har varit med lite mera 

men det har varit varje gång nya deltagare som inte jag har träffat tidigare.  

När det gäller information om projektet och att sprida kunskap om romers situation har 

brobyggarna haft ett särskilt ansvar. Viktiga målgrupper har varit samverkande 

organisationer och personal som i sina dagliga verksamheter möter romer. Av 

projektdokumentationen och intervjuer framgår att det har varit svårt att få till stånd möten 

för information och kunskapsspridning. Några möten har varit dåligt besökta och några har 

fått ställas in på grund på grund av uteblivet deltagande. Exempelvis har två 

informationsmöten med Socialkontor ekonomi inneburit att sammanlagt fem personer 

deltagit. Det låga deltagandet har av berörda samverkande verksamheter förklarats med hög 

arbetsbelastning. I projektdokumentationen (Löfgren, 2013b, s. 24) framkommer en 

besvikelse och irritation över den dåliga uppslutningen: 
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Att brobyggarnas arbete med kulturinformation mottagits med så litet intresse är en 

ledningsfråga, det kan inte vara upp till personal att själva välja. När man bokar in sig är det 

också viktigt att se att det handlar om respekt och förtroende att fullfölja. Brobyggarna är nya i 

sitt uppdrag och uppfattar lätt ett ointresse, som de är vana att möta i samhället, även om det 

kan finnas reella orsaker bakom som arbetstoppar mm.  

5.5 Är det här ett arbetsmarknadsinriktat projekt? 

Projektet Romane Droma har utgjort ett arbetsmarknadsprojekt som bland annat 

medfinansierats av Individ- och familjenämnden. 

En punkt i Romane Dromas verksamhetsstrategi har utgjorts av förtroendeskapande arbete. 

Syftet har varit att skapa en trygghet och romers tillit till projektet och dess medarbetare. Det 

har funnits en problematik kring detta som i en av projektets processrapporter (Löfgren, 

2013a, s. 17) uttrycks på följande sätt:  

Tilliten och relationsbyggandet i projektet gör också att vi blir involverade i och anförtros 

problematik som egentligen ligger utanför projektets uppdrag. Vi har allt från vägledande och 

jagstärkande samtal till krissamtal och täta stödjande samtal och ibland handfast praktisk 

hjälp. Vi får ofta vara bryggan över till andra hjälpinstanser och ibland jobba parallellt med 

dem.  

Det framgår av projektdokumentationen (Löfgren, 2013a, s. 19) att man fortlöpande har fått 

göra omprioriteringar i planeringen till följd av olika händelser som inträffat inom den 

romska gruppen:  

Att jobba nära och skapa relationer ger också förtroenden att ta del av det allra tyngsta och 

förhoppningar om stöd och hjälp. Att ibland jobba med tung och akut social problematik kring 

enskilda och samtidigt finnas i gruppen och jobba framåt med det positiva ställer stora krav på 

flexibilitet, tillgänglighet och etik. Utan jobbcoacherna hade vi aldrig klarat det. Med deras 

hjälp har vi ibland kunnat stuva om i planeringen och de har tagit helgrupper för att frigöra tid 

för coacherna i sociala frågor. 

Omprioriteringar och olika sociala insatser som gjorts under projektets gång har fått en 

medarbetare att ställa frågan: ”Är det här ett marknadsinriktat projekt eller ett socialt 

projekt?” Det kan finnas olika orsaker till att denna fråga ställs. En av orsakerna kan vara att 

sociala problem inom den romska gruppen tidvis kom att dominera och blev mycket 

arbetskrävande vilket innebar att de sociala coacherna blev upptagna med akuta sociala 

problem som krävde lösningar. En medarbetare framhåller att det inte alltid funnits 

instanser som kunnat ta emot deltagare i behov av särskilt stöd, att psykiatrin och 

socialtjänsten varit överbelastade och att bristande kunskaper om romer har lett till att 

kontakten med enskilda inte alltid fungerat. Detta har sammantaget lett till att medarbetare 

fått hantera relativt komplexa sociala frågor med befintliga resurser i projektet. Detta kan 

också vara en av orsakerna till att medarbetare tidvis upplevt projektet som underbemannat. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med denna utvärdering har varit att identifiera och synliggöra projektets 

verksamhetslogik, att återkoppla till projektaktörerna för att få den kritiskt granskad samt en 

diskussion kring hur verksamhetslogiken kan utvecklas och därmed öka möjligheterna till 

framgång i projektet. 

Utvärderingens programteoretiska perspektiv handlar om att tänka systematiskt kring 

förändringsarbete; hur man kan åstadkomma förändring genom att ange mål, vilka resurser 

som behövs, vilka aktiviteter som ska genomföras och prestationer som ska levereras, vilka 

antaganden om målgruppen som görs och vilka externa faktorer som kan påverka 

möjligheterna att nå den önskvärda förändringen (jfr. Ekonomistyrningsverket, 2012).  

Mot bakgrund av kunskaper om projektet Romane Droma som utvärderingen givit ger det 

programteoretiska perspektivet möjligheter att identifiera kritiska punkter, styrkor och 

svagheter i såväl tänkandet som i aktiviteternas genomförande. Om ett förändringsarbete har 

svårt att nå uppsatta mål aktualiserar det programteoretiska perspektivet följdfrågor såsom: 

Har man tänkt rätt eller bygger verksamhetslogiken på felaktiga antaganden? Eller är det 

snarare på aktivitetsnivå i själva genomförandet som problemet(n) ligger? Eller uttryckt på 

ett annat sätt: Är det teorifel eller genomförandefel det handlar om? Eller är det kanske både 

och?  

Den fortsatta diskussionen organiseras i det följande med hjälp av studiens 

utvärderingsfrågor: 

1. Hur såg projektets verksamhetslogik ut? 

2. Vilka styrkor och svagheter har projektets verksamhetslogik i förhållande till mål och 

resultat som förväntats uppnås med projektet? 

3. Hur genomfördes de centrala aktiviteterna/interventionerna i projektet? 

4. Vilka är framgångs- och riskfaktorer? 

6.1 Hur såg projektets verksamhetslogik ut? 

Frågan om projektet Romane Dromas verksamhetsidé och logik har redan besvarats initialt i 

samband med att utvärderingsuppdraget planerades. I samtal med projektansvariga 

formulerades en programteori för Romane Droma som redovisats ovan, se figur 1 avsnitt 3. 

Mot bakgrund av kunskaper som utvärderingen givit kan programteorin för projektet nu 

utvecklas. I nedanstående figur 2 presenteras en reviderad programteori för RD där några 

inslag tillkommit som skrivits in med kursiverad text.   
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Figur 2: Reviderad programteori för projekt Romane Droma 

 

Med hjälp av den reviderade programteorin kan diskussionen om projektet fördjupas, vilket 

görs i det efterföljande. 

6.1.1 Intressenterna – om romers delaktighet och inflytande 

Med intressenter avser vi alla som är involverade i projektets genomförande och verkningar, 

eller som har ett intresse kopplat till interventionen men som inte omfattas av den.  Som 

intressent har man alltså intressen i projektet, direkt eller indirekt. Därmed aktualiseras 

frågor om hur projektet förhåller sig intressenterna avseende kommunikation, delaktighet 

och inflytande.  
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Utvärderingen vill särskilt uppmärksamma romerna som intressenter i projektet Romane 

Droma, romer i allmänhet och inskrivna romer i projektet i synnerhet. 

Inledningsvis kan konstateras att romers delaktighet och inflytande framhålls som mycket 

viktigt i det nationella programmet för romsk inkludering (SOU 2010:55). Projektet Romane 

Dromas tillkomst och planering byggde på professionellas kunskaper och mångåriga 

erfarenheter av arbete med romer. Detta kommer bland annat till uttryck i kartläggningen av 

romers situation i Västerås (Löfgren, 2009), en lokal kartläggning som utgjort ett viktigt 

underlag till projektplanen för Romane Droma. I detta kartläggningsarbete och i 

projektplaneringen var också romer delaktiga enligt medarbetares beskrivning av projektets 

tillkomst. Romers inflytande och delaktighet har utgjort en viktig tanke i projektet. Som en 

del av detta var det också tänkt att romer skulle ingå i styrgrupp och arbetsgrupp, men så 

blev inte fallet. I projektet har det också funnits ett brukarråd som letts av brobyggarna. 

Vilken roll och vilket inflytande brukarrådet haft på projektets utformning och genomförande 

framgår inte av projektdokumentationen. Ej heller det Romska rådets roll och funktion 

framgår utöver att rådet förlagt sina sammankomster till projektets lokaler. För mer om 

denna fråga hänvisas till den kommande slutrapporten/självvärderingen från projektet. 

Mot bakgrund av ovanstående kan följande frågor vara intressanta att fundera över: Hade 

projektets verksamhetslogik sett annorlunda ut om romerna varit ännu mer delaktiga i 

projektets planering? Hade mål, inriktning och aktiviteter utformats på annat sätt om romer 

givits möjligheter att utöva ytterligare inflytande? Eftersom utvärderingen inte omfattar 

intervjuer med deltagande romer kan vi inte säga något om hur romerna själva upplevt sin 

delaktighet och sitt inflytande i projektet, och ej heller hur en alternativ uppläggning av 

projektet skulle kunna se ut ur deltagande romers perspektiv.   

6.1.2 Projektets syfte och resurser 

Projektplanen för Romane Droma är vagt skriven på flera punkter. Denna vaghet har skapat 

otydlighet kring projektets uppläggning och genomförande. Organisation, projektledning och 

bemanning behandlas kortfattat i projektplanen. Om coachernas roll, både jobbcoacherna 

och de sociala coacherna, sägs att de ska arbeta med samverkansteam för att stärka helheten 

kring deltagarna.  De ska ha ”en stödjande roll gentemot individen och en samordnande roll 

gentemot olika myndigheter och samverkanspartner”. Hur detta mer konkret varit tänkt att 

fungera ges inga beskrivningar av. De romska brobyggarna ges en sammansatt roll och 

uppdrag som framstår som strategiskt viktig och samtidigt krävande; att vara representanter 

och förebilder för romer, att arbeta med kunskapsspridning, att arbeta för gruppen romer 

generellt och att stödja enskilda individer specifikt i myndighetsmöten. I uppgiften har också 

ingått att leda projektets brukarråd.  Att finna personer som uppfyllt dessa kvalifikationer har 

varit ett problem i projektet.  

Samverkan framträder som en bärande beståndsdel i projektets verksamhetslogik. 

Projektplanen ger dock inga klara besked om vad som förväntats av samverkansparterna, 

inte minst när det gäller ”samverkan i team”, hur teamens sammansättning, konkreta 

medverkan och ansvar sett ut. Detta väcker i sin tur frågor om projektets förankring. 
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Resursen samverkan hade sannolikt fungerat bättre om samverkansparternas ansvar och 

deltagande på den ”operativa nivån” hade tydliggjorts redan i projektplanen.  

När det gäller antaganden om målgruppen presenteras i projektplanen och den lokala 

kartläggningen (Löfgren, 2009) en mycket probleminriktad bild som visar att projektet stått 

inför stora utmaningar. Beskrivningen av romer har ett fokus på romers utanförskap och en 

integreringsproblematik orsakad av särdrag inom romsk kultur, patriarkala strukturer, 

könsroller och kvinnoförtryck, sedvänjor och traditioner som kolliderar med 

majoritetssamhällets kultur, svensk lagstiftning, mänskliga rättigheter och jämställdhet med 

mera. Ett perspektiv i förändringsarbetet har varit att romer behöver lära sig om det svenska 

samhället på olika sätt, anpassas och utbildas för att de ska kunna komma in i arbetslivet. Det 

omvända perspektivet framkommer också i projektets erfarenheter, att majoritetssamhället 

behöver lära sig om romer och romsk kultur och vad som behöver ändras i 

majoritetssamhället för att underlätta romers och andra minoriteters integrering i 

arbetslivet. Utvärderingen visar också att medarbetarna själva i projektet har lärt sig mycket 

om romer och om det svenska majoritetssamhället fungerar sett ur ett romskt perspektiv. 

6.1.3 Aktiviteterna i projektet – ett stort smörgåsbord 

Med aktiviteter menas allt som gjorts för att det ska fungera inom projektet: Löpande 

projektledning, planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter, samordning och 

kommunikation internt och externt med mera. Aktiviteter har erbjudits deltagare på både 

individ- och gruppnivå och till målgrupper i det omgivande samhället i kunskapsspridande 

syfte. En stor mångfald aktiviteter ryms bakom nyckelorden i figur 2: studievägledning, 

jobbcoachning, validering av kompetens/betyg, socialt stöd och förändringsarbete, aktiviteter 

rörande arbete (studiebesök på arbetsplatser, information om arbete, praktik på 

arbetsplatser med mera), hälsa, ekonomi, kultur och historia.  

Mångfalden av aktiviteter väcker frågor om fokusering och aktiviteternas organisering, om 

några aktiviteter haft större betydelse än andra, i vilken ordningsföljd aktiviteter varit tänkta 

för att deltagarna successivt skulle stärka sina förutsättningar och förmåga till arbete. En typ 

av aktiviteter har dock uttalats tydligt i projektet. Trygghetsskapande aktiviteter har 

framhållits som en viktig förutsättning för att kunna bedriva mer jobbfokuserade aktiviteter. 

Till de trygghetsskapande aktiviteterna har mycket tid åtgått i projektet. 

Arbete med individuella handlingsplaner har framställts som en central aktivitet i projektet, 

samtidigt som metodiken och genomförandet presenterats mycket kortfattat i projektplan 

och övrig dokumentation. Eftersom utvärderingsuppdraget avgränsats och de individuella 

handlingsplanerna ej har ingått i utvärderingens underlag hänvisas till projektets egen 

slutrapport/självvärdering för ytterligare uppgifter. Av generellt intresse är hur metodiken 

med de individuella handlingsplanerna sett ut och vilka erfarenheter och lärdomar som finns 

att dra för framtida förändringsarbete.    

När det gäller rekrytering av deltagare till projektet framgår att projektet inledde med 18 
inskrivna deltagare hösten 2012. Efter fyra månader hade man 23 inskrivna deltagare.  
Projektet har redovisat totalt 32 inskrivna deltagare (unika personer) vilket betyder att under 
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återstående projektperiod har ytterligare nio inskrivna deltagare tillkommit. 
Projektdokumentationen antyder att man haft rekryteringsproblem, att projektet har haft 
svårt att nå ut och vidga deltagandet som till (stora) delar kommit att begränsas till deltagare 
med inbördes familje- och vänskapsband. Utifrån detta väcks frågor om grunden för 
inskrivning, hur bedömningen och urval gjorts med avseende på deltagares vilja och 
förutsättningar att tillgodogöra sig projektets aktiviteter.  

6.1.4 Slutprestationer 

Med prestationer avses vad aktiviteterna är tänkta utmynna i, vad som ska levereras till 
deltagarna.  I projektets programteori omnämns prestationer i form av individuella 
handlingsplaner, ökad social trygghet, delaktighet, medvetenhet om hälsa, ömsesidig 
kunskap och förtroende, arbetslivserfarenhet och höjd utbildningsnivå. I programteoretiska 
termer ska dessa i sin tur leda till olika avsedda effekter för deltagarna som formulerats i ett 
antal mål. 

6.1.5 Effekter 

Projektet har angivit två avsedda effekter i form av två övergripande mål av processinriktad 

karaktär. Därtill har man angivit ett antal avsedda effekter i form av konkreta effektmål av 

omedelbar karaktär. Dessa kommenteras i det nedanstående. 

 

Projektmål enligt projektplanen Utvärderarnas kommentarer 

Övergripande mål: 

Att romers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 

förbättras 

 

Ett allmänt processinriktat mål som är svårt att följa upp. I 

förhållande till deltagares utgångsläge kan man på 

individnivå anta att möjligheterna har förbättrats för 

enskilda romer, för andra inte eller högst marginellt. 

Genomförandeproblemen har varit många i projektet, 

bland annat i form av brist på förankring, struktur och 

kontinuitet. På organisations- och samhällsnivå kan 

projektet ha bidragit till att romernas situation kommit upp 

på dagordningen. Avgörande är hur kunskaper och 

erfarenheter från projektet kom-mer att förvaltas vidare. 

Övergripande mål: 

Att den romska gruppen och de fyra myndighet-

erna/parterna vid utvärdering av projektet 2014 ska 

uppleva att Romane Droma utgör en värdefull resurs och 

komplement till ordinarie verksamheter för romsk 

inkludering på arbetsmarknaden 

Ett oklart mål som väcker frågor om projektets roll på sikt 

och förhållande till ordinarie verksamheter, om projektet är 

tänkt permanentas eller om projektet är tillfälligt där 

arbetssätt och metoder ska implementeras i ordinarie 

verksamheter. Samverkande parters intresse och 

engagemang i projektet har varierat. Ett annat sätt att se 

det är att huvudmännen överlåtit till projektet att ”fixa” 

arbetet med romer och att andra prioriteringar har gått 

före i den ordinarie verksamheten. 
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Effektmål: 

- Projektet ska under projekttiden komma i kon-takt med 

minst 60 personer tillhörande målgruppen i en 

rådgivande/motiverande fas.  

- Av dessa ska minst 40 personer skrivas in i projektet. 

- 90 % av de inskrivna ska erhålla en individuellt utarbetad 

handlingsplan som grund för aktivite-ter i projektet. 

- Vid utskrivning ska 70 % påtagligt ha förbättrat sin 

arbetsförmågagenom att ha påbörjat/fullföljt studier eller 

annan arbetsförberedande åtgärd, påbörjat/fullföljt en 

anställning eller befinna sig i behandling/annan 

rehabiliterande åtgärd. 

- Vid utskrivning ska 90 % uppleva ökad social trygghet 

- Vid utskrivning ska 90 % uppleva ökad delak-tighet 

- Vid utskrivning ska 70 % uppleva sig ha förbättrad hälsa 

En måluppfyllelseanalys av dessa effektmål görs av 

projektet. Av särskilt intresse är de fyra sista effektmålen 

som följs upp genom deltagarnas egen bedömning.  Dessa 

handlar om avsedda effekter på kort sikt, i omedelbar 

anslutning till projektet. På längre sikt förväntas dessa leda 

till att de romska deltagarna erhåller arbete och integreras 

på arbetsmarknaden. 

Beträffande måluppfyllelseanalys av effektmål, se 

projektets slutrapport/självvärdering. 

 

6.1.6 Externa faktorer 

Det programteoretiska perspektivet aktualiserar betydelsen av externa faktorer för projektets 

genomförande. Med externa faktorer avses förhållanden i omvärlden som projektet inte kan 

påverka men som i sin tur kan påverka projektet på olika sätt, i både positiv och negativ 

riktning. En projektplanering behöver därför försöka ta med i beräkningen förhållanden och 

händelser i omvärlden som kan påverka genomförandet, och att också ställa sig frågor om 

strategier kan utvecklas för att hantera eventuella risker.  

Någon redovisning av externa faktorer har inte redovisats explicit i projektplanen, och 

uppgiften är inte helt enkel. Indirekt har framkommit i projektdokumentationen att det 

funnits attityder och inställningar i omgivningen som försvårat framgång i projektet. Initiativ 

till informationsmöten om romsk kultur har mötts med dåligt deltagande och möten har fått 

ställas in vilket bland annat har tolkats som en fråga om attityd och omgivningens ointresse. 

I efterhand kan konstateras att nyheten i början av hösten 2013 om den skånska polisens 

registrering av romer väckte mycket starka reaktioner och oro bland deltagande romer i 

projektet. Denna händelse kom att inverka mycket negativt på processen i projektet Romane 

Droma. Utvärderarnas samtal med projektledningen under processen gång visade att mycket 

merarbete fick läggas ner för att motverka negativa konsekvenser och bevara deltagarnas tillit 

till projektet Romane Droma. Projektledningens bedömning är också att man lyckades 

bevara trygghet och tillit till projektet. 
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6.2 Vilka styrkor och svagheter har projektets verksamhetslogik i 
förhållande till mål och resultat som förväntas uppnås med 
projektet? 

I vår genomgång av projektdokumentation, intervjuer och våra observationer under 

projektets gång framträder vissa förhållanden som en styrka respektive som en svaghet i 

projektets verksamhetslogik. En del förhållanden kan diskuteras och betraktas som både en 

styrka och en svaghet beroende på kontext och tolkningsram. Nedan redogörs för några 

styrkor och svagheter som framträder som uppenbara i en värdering av projektets 

verksamhetslogik.   

6.2.1 Styrkor i verksamhetslogiken 

En redovisning av styrkor i verksamhetslogiken kan sammanfattas på följande sätt: 

Projektets arbetsmarknadsinriktade mål har delats av samtliga aktörer och intressenter i 

projektet inklusive av deltagande romer i projektet. Det har funnits en samstämmig syn på 

och uppslutning bakom värdet av arbete och romers inkludering på arbetsmarknaden. Detta 

förhållande har utgjort en styrka i verksamhetslogiken    

Projektets organisatoriska placering inom den kommunala organisationen har velat visa att 

projektet stått fri från myndighetsutövning. Detta måste bedömas ha utgjort en styrka och 

en viktig förutsättning i arbetet att skapa och bevara en förtroendefull relation till romerna i 

projektet. 

Projektet har bemannats av kunniga och engagerade medarbetare med kompetenser inom 

olika områden som på olika sätt kompletterat varandra. Detta har utgjort en styrka, samtidigt 

som projektet innebar nya arbetsuppgifter och utmaningar för vissa. 

Den individuella handlingsplanen har utgjort en styrka i verksamhetslogiken. Mot bakgrund 

av den heterogena målgruppen och komplexa problematiken har individuella 

handlingsplaner skapat förutsättningar för en individanpassning där hänsyn kunnat tas till 

den enskilde individens förutsättningar i planering och genomförande av aktiviteter.  

Som arbetsform har samverkan mellan olika aktörer, myndigheter, arbetsgivare, 

organisationer och samhällsfunktioner varit en central del i verksamhetslogiken, vilket varit 

en styrka för verksamhetslogiken. Mot bakgrund av problemet(n)s komplexa karaktär har 

samverkan generellt och teamtanken i synnerhet utgjort en förutsättning för att kunna 

samordna och anpassa olika aktiviteter till den enskildes behov av stöttning och stöd. 

Projektets verksamhetsplanering med parallella aktiviteter på både individ-, organisations- 

och samhällsnivå har framstått som en styrka. Genom detta har ett helhetsgrepp kunnat tas i 

projektet omfattande både den individuella, organisatoriska och strukturella nivån.  

6.2.2 Svagheter i verksamhetslogiken 

En redovisning av svagheter i verksamhetslogiken kan sammanfattas på följande sätt:  



22 

Romers delaktighet i projektets planering och utformning av aktiviteter, med andra ord 

medverkan i utformning av verksamhetslogiken, har framstått som oklar och kan därmed 

sägas ha utgjort en svaghet.  

Antaganden om målgruppen och deras förmåga att tillgodogöra sig projektets aktiviteter 

väcker frågor i projektet. En förklaring till den bristande kontinuiteten i romers deltagande i 

kan vara att en del av deltagarna saknat förutsättningar att kunna delta fullt ut.  

Oklarheter kring samverkande aktörers roller och ansvarstagande i projektet har utgjort en 

svaghet i verksamhetslogiken. Om idén om samverkan framhållits ovan som en styrka har 

brist på tydlighet avseende roller och åtaganden varit en svaghet. Denna oklarhet signalerar 

att brister förelegat beträffande projektets förankring vilket försvårat måluppfyllelse.  

Den uteblivna handledningen av personalen framstår som en svaghet. Den komplexa 

problematiken i projektet har inneburit krav och påfrestningar på medarbetargruppen. 

Genom handledning hade medarbetarna kunnat erhålla avlastning, hjälp och stöd i 

projektarbetet.  

I den konkreta projektverksamheten har ett systemfel, ett ”moment 22”, redovisats vilket kan 

betraktas som en svaghet i verksamhetslogiken. Denna svaghet har handlat om deltagare i 

projektet som uppburit försörjningsstöd och som ej kunnat erhålla studiestöd från Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) för ytterligare studier. På grund av detta har enskilda deltagare ej 

kunnat bedriva studier inom projektet eftersom man då enligt det lokala regelverket förlorat 

sitt försörjningsstöd.  

6.3 Hur genomfördes de centrala aktiviteterna/interventionerna i 
projektet? 

Som framgått ovan har projekt Romane Droma redovisat ett stort antal aktiviteter. I det 

följande ska tre centrala aktiviteter kommenteras: den individuella handlingsplanen, själva 

organiseringen av aktiviteter samt samverkan.  

Det har funnits en central tanke om individanpassning i projektet. Genom den individuella 

handlingsplanen har aktiviteter kunnat anpassas till varje enskild individs förutsättningar att 

komma närmare ett arbete och en integrering på arbetsmarknaden. Enligt projektets 

rapportering har 30 (av 32) deltagare haft individuella handlingsplaner. Handlingsplanerna 

har sedan följts upp var sjätte månad. Hur arbetet med individuella handlingsplaner mer 

konkret fungerat och genomförts har förblivit osynligt i utvärderingen till följd av 

utvärderingsuppdragets avgränsning.  Eftersom den individuella handlingsplanen har utgjort 

en central aktivitet är det av stort värde för framtida förändringsarbete att projektet redovisar 

sina erfarenheter av denna arbetsmetodik. 

Organiseringen av aktiviteter i projektet har karaktäriserats av en mångfald aktiviteter och 

samtidig brist på struktur. Detta är något som också projektets medarbetare själva redovisat 

som ett problem. Indirekt har framgått i projektdokumentationen att många aktiviteter blivit 

ofullständigt genomförda, att förändringar fått göras i planeringen till följd av oförutsedda 
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händelser inom deltagargruppen, att deltagare uteblivit i olika utsträckning med mera. 

Bristen på struktur och kontinuitet i deltagandet har försvårat för projektet att nå framgång. I 

programteoretiska termer har projektet präglats av ett genomförandeproblem. Utifrån 

projektets erfarenheter finns viktiga lärdomar och slutsatser att dra inför det fortsatta 

förändringsarbetet i Västerås stad i syfte att främja romers inkludering på arbetsmarknaden.   

Projekt Romane Droma har varit ett samverkansprojekt. Samverkan har förekommit på 

huvudmannanivå i styrgruppen genom avstämningar, samordning och beslut i olika frågor av 

betydelse för projektets genomförande. På en operativ verksamhetsnivå har projektet 

redovisat många samarbetskontakter som tagits rörande enskilda deltagare med fokus på 

olika problem och behov av lösningar. I den meningen har det varit mycket samarbete och 

kontakter mellan olika parter i projektet: arbetsgivare, olika enheter inom den kommunala 

organisationen, hälso- och sjukvården, andra myndigheter och förvaltningar med mera. Som 

framkommit tidigare har ett mer kvalificerat och fast organiserat samarbete kring enskilda 

deltagare enligt teamtanken inte genomförts. Detta kan också benämnas ha utgjort ett 

genomförandeproblem i projektet.  

6.4 Vilka är framgångs- och riskfaktorer avseende projektets 
måluppfyllelse? 

Som framgår ovan kan de redovisade styrkorna och svagheterna i projekt Romane Droma till 

delar tolkas både som framgångs- och riskfaktorer. Nedan summeras några förhållandena i 

projektet som bedöms som viktiga att beakta inför vidare utvecklingsarbeten.  

Att projektet organisatoriskt varit helt frikopplat från myndighetsutövning kan betraktas som 

en framgångsfaktor. Denna frikoppling har skapat förutsättningar för projektets medarbetare 

och deltagare att mötas på en mer jämlik nivå, att ingå överenskommelser baserad på 

frivillighet, förtroende och tillit och att utifrån denna plattform utveckla aktiviteter som 

tillgodoser målgruppens behov.  

Förändringar i mäns och kvinnors deltagande i projektet indikerar att kön är en viktig faktor 

att beakta för att nå ökad måluppfyllelse. Kvinnorna har en särskild utsatt situation. 

Aktiviteter särskilt anpassade till kvinnors behov kan innebära förändringar för kvinnor som 

samtidigt leder till att männen ställs inför utmaningar. Detta öppnar möjligheter för ökad 

medvetenhet om könsroller, om kvinnors och mäns roller i familjen, inom gruppen och i 

samhället.  

Att visa positiva exempel på romers integrering i arbetslivet har framhållits i en intervju som 

en framgångsfaktor. Att komma i kontakt med romer som ”har lyckats med utbildning och 

jobb utan att ha gjort avkall på sin romska identitet. Vad finns att lära från dom? Kan dessa 

fungera som förebilder? Hur har de mött, hanterat och löst identitetsfrågor och kulturella 

dilemman?” kan ha betydelse för målgruppens motivation. 
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Ett resultat av projektet är att romer och deras situation i Västerås har kommit upp på den 

politiska dagordningen på ett mer konkret sätt. Detta kan ses som ett framsteg och samtidigt 

utgöra en framgångsfaktor för vidare förändringsarbete. 

Brister i målgruppens delaktighet och inflytande (exempelvis i styrgrupp och arbetsgrupp) i 

projektet har utgjort en riskfaktor. Dessa brister kan ha bidragit till problem med projektets 

förankring inom den romska gruppen med sämre närvaro vid aktiviteter som följd. Risken 

med bristande delaktighet och inflytande, vilket gäller i förändringsarbeten generellt, är att 

negativa processer tenderar utvecklas som kan leda till mindre dialog och att ett ”vi och dom” 

tänkande riskerar utvecklas från olika håll.  

Föränderligheten i deltagarnas närvaro i projektet pekar på ett annat riskområde. Den 

komplexa problematiken och målgruppens utsatta livssituation kan sannolikt förklara en del 

av den bristande närvaron.  Brister i samverkan mellan olika aktörer i projektet och 

aktiviteters utformning kan också ha bidragit till bristande närvaro. En grundläggande 

utmaning i projektet handlar om en minoritetsgrupps långvariga utanförskap.  Att enbart 

skärpa kravet på obligatorisk närvaro främjar inte per automatik ökad måluppfyllelse.  

Brister i samverkan mellan olika aktörer har utgjort en av de viktigaste riskfaktorerna för 

projektets måluppfyllelse. Dessa brister är inte något unikt för Romane Droma utan 

återkommer generellt i projekt där förankringen stannat på ledningsnivå och inte nått ner på 

en verksamhetsnivå, där arbetsdelning och samverkande parters åtaganden och ansvar ej 

klargjorts och vad detta betyder i det praktiska arbetet. Samordningsförbundets roll och 

ansvar för att få till stånd en fungerande samverkan behöver särskilt uppmärksammas inför 

kommande förändringsarbeten av motsvarande slag. 

Avslöjandet av polisens registrering av romer i Skåne utgjorde också en riskfaktor för 

projektet eftersom en del deltagare hade kopplingar till de registrerade och även blev 

påverkade av alla diskussioner i massmedia. Av våra kontakter med projektledningen vet vi 

att registreringen ställde både deltagare och projektledning/övriga projektanställda inför 

utmaningar som krävde mycket arbete. Detta var en extern faktor som utgjorde en viktig 

riskfaktor avseende projektets genomförande. Externa faktorer är svåra att förutsäga från 

början av ett projekt, men det är viktigt att ha en viss beredskap avseende sådana faktorer. 
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BILAGOR 
 
A. INTERVJUGUIDE  

   

Projektet Romane Droma (Romska Vägar) i Västerås stad 

 

Intervjuerna ska vara tematiskt öppna och fokus ska ligga på två av de fyra 

utvärderingsfrågorna i utvärderingsplanen för projektet: 

Hur genomförs de centrala aktiviteterna/interventionerna i projektet? 

Vilka är framgångs- och riskfaktorer? 

 

I relation till dessa utvärderingsfrågor ska följande inledande tematiska frågor ställas: 

 

1. Vilka aktiviteter har du varit engagerad i inom projektet? 

2. Kan du berätta hur dessa aktiviteter genomförts? 

3. På vilket sätt har dessa aktiviteter bidragit till att uppnå projektets mål?  

4. Vad har varit försvårande när det gäller möjligheterna att uppnå projektets mål? 

5. Vilka aktiviteter saknar du i projektet? 

6. Tänk dig att du får möjligheten att utforma detta projekt för romer på nytt. Utifrån 

dina erfarenheter, hur skulle detta nya projekt se ut?    
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B. INFORMATIONSBREV  

   

 

Eskilstuna/Västerås, den … 2014 

 

 

Hej, 

Inom ramen för projektet Romane Droma (Romska Vägar) genomför vi på Mälardalens 

högskola en utvärdering på uppdrag av Västerås stad. Mälardalens högskola är 

forskningshuvudman för utvärderingen. 

Syftet med projektet Romane Droma är att genom riktade insatser och samordnade resurser 

stärka romers möjligheter till inkludering på den svenska arbetsmarknaden i Västerås. Som en 

del av detta syfte har projektet som mål att i målgruppen komma tillrätta med (1) en otrygg 

social situation, (2) stor ohälsa, (3) bristande utbildning och arbetslivserfarenheter, samt (4) 

att bygga förtroende mellan olika grupper och aktörer vilket är en förutsättning för att nå 

förbättringar av romers situation och inkludering i samhället.  

Syftet med utvärderingen är att identifiera och synliggöra projektets verksamhetslogik, att 

återkoppla till projektaktörerna för att få den kritiskt granskad samt en diskussion kring hur 

verksamhetslogiken kan utvecklas och därmed öka möjligheterna till framgång i projektet. 

Som en följd av detta utvärderingsuppdrag vill vi göra en intervju med dig. Du är utvald i 

egenskap av projektanställd och har kunskaper om projektets olika faser från implementering 

till genomförande. Intervjun beräknas ta ungefär 30-45 minuter. Intervjuerna är planerade i 

enlighet med forskningsetiska regler, vilket innebär bl.a. att ditt deltagande är frivilligt, 

personsuppgifterna är avidentifierade och obehöriga har ingen tillgång till intervjumaterialet. 

Som del av ditt frivilliga deltagande kan du, när som helst, utan förklaring och konsekvenser, 

avbryta din medverkan. 

Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och därför vill vi komma 

kontakt med dig för att bestämma en tid för intervjun. 

Vi är tacksamma för svar senast den … 2014. 

 

Tack på förhand. 

Vänliga hälsningar. 

 

För- och efternamn (e-post och telefonnummer) 
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C. SAMTYCKE  

 
Information till projektanställda    

 

Ang. Projektet Romane Droma (Romska Vägar) i Västerås stad 

 

 
 

Jag har fått informationsbrev och tillräcklig information om ovanstående utvärderingsprojekt 

som Mälardalens högskola är forskningshuvudman för och jag deltar frivilligt i en intervju. 

Jag har fått information om att jag när som helst, utan förklaring och konsekvenser, kan 

avbryta min medverkan. Jag har fått veta att min person och identitet kommer att skyddas.  

Inspelningen som görs kommer att förstöras efter avslutad analys. Intervjumaterialet kommer 

att användas enbart för utvärdering av projektet och vidare forskning.  

För ytterligare information och frågor kan jag kontakta ……………… 

 

Jag samtycker under dessa förutsättningar att delta i en intervju.  

 
________________________                                _____________ 
                    
 Signatur av deltagare                Datum  
 
 
 
Du kommer få en kopia av detta formulär efter att du signerat det. 
 
 
 
 

________________________               ____________  
Signatur av 
Intervjuare/Forskare  

               Datum  
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


