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Sammanfattning
2016 beviljades medel från Europeiska socialfonden för att genomföra projektet Så många
fler, ett samverkansprojekt mellan Gotlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna på
Gotland, Kultur och fritidsförvaltningen Region Gotland, Röda Korset Gotland och Gotlands
Museum med Gotlands Idrottsförbund som huvudman för projektet.
Projektidén växte fram ur 2015 års aktuella omvärldshändelser, framför allt den stora
flyktingvågen där miljontals människor p.g.a. oroligheter runt om i världen tvingades att fly
sina hem och söka tillflykt på andra platser. Projektet hade som initial målsättning att öka
möjligheterna för nyanlända att på goda sätt integreras i och erbjudas möjlighet att bli
delaktiga i samhället genom att genomföra en större kompetensutvecklingssatsning om
integration inom kultur och fritidssektorn på Gotland. Efter en grundlig analysfas utvecklades
projektet till att inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna.
Syfte och mål
Projektets övergripande syfte är att regionens alla mötesplatser skall vara öppna och
tillgängliga för alla så att alla skall vara och känna sig välkomna samt att initiera ett
långsiktigt hållbart förändringsarbete för integration och delaktighet i lokalsamhället.
Övergripande mål:
 Genom ökad kunskap och förståelse hos alla anställda inom Gotlands Idrottsförbund,
SISU Idrottsutbildarna, Kultur och Fritidsförvaltningen Region Gotland, Röda Korset
Gotland och de ideella föreningarna skapa förutsättningar för nyanlända och
människor långt ifrån arbetsmarknaden att delta och känna delaktighet i
verksamheterna som erbjuds, att erbjuda dessa människor kontaktyta till de nätverk
som finns inom föreningsverksamheten och på så sätt ge stöd och hjälp att knyta
kontakter in i arbetslivet.
Förväntade effekter
 Ökad kunskap och mångfaldsmedvetenhet hos de anställda och de ideellt engagerade,
samtidigt som kunskapen om jämställdhetens betydelse för en långsiktig integrering i
samhället ökar.
 Bättre bemötande i berörda verksamheter.
 Nätverksbyggande mellan olika aktörer i samma geografiska område, där gemensam
kompetensutvecklingsinsats skapar erfarenhetsutbyte och långsiktig samverkan,
samtidigt som en gemensam plattform skapas.
 Förbättrad anställningsbarhet för de anställda.

Projektet utformades som en gemensam kompetensutvecklingsinsats om 40 timmar/person för
sammanlagt 140 deltagare anställda på Kultur och fritidsförvaltningen Region Gotland (105
deltagare), Gotlands Idrottsförbund (16 deltagare), Röda Korset Gotland (13 deltagare) och
SISU Idrottsutbildarna Gotland (6 deltagare). Gotlands Länsmuseum tillkom en bit in i
projektfasen med ett samverkansavtal om 40 deltagare och 15 timmar
kompetensutveckling/person.
Projektet pågick under perioden 2016-09-01--2018-11-30 och har under den tiden genomfört
samtliga planerade aktiviteter samt ytterligare några som tillkommit under projektprocessens
gång.
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Ett par påtagliga utmaningar tillstötte under projekttiden. En större organisationsförändring
inom Region Gotland tillkom som medförde påtagliga förändringar för KFF.
Projektadministrationen visade sig ta mycket mer tid i anspråk än man beräknat vid
planeringen av projektet. Trots de svårigheter detta medförde har projektet nått långt i sina
målsättningar och en mobilisering har skett i alla verksamheter.
Resultaten visar i sammanfattning på att kompentensutvecklingsinsatsen fallit väl ut med
avseende på effektmålen. Projektets aktiviteter har bidragit till reella effekter i linje med
projektets mål. En majoritet av deltagarna uttrycker ökad kunskap och förhöjt medvetande om
mångfaldsperspektiv och de i lag reglerade diskrimineringsgrunderna. Både konkreta och
reflekterande förändringar i bemötande har skett. Nya möten och erfarenhetsutbyten har
kommit till stånd såväl mellan olika verksamheter som inom de olika avdelningarna. Ett par
stora samarbeten har skapats och projektets nätverksaktiviteter har möjliggjort för framtida
samarbeten. I och med att deltagarnas kunskap om diskrimineringsgrunderna har ökat, så har
också deras anställningsbarhet förbättrats.
Faktorer som har varit särskilt betydelsefulla för resultatet:







Ett grundligt förarbete
Utbildningsinsatsens upplägg
Inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna
Projektledarens och arbetsgruppens kunskaper i diskrimineringsfrågorna
Både individ- och organisationsnivå
Organisationsöverskridande arbete

Projektets viktigaste förtjänster:




En faktisk kompetensutveckling inom diskrimineringsgrunderna har skett
Projektet har bidragit till en positiv normförskjutning
Samverkan har uppstått olika aktörer emellan
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Inledning
Europeiska Socialfondens (ESF) syfte är att främja sysselsättning och skapa tillväxt i EU:s
medlemsländer. Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med
kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.
Gotlands Idrottsförbund beviljades år 2016 medel från ESF-rådet i utlysningen Småland &
Öarna - Kompetenshöjning för bättre integration: 2015/00977, under Programområde 1
Kompetensförsörjning, med specifikt mål 1.1 Stärka ställningen på arbetsmarknaden för i
huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även för personer som står långt från
arbetsmarknaden, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens
genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens
behov.
Medlen beviljades för att genomföra projektet Så många fler, ett samverkansprojekt mellan
Gotlands Idrottsförbund (GI), SISU Idrottsutbildarna på Gotland (SISU), Kultur och
fritidsförvaltningen Region Gotland (KFF) samt Röda Korset Gotland (RK), med Gotlands
Idrottsförbund som huvudman för projektet. Gotlands Museum har också deltagit i projektet.1
Projektet Så många fler
Idén till projektet Så många fler växte fram ur aktuella omvärldshändelser 2015, framför allt
den stora flyktingvågen där miljontals människor p.g.a. oroligheter runt om i världen
tvingades att fly sina hem och söka tillflykt på andra platser. En del av dem som sökte asyl i
Sverige placerades av Migrationsverket på Gotland. För Gotland som region var det viktigt att
så många som möjligt av de asylsökande som beviljades uppehållstillstång också skulle vilja
stanna kvar på Gotland.
Projektet Så många fler hade som initial målsättning att öka möjligheterna för nyanlända att
på goda sätt integreras i och erbjudas möjlighet att bli delaktiga i samhället, så att de i
förlängningen skulle vilja stanna kvar på ön och bidra till Gotlands utveckling som region.
För att möta de nyanlända på inkluderande sätt och möjliggöra för dem att känna sig delaktiga
samt för att skapa en god integration på lång sikt ville projektets initiativtagare satsa på
kompetensutveckling inom kultur- och fritidssektorn på Gotland. Kultur- och fritidssektorn
erbjuder öppna mötesplatser med olika utbud och har som uppgift att verka för allas möjlighet
att delta och verksamheterna har stora kontaktytor. Man fann att ett samverkansprojekt inom
sektorn hade god potential att nå ut och få praktisk verkan i samhället.
Projektidén förankrades från start hos cheferna för de i projektet ingående verksamheterna2.
Projekt inom svenska EFS-rådets programområde 1 genomförs i två faser; en
förprojekteringsdel med analys av problembild och precisering av utbildningsbehov, samt en
genomförandedel. Resultatet av förprojekteringsfasen ligger till grund för ansökan om medel
för en genomförandefas. Analysfasen för projektet Så många fler sammanföll med
regeringens åtstramning av asylreglerna, vilket bland annat medförde att det inför
genomförandefasen fanns ett markant lägre antal asylsökande boende på Gotland än då
1

Gotlands Museum tillkom lite senare i projektfasen och hade ett samverkansavtal med något färre timmar per
deltagare än övriga samverkansparter (40 personer, 15 timmar/deltagare).
2
Röda korset kom in som samverkanspartner under projektets analysfas.
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projektet initierades. Under analysfasen framkom också att det bland de i projektet deltagande
verksamheterna fanns ett behov av ökad kunskap om alla sju, i lagstiftningen reglerade,
diskrimineringsgrunder. Inte minst behov av ökad medvetenhet om betydelsen av
tillgänglighet. Med beaktande av dessa sakförhållanden beslutades att projektet skulle utöka
målsättningen till att inkludera alla sju diskrimineringsgrunder.
Inför genomförandefasen kom också information om att en eventuell organisationsförändring
var på gång inom Region Gotland som på sikt kunde innebära att KFF skulle avskaffas som
egen förvaltning och istället integreras i andra förvaltningar. Med tanke på den oro som kan
uppstå för de anställda vid en sådan organisationsförändring beslutades att minska ner på
antalet planerade projektdeltagare från KFF.
Syfte och mål
Projektet genomsyras av ambitionen att regionens alla mötesplatser skall vara öppna och
tillgängliga för alla så att alla skall vara och känna sig välkomna och av strävan att få till stånd
ett långsiktigt hållbart förändringsarbete för integration och delaktighet i lokalsamhället.
Övergripande mål:
 Genom ökad kunskap och förståelse hos alla anställda inom Gotlands Idrottsförbund,
SISU Idrottsutbildarna, Kultur och Fritidsförvaltningen Region Gotland, Röda Korset
Gotland och de ideella föreningarna skapa förutsättningar för nyanlända och
människor långt ifrån arbetsmarknaden att delta och känna delaktighet i
verksamheterna som erbjuds, att erbjuda dessa människor kontaktyta till de nätverk
som finns inom föreningsverksamheten och på så sätt ge stöd och hjälp att knyta
kontakter in i arbetslivet.
Förväntade effekter
 Ökad kunskap och mångfaldsmedvetenhet hos de anställda och de ideellt engagerade,
samtidigt som kunskapen om jämställdhetens betydelse för en långsiktig integrering i
samhället ökar.
 Bättre bemötande i berörda verksamheter.
 Nätverksbyggande mellan olika aktörer i samma geografiska område, där gemensam
kompetensutvecklingsinsats skapar erfarenhetsutbyte och långsiktig samverkan,
samtidigt som en gemensam plattform skapas.
 Förbättrad anställningsbarhet för de anställda.
Utformning och omfattning
Projektets logik, dess förändringsteori, utgörs av en behovs- och arbetsplan i flera steg,
utarbetad och utvecklad utifrån önskade effekter (se bilaga 1). Baserad på denna tydliga
projektlogik utarbetades projektet som en gemensam kompetensutvecklingsinsats om 40
timmar/person för sammanlagt 140 deltagare anställda på Kultur och fritidsförvaltningen
Region Gotland (105 deltagare), Gotlands Idrottsförbund (16 deltagare), Röda Korset Gotland
(13 deltagare) och SISU Idrottsutbildarna Gotland (6 deltagare).
Kompetensutvecklingssatsningen utformades som en utbildningsinsats enligt en pedagogisk
modell med gemensamma föreläsningar och efterföljande arbetsplatsförlagt
processarbete/workshops samt nätverksträffar i lokala geografiska regioner. I
projektplanen planlades fem föreläsningar för alla deltagare (anställda och ideellt engagerade)
och fem, på föreläsningarna följande, arbetsplatsförlagda processarbeten samt nätverksträffar
förlagda i de geografiska områdena. Dessutom planlades en halvdagsutbildning för alla
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chefer, inklusive mellanchefer och avdelningschefer inför projektstarten. Löpande uppföljning
av kompetensinsatserna ålades projektledarskapet. För att underlätta implementering av
projektresultaten planerades att varje arbetsgrupp, med chefen som ansvarig därför, under
projektets gång skulle arbeta fram en checklista/ett dokument för hur tillvarata och omsätta
projekterfarenheterna under och efter projektets avslut.
Projektorganisation
Projektorganisationen bestod av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen hade ett
övergripande strategiskt ansvar och ansvaret att styra projektet utifrån dess syfte och idé.
Arbetsgruppens uppgift var att utföra projektarbetet. I arbetsgruppen ingick den
deltidsanställda projektledaren, som ledde arbetet, och representanter för alla i projektet
deltagande organisationer (se bilaga 2).
Utvärderingsuppdraget
I januari 2019 fick Aranya-institutet av projektets huvudman Gotlands Idrottsförbund i
uppdrag att utvärdera projektet Så många fler. Anledningen till utvärderarens sena ingång i
projektet berodde på tråkiga omständigheter då den tidigare kontrakterade utvärderaren
drabbats av en olycka med påföljande lång rehabiliteringstid och därför inte hade möjlighet att
genomföra uppdraget.
I uppdragsavtalet bestämdes att utvärderingen skulle fokusera på projektets måluppfyllelse
som helhet, på hur nätverksarbetet fungerat och fallit ut, samt analysera projektets främsta
förtjänster.
Material och Metod
Utvärderingen baseras på material från enkäter och intervjuer.
Inför projektstart, efter projektavslut samt i anslutning till samtliga utbildningsdagar har
deltagarna fått fylla i en enkätutvärdering. Frågorna i enkäterna har utformats av
projektgruppen. Enkäternas frågeområden har varit självskattningar av de egna kunskaperna i
och medvetenhet om diskrimineringsgrunderna samt kunskap om metoder för att bemöta
diskriminering (före och efter kompetensutvecklingen), skattning av utbildningsdagarna med
betoning på hur givande, kunskaps- och medvetandehöjande innehållet upplevts, samt frågor
om utvecklingen av de geografiska nätverken. För varje fråga har det också funnits möjlighet
att lämna synpunkter i fritextkommentar.
Individuella semistrukturerade intervjuer har genomförts av utvärderaren med arbetsgrupp,
styrgrupp och med ett antal deltagare från alla i projektet medverkande verksamheter.
Intervjuerna har fokuserat på upplevelser, lärdomar och erfarenheter av projektet och har haft
som främsta avsikt att fånga upp kvalitativa aspekter i projektprocess och utfall. Sammanlagt
17 intervjuer har gjorts. Intervjuernas längd har varierat mellan 30 - 90 minuter, med en
snittlängd på 50 minuter.
Materialet har, utifrån utvärderingsuppdragets frågeställningar, analyserats med utgångspunkt
i projektets förutsättningar; projektets genomförande (i termer av i vilken utsträckning
aktiviteterna genomförts, hur de mottagits, om det funnits faktorer som underlättat respektive
försvårat genomförandet); samt utfallet av projektets aktiviteter i relation till effektmålen.
Utvärderingsrapporten lyfter också fram och fördjupar några av de erfarenheter som har gjorts
under projektperioden.
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Resultat
Här redogörs först för vad projektet har genomfört och därefter för utfallet av insatserna i
relation till effektmålen. Bedömningen av utfallet bygger på de enkätutvärderingar som
gjordes inför projektstarten samt vid projektets avslut, de enkätutvärderingar som gjordes i
samband med varje utbildningstillfälle samt de utvärderingsintervjuer som gjorts med ett antal
deltagare från alla i projektet ingående verksamheter. Utfallsbedömningen baseras på en
sammanvägning av kvantifierade enkätresultat, enkäternas fritextsvar och det kvalitativa
intervjumaterialet.
Projektet (inklusive inledande analysfas) pågick under tiden 2016-09-01--2018-11-30. Under
denna tid har samtliga planerade projektaktiviteter genomförts samt några extra aktiviteter
som tillkommit under projektets gång.
Kompetensutvecklingsinsatsen
Projektet har genomfört en omfattande utbildningssatsning där kunskap om alla sju
diskrimineringsgrunder i gemensam form skulle förmedlas till olika organisationer och
verksamheter, till olika yrkesgrupper med olika arbetsuppgifter och olika förkunskaper om
diskrimineringsgrunderna, samt till personer med olika utbildningsbakgrund och olika
preferenser vad gäller utbildningsupplägg. En viktig avsikt med kompetensutbildningen var
att bidra till att den förvärvade kunskapen också omsätts i bättre bemötande i de berörda
verksamheterna. Därtill skulle satsningen stimulera samverkan och nätverksbyggande dessa
verksamheter emellan. Det är en komplex uppgift och för att på ett sammanhållande sätt möta
de varierande behov och utmaningar som uppgiften ställde valde projektledningen en
pedagogisk modell baserad på tre steg:
1. Gemensamma föreläsningar för projektets alla deltagare som, förutom
kunskapsförmedling om föreliggande diskrimineringsgrund, också berör genom att
förmedla personliga upplevelser.
2. Efterföljande arbetsplatsförlagda processworkshops utifrån föreläsningens tematik,
med syfte att reflektera kring egna föreställningar och att konkretisera kunskapen på
för den egna verksamheten relevanta sätt.
3. Nätverksträffar i de lokala geografiska regionerna.
Projektledningen tog fram material till stöd för arbetsplatsprocesser och workshops där
deltagarna i de egna verksamheterna, under chef/kontaktpersons ledning, hade till uppgift att
diskutera och arbeta vidare med de av varje föreläsning aktualiserade frågorna kopplat till
bemötande, verksamhet och yrkesroll.
Utbildningsdagarna planerades in med gott om tid mellan de olika föreläsningstillfällena för
att ge utrymme för kunskapen att sjunka in och ge tid för reflektioner.
Genomförda planerade aktiviteter
 Projektet inleddes med en halvdagsutbildning med föreläsning och processarbete för
alla chefer, inklusive mellanchefer och avdelningschefer (2017-03-24).
 Därefter startades projektet officiellt med en heldagsutbildning för alla deltagare.
Dagen bestod av en introduktion av projektet, föreläsning ”Mångfald och
likabehandling med mänskliga rättigheter som grund” med efterföljande ”walk and
talk” i små grupper, workshop och grupparbete (2017-05-04).
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Halvdagsföreläsning Möten över kulturgränser. Föreläsningstillfälle både förmiddag
och eftermiddag, till eftermiddagsföreläsningen bjöds även ideella föreningar in
(2017-09-21).
Arbetsplatsförlagd workshop med avstamp i ovanstående föreläsning, ledd av chef
eller annan kontaktperson för varje arbetsgrupp utifrån diskussionsmaterial
tillhandahållet av projektarbetsgruppen (oktober 2017).
Halvdagsföreläsning Från flicka till [iron]man. Föreläsningstillfälle både förmiddag
och eftermiddag, samt en kvällsföreläsning med 70 deltagare från ideella föreningar
(2017-11-16).
Arbetsplatsförlagd workshop med avstamp i ovanstående föreläsning, ledd av
chef/kontaktperson för varje arbetsgrupp utifrån diskussionsmaterial tillhandahållet av
projektarbetsgruppen (december 2017).
Halvdagsföreläsning om Jämställdhet. Föreläsningstillfälle både förmiddag och
eftermiddag (2018-03-08).
Arbetsplatsförlagd workshop med avstamp i ovanstående föreläsning, ledd av
chef/kontaktperson för varje arbetsgrupp utifrån diskussionsmaterial tillhandahållet av
projektarbetsgruppen (mars 2018).
Halvdagsutbildning om Funktionsnedsättning och tillgänglighet (2018-05-03 fm).
Arbetsplatsförlagd workshop med syfte att knyta ihop kompentensutvecklingens olika
delar genom fortsatt arbete med checklista/dokument till stöd för implementering av
projekterfarenheterna. Ledd av chef för varje arbetsgrupp utifrån diskussionsmaterial
tillhandahållet av projektarbetsgruppen (2018-05-03 em).
Nätverksträffar har initierats (2017-05-04) och följts upp i samband med de
återkommande föreläsningstillfällena.

Tillkomna aktiviteter
 Tvådagars processledarutbildning för 20 representanter för de i projektet ingående
verksamheterna. Utbildningen erbjöds för att underlätta medverkan som process- och
workshopledare under projektets gång (2017-08-16--17).
 Teaterpjäsen Fotbollsbögen, för de projektdeltagare som arbetar med barn och unga
(2017-12-08).
 Chefsutbildning i jämställdhetsintegrering (2018-03-08 em).
 Den skönlitterära boken ”Björnstad” gavs som sommargåva till samtliga medarbetare
(2018-06).
 Halvdagsföreläsning om Neuropsykiatriska funktionshinder (2018-08-30 fm).
 Avslutande workshop/processarbete för alla chefer inklusive verksamhetsledare
(2018-08-30 em).
Fler personer än planerat har nåtts av kompentensutvecklingens föreläsningsaktiviteter, men
ett antal av deltagarna från Region Gotland har inte kunnat genomföra de planerade 40
tim/deltagare. Detta förklaras främst av det faktum att det under projekttiden tillkom en större
organisationsförändring inom Region Gotland som medförde påtagliga förändringar för KFF.
Kultur och fritidsdirektören avskaffades på sikt och KFF omorganiserades till en avdelning
(KFA) under Regionstyrelseförvaltningen, där huvuddelen av de anställda arbetar, medan all
personal på fritidsgårdarna flyttades till Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Flera
chefsbyten skedde under denna tid och mellanchefsnivån togs bort, vilket medförde oro och
osäkerhet för personalen.
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Effektmål 1. Ökad kunskap och mångfaldsmedvetenhet hos de anställda och de ideellt
engagerade
Enkätskattningar inför respektive efter avslutat projekt:
Förändrad medvetenhet.
 Inför projektstarten skattade 19 % av deltagarna sin kunskap och medvetenhet om
diskriminering som låg till mycket låg (i spannet 1-5 på en tiogradig skala där 1
representerade mycket låg kunskap/medvetenhet och 10 representerade mycket hög
dito).
 Vid projektets slut skattade 5 % av deltagarna sin kunskap och medvetenhet som låg
(3-5 på den tiogradiga skalan, ingen skattade sig i spannet 1-2).
Förändrad kunskap.
 Innan projektet inleddes skattade sig 40 % ha låg till mycket låg kunskap om metoder
och verktyg för att bemöta diskriminering (1-5 på en tiogradig skala där 1
representerade mycket låg kunskap och 10 representerade mycket hög dito).
 Då projektet avslutades var det 20 % som skattade sig ha låg kunskap därom (3-5 på
den tiogradiga skalan, ingen skattade sig i spannet 1-2).
Utbildningsinsatsen har således flyttat fram positionen vad gäller både medvetande- och
kunskapsnivån kring diskrimineringsgrunderna och metoder för att bemöta diskriminering.
De enskilda föreläsningarna har över lag upplevts som mycket givande för deltagarna. I
enkäterna som gjordes i samband med föreläsningarna fick deltagarna skatta på en skala från
1 till 6 (1=instämmer inte alls, 6=instämmer helt) om de upplevt föreläsningen givande och
om den förmedlat ny kunskap. Förutom föreläsningen om jämställdhet, som fick ett
medelvärde på 3,2, så har enkätsvaren från de andra föreläsningarna resulterat i medelvärden
från 4,4 till 5,5.
I enkäternas fritextsvar lyfter flera deltagare fram att de fått med sig såväl ny kunskap som
nya insikter:
”Jag lärde mig nya saker.” ”Det var nog det som förvånade mig och många jag talade med.
Man trodde att man visste och kunde ämnet.” ”Rejäl ögonöppnare kring dessa frågor”
(Mångfald och likabehandling).
”Gav kunskap som gör att man får så mycket mer förståelse för människor som växer upp
under andra förhållanden.” ”Ökade förståelsen för varför människor kan agera som de gör.
Seder och traditioner som är främmande för oss är lika självklara och ’hemma’ för andra
som våra är för oss.” ”Fick mer förståelse för varför vissa möten mellan människor från olika
kulturer kan se ut som de gör” (Möten över kulturgränser).
”Mycket ärlig föreläsning som verkligen berörde och väckte eftertanke.” ”Önskar fler av
dessa utbildningar, det är viktigt för oss men framför allt för våra besökare. Det är vår
skyldighet att ha så mycket kunskap som möjligt.” ”Inser att jag har fördomar som jag faktiskt
inte trodde om mig själv” (Från flicka till [iron]man).
”Föreläsningen väckte frågor om hur våra aktiviteter och gruppverksamheter kan ges ett mer
pedagogiskt upplägg.” ”Väckte reflektioner kring hur arbetsplatser tydligt kan ta ställning,
och vad det gör för det allmänna synsättet” (Neuropsykiatriska funktionshinder).
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I kommentarerna till föreläsningen om Jämställdhet kan man utläsa att många sedan tidigare
är engagerade i och arbetar med jämställdhetsfrågor och därför inte upplevde sig ha fått något
nytt från föreläsningen, vilket kan utgöra en möjlig förklaring till den något lägre
medelvärdesskattningen för denna föreläsning:
”Jag har mycket förkunskap så för mig var det mycket repetition. Vilket också är bra!” ”Jag
kände redan till och var medveten om allt föreläsaren sa. Däremot var föreläsningsens
innehåll ett aktuellt ämne som dagligen bör medvetandegöras så att det till slut blir en
självklarhet för ALLA.” ”Lärde inte så mycket, vilket på ett sätt är positivt eftersom det visar
att jag redan har ett tankesätt som förespråkar jämlikhet.”
Med tanke på målgruppens storlek samt blandade bakgrund och behov, så är det inte konstigt
att det vid varje föreläsningstillfälle fanns motstridiga upplevelser ifråga om föreläsningens
längd, svårighetsgrad och föreläsarens förmåga att engagera.
Vid i princip varje föreläsningstillfälle förekommer det också en, till ämnesområdet, markant
negativ kommentar (”flum”, ”har inget intresse av integrationsfrågor, det får andra ägna sig
åt”, ”politisk propaganda”). Det är omöjligt att bedöma huruvida det är en och samma person
som gjort dessa kommentarer. Dock är det viktigt att understryka att det inte förekommer mer
än en negativ kommentar av den karaktären per tillfälle.
I intervjuerna ges tydliga/många uttryck för att utbildningssatsningen gett påfyllnad på
kunskaperna inom ämnesområdet och framför allt en ökad insikt om att samtal och
diskussioner om frågorna behöver hållas vid liv och föras regelbundet, att man aldrig blir
fullärd och att det inte finns enkla och självklart givna svar för alla situationer.
”Det räcker inte att ha schyssta åsikter, man måste också agera och uttrycka dem.”
Intervjuerna har också gett vid handen att flera deltagare fått möjlighet att fundera kring och
även revidera egna fördomar och förutfattade meningar.
Utbildningsdagarna har genererat stort intresse bland deltagarna och de allra flesta har upplevt
projektet som givande och utvecklande. Några deltagare har dock uttryckt att de redan har
fullgoda kunskaper inom området och därför inte sett någon vinst i utbildningsdagarna eller
arbetsplatsdiskussionerna, medan andra deltagare utifrån samma grund (d.v.s. att behoven av
kompetensutveckling inom området är olika stora för olika personer) betonat vikten av
gemensam utbildning och påföljande diskussioner: ”De som verkligen behöver detta behöver
också oss som kan mer”.
I intervjuerna har det även framkommit att kompetensutbildningen på vissa platser upplevts
som onödigt tidskrävande och att en del deltagare inte riktigt haft den fulla omfattningen av
projektet klart för sig. Detta är tydligt kopplat till de arbetsplatser inom Region Gotland som,
p.g.a. omorganiseringen, under projektets gång haft flera chefsbyten och i något fall t o m
varit utan chef under en längre tid.
Att kunskapen och mångfaldsmedvetenheten bland de anställda höjts framgår tydligt av
resultaten. Det finns inte tillräckligt med underlag för att bedöma om detsamma gäller bland
de ideellt engagerade som deltog på föreläsningarna som erbjöds eftermiddags- och kvällstid i
samband med kompetensutvecklingsdagarna. Indikationer på att så har skett finns dock då de
ideella idrottsföreningarna nu efterfrågar stöd från idrottskonsulenterna på Gotlands
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Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna för att arbeta med frågor som berör machokultur,
inkludering och värdegrund inom idrotten.
Effektmål 2. Bättre bemötande i berörda verksamheter
Här beskrivs först mer konkreta förändringar i relation till bemötande. Därefter effekter av
reflekterande karaktär.
Projektet har bidragit till att konkreta förändringar genomförts. Badhus har numera, förutom
de traditionella omklädningsrum för kvinnor respektive män, ytterligare ett omklädningsrum
öppet för alla som inte känner sig hemma i något av de andra omklädningsrummen. Badhusen
har dessutom förändrat registreringen av besökare från kvinna eller man till barn eller vuxen.3
Över lag har medvetenheten om tillgänglighet ökat bland de i projektet ingående
verksamheterna.
Andra arbetsplatser rapporterar att man börjat se över arbetsmaterial i form av blanketter och
formulär utifrån hur de är formulerade och granskar om de kan omformuleras på mer
inkluderande sätt. Diskrimineringsfrågorna har därvid också fått tydligare plats på
redovisningsnivå. Det kommer även till uttryck mer informellt: ”Jag tänker mer på hur vi
bjuder in och att alla får komma till tals.”
Från alla deltagande verksamheters sida redogörs för att man vid genomgångar av
arbetsplatsens värdegrund kopplar till och tar med det man lärt av kompentensutvecklingen.
I intervjuerna har det också framhållits att den ökade kunskap som projektet bidragit med är
en viktig komponent för ett bättre bemötande. Flera deltagare har betonat att
faktakunskaperna man fått med sig gör det lättare att våga ta sakdiskussioner när man möter
på diskriminering i form av t ex kränkande beteende, nedsättande uttryck och rasistiska skämt
eftersom man nu vet att man har med sig fakta i ryggen. ”Vi har blivit modigare” formulerar
en deltagare det.
Samtal om föreläsningarna har ibland pågått flera månader efteråt. Det har getts många och
tydliga uttryck för att deltagarna har blivit berörda och påverkade av föreläsningarna och att
det har lett till fortsatta diskussioner med kollegor och vidare personliga reflektioner kring
ämnesområdet. ”Att få dela tårar och skratt med medarbetarna, vissa föreläsningar har
verkligen gått in i en, och det har varit häftigt.”
En övervägande majoritet säger att föreläsningarna gett dem nya kunskaper, men det kan vara
svårt att konkretisera på vilket sätt kunskapen appliceras och används i arbetet. Som en
deltagare så talande uttrycker det: ”Jag vet att jag gör det, men jag kan inte riktigt säga hur”.
Frågor om inkludering och diskriminering har blivit en självklar del i det dagliga arbetet och
ingår nu i ”vardagstänket” i flera verksamheter. En deltagare beskriver hur hen och kollegorna
fick en stark aha-upplevelse av i vilken utsträckning de införlivat kunskaperna från
kompetensutvecklingen då de deltog i ett annat utbildningssammanhang där
diskrimineringsgrunderna introducerades för en blandad publik: ”De andra deltagarna tog
fram mobilerna och fotograferade bilden där de sju diskrimineringsgrunderna räknades upp.
3

Med avseende på jämställdhetsintegrering är det förstås ibland av vikt att ha tillgång till uppgifter om hur
många kvinnor respektive män som nås av och har tillgång till aktiviteter och mötesplatser, men den avgörande
betydelsen här att man reflekterar kring i vad syfte registreringarna görs.
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Vi bara tittade på varandra. Det var en insikt om att det sitter i ryggmärgen hos oss nu, vi har
detta med i vårt dagliga arbete och våra dagliga samtal.”
Reflektioner har också kopplats till hur insikterna som kommit under projektet har stärkt den
egna yrkesrollen. ”Våra arbetsplatser är till för andra. Vi är anställda för andra, för våra
besökare, och måste möta dem där de befinner sig. Det betyder också att jag som anställd är
viktig och gör en viktig insats genom mitt arbete.”
Projektet har bidragit till en ökad medvetenhet om vikten av ett inkluderande förhållningssätt
som medfört konkreta förändringar och personliga insikter. Kompetensutvecklingsinsatsen
har därmed utgjort ett viktigt bidrag till arbetet att göra gemensamma mötesplatser öppna och
tillgängliga för alla.
Effektmål 3. Nätverksbyggande mellan olika aktörer i samma geografiska område, med
erfarenhetsutbyte och långsiktig samverkan
Under projektets nätverksbyggande aktiviteter har deltagarna fått mötas i kontaktskapande
miljöer där man har kunnat utbyta erfarenheter och få kunskap om varandras verksamheter.
Vissa i projektet ingående verksamheter kände inte till varandras aktiviteter trots att man har
lokaler i nära anslutning till varandra, men genom projektet har man nu faktiskt mötts och fått
större kunskap om vad de andra gör. Bland dem som inlett nya verksamhetsöverskridande
samarbeten så uttrycks det tydligt att grunden till att det kunde ske var att man fick syn på
varandra. Att man träffats ansikte mot ansikte och fått insyn i varandras verksamheter.
I två av de geografiska områdena har nätverksarbetet utmynnat i att Fritidsbanker har öppnats
i lokal samverkan mellan GI, SISU, bibliotek, ungdomsgård och RK Gotland med lokala
Rödakorskretsen.
Projektet har bidragit till att flera verksamheter nu planlägger och genomför gemensamma
aktiviteter vid marknadsdagar, klädbytardagar, hållbarhetsdagar och andra evenemang. Den
utökade kännedomen om varandras verksamheter har också medfört att flera verksamheter nu
hänvisar till och marknadsför varandras aktiviteter, samt med större medvetenhet planlägger
lokala aktiviteter så att de inte krockar med varandra. I intervjumaterialet har det understrukits
att en viktig konsekvens av den utökade samverkan olika verksamheter emellan är att färre
personer med behov av någon form av stöd eller hjälp faller mellan stolarna.
Genom de verksamhetsöverskridande mötena har vissa förföreställningar kultur och
idrottsvärlden kommit på skam och idrotten upplevs ha kommit lite närmare annan
verksamhet. Även förföreställningar olika yrkesgrupper emellan har blivit synligare och
kunnat nyanseras. Förutom att nya kontakter med andra verksamheter skett, så har projektet
även medfört möjligheter att träffas på andra sätt inom avdelningarna (t ex verksamheter i
Visby och distriktsförlagda verksamheter tillhöriga samma avdelning).
I enkäternas fritextsvar syns entusiasm för de geografiska nätverken.
”Viktigt och kul att samarbeta med andra aktörer på nya sätt.” ”Äntligen framåttänk,
gemensamt i byn man jobbar.” ”Vi kom på nya saker att samarbeta kring.” ”Bra att träffa
’nya’ arbetsplatser som man aldrig har samarbetat med tidigare.”
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Det finns även uttryck för osäkerhet kring syfte och innebörd med nätverksarbetet bland
enkätkommentarerna och intervjuerna har gett vid handen att alla arbetsgrupper inte upplevde
sig ha fått en tydlig bild av intentionerna med nätverksarbetet inför projektstarten.
De olika lokala geografisk nätverken kom igång olika snabbt och på olika sätt. Två av
nätverken har, som ovan beskrivits, utvecklat ingående samverkansarbete och tillsammans
etablerat Fritidsbanker i sina respektive geografiska distrikt. Flera av de andra nätverken har
träffats vid ett antal tillfällen, besökt varandras verksamheter och utvecklat viss
verksamhetsplanering tillsammans. För några nätverk har det varit svårt att komma igång och
även känts oklart vad nätverkandet syftar till. Nätverken har således haft olika behov av
processtöd och igångsättningshjälp. Somliga kom genast igång medan andra skulle ha behövt
mer vägledning i arbetet. Det låg i projektets ursprungliga plan att bistå med sådant arbete,
men mycket av projektledarens tid kom istället att tas i anspråk av oväntade administrativa
utmaningar (se vidare under Erfarenheter av projektet, sid 16)
Under den första delen av projektets genomförandefas erbjöds en processledarutbildning med
möjlighet för ett antal deltagare från varje i projektet ingående verksamhet att delta. Avsikten
var att dessa personer sedan skulle kunna bistå i processarbetet på sina respektive
arbetsplatser och även fylla en funktion i det nätverksskapande arbetet. Drygt 20
projektdeltagare genomgick processledarutbildningen, med en undervikt i deltagarantal från
KFFs sida (vars anställda då stod inför en stor organisatorisk förändring med de ovissa
omständigheter det medför). Processledarutbildningen har varit något av en outnyttjad resurs
under projektets gång så tillvida att deltagarna inte i den omfattning man hoppades på har haft
möjlighet att driva arbetsplatsprocesser. Utbildningen i sig har dock varit mycket uppskattad
bland dem som gick den och deltagare har även lyft fram att det i högsta grad var
nätverksskapande att få gå en sådan utbildning tillsammans med deltagare från verksamheter
man tidigare inte haft kontakt med.
Den gemensamma kompetensutvecklingen har möjliggjort erfarenhetsutbyte mellan olika
verksamheter utifrån en gemensam plattform med fokus på diskrimineringsfrågor och arbetet
att tillgodose att regionens offentliga mötesplatser är öppna och tillgängliga för alla. De
gemensamma utbildningsdagarna har varit kontaktskapande i sig. Nya samarbeten har skapats
och kontaktnäten har breddats och fördjupats vilket möjliggör för fler framtida samarbeten.
De informations- och erfarenhetsutbyten som skett genom projektets nätverksarbete ger goda
förutsättningar för fortsatt samverkansutveckling.
Effektmål 4. Förbättrad anställningsbarhet för de anställda
Som ovan framgått (se effektmål 1) har kompetensutvecklingen gett deltagarna ökade
kunskaper om diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagstiftningen är en lagstiftning som
åligger alla arbetsgivare att följa och som offentlig verksamhet även är skyldig att efterleva
gentemot sina besökare och kunder. Idrotten bedriver nu ett omfattande arbetet utifrån
Riksidrottsförbundets strategi 2025, där några av målen är en idrott som är jämställd och där
alla får plats och alla är inkluderade. Röda Korset en värdegrundsorganisation och har som
sådan till syfte att arbeta med detta slags frågor. Således är deltagarna alla anställda i
verksamheter där de i sitt arbetsuppdrag skall agera så att regionen erbjuder inkluderande och
tillgänglig service på jämlik basis till medborgarna. Kunskaper som möjliggör detta har
stärkts genom projektets utbildningssatsning och det torde sålunda kunna sägas att deltagarnas
anställningsbarhet därmed generellt har förbättrats genom kompetensutvecklingssatsningen.
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För de deltagare som gick processledarutbildningen, så torde den också vara till godo för en
fortsatt god anställningsbarhet.
GI har också ett pågående arbetsmarknadsprojekt för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Tio deltagare därifrån har nåtts av projektet Så många fler och i olika
utsträckning (beroende på tidpunkt de kom in i arbetsmarknadsprojektet) deltagit i
utbildningsdagarna.
Implementering och spridning av projektet
Överföringen av erfarenheter från projektarbete till ordinarie verksamhet är en av de stora
utmaningarna i utvecklingsarbete. Redan i analysfasen beslutades att de i projektet ingående
verksamheterna under projektprocessen skulle arbeta fram checklistor/dokument för hur
projekterfarenheterna skall implementeras på varje arbetsplats. I flera verksamheter har man
även inarbetat frågorna som en fast punkt på APT-mötena.
Processarbetet med cheferna vid projektets avslut ett bra sätt att förankra fortsatt
implementeringsarbete. Att stärka förmågan hos de som skall leda ökar viljan att leda.
Implementering och vidmakthållande av samverkan förstärks även av att kunna se
ekonomiska vinster i form av gemensamma kurser, ledarskapsutbildningar och andra
utbildningstillfällen. ”Rigida strukturer är inte resurseffektivt.”
Vad gäller spridningseffekter, så har projektarbetet bland annat underlättat för GI/SISU att
koppla till andra pågående processer, så som killmiddagar och projekt för att främja äldres
fysiska aktivitet.
De sammantagna resultaten motiverar bedömningen att kompentensutvecklingsinsatsen
fallit väl ut med avseende på effektmålen. Projektets aktiviteter har bidragit till reella effekter
i linje med projektets mål. En majoritet av deltagarna uttrycker ökad kunskap och förhöjt
medvetande om mångfaldsperspektiv och de i lag reglerade diskrimineringsgrunderna. Både
konkreta och reflekterande förändringar i bemötande har skett. Nya möten och
erfarenhetsutbyten har kommit till stånd såväl mellan olika verksamheter som inom de olika
avdelningarna. Ett par stora samarbeten har skapats och projektets nätverksaktiviteter har
möjliggjort för framtida samarbeten. I och med att deltagarnas kunskap om
diskrimineringsgrunderna har ökat, så har också deras anställningsbarhet förbättrats.
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Erfarenheter av projektet
Här redogörs för några av de erfarenheter och lärdomar som kommit ur arbetet med projektet
Så många fler relaterat till de utmaningar projektet tog sig an samt några utmaningar som
dök upp under arbetets gång.
Kompetensutveckling är i sig en utmaning på så sätt att det är ett utvecklingsarbete och som
sådant kan det krocka med det dagliga arbetet. Det ingår i de flesta verksamheters dagliga
arbete att upprätthålla gängse arbetsrutiner och genomföra arbetet enligt etablerade metoder
medan det ligger i utvecklingsarbetets själva kärna att pröva nya sätt att tänka och göra för att
möjliggöra utveckling av verksamheten. För att utveckling skall ske behöver man bryta de
dagliga tanke- och förhållningssätten, utan att därvid helt störa det dagliga arbetets
fortlöpande, och sedan överföra nya goda erfarenheter på praktiskt fungerande sätt till den
dagliga verksamheten. Det är en balansakt som kompetensutvecklingsinsatser över lag har att
brottas med.
I utformningen av projektet Så många fler tog initiativtagarna sig an ett antal utmaningar.
Hur förmedlar man kunskap om inkludering, diskriminering och bemötandefrågor till en
blandad målgrupp bestående av olika yrkesgrupper med skiftande förkunskaper och
varierande utbildningsbakgrund? Hur underlättas steget från ökad kunskap och medvetenhet
till konkreta förändringar i bemötande? Hur skapar man förutsättningar för samverkan kring
inkluderingsfrågor olika verksamheter emellan? Och hur förankras kunskapen långsiktigt i de
i projektet ingående verksamheterna så att möjligheter finns för utvecklingsprocessen att
fortsätta även efter projekttidens slut?
Under projektets gång tillstötte dessutom ett par påtagliga utmaningar.
Dels de förändrade förutsättningarna för KFF som medförde oro bland personalen, osäkerhet
kring den nya organisationsutformningen och många chefsbyten.
Dessutom kom administrationen att visa sig ta avsevärt mycket mer tid än vad man räknade
med då man utformade projektet.
Ett antal erfarenheter och lärdomar i relation till dessa utmaningar har lyfts fram och betonats
av styrgruppen och arbetsgruppen under utvärderingen.
Projektet hade ett organisatoriskt komplext upplägg med flera verksamheter involverade och
en kontaktkedja där chef/kontaktperson utgjorde en viktig länk mellan projektarbetsledningen
och deltagarna. Projekt av detta slag är avhängiga av att stegen i kontaktledet fungerar vilket
blev tydligt under projektprocessen. Utfallet är i hög grad beroende av att cheferna såg
insatsen som viktig och förankrade det synsättet i sin arbetsgrupp. I de fall där chefer uttryckt
stort engagemang och vilja att leda arbetsgruppsprocessen har kompetensutvecklingsinsatsen
fungerat mycket bra. För de arbetsplatser som under KFFs omorganisation drabbades av flera
chefsbyten och ibland längre chefsfrånvaro är det begripligt att fokus primärt låg på den
dagliga verksamheten och att projektdeltagande emellanåt kom att nedprioriteras.
Situationen, med chefsbyten p.g.a. omorganisation, medförde att alla deltagare inte fick
samma tydliga information inför kompetensutvecklingsprogrammets start och att alla inte
heller har fått de avtalade arbetsplatsförlagda kompetenstimmarna, vilket har missgynnat de
arbetsplatserna.
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Det har under utvärderingen också från deltagarhåll kommit till tydligt uttryck att huruvida
utbildningssatsningen och de nya kunskaperna tillvaratas i verksamheten till syvende och sist
är beroende av chefens beslut att så skall göras.
I retrospektiv synes det tydligt att projektgenomförandet hade underlättats med fler av
Regionens avdelningar representerade i arbetsgruppen, både vad gäller avdelningar där många
chefsbyten förekom och överlämningsglapp ibland uppstod och avdelningar där
ämnesområdet och frågorna inte varit så prioriterade.
Vad gäller utvecklingsarbete inom förvaltningen, så har möjligheten att involvera den
politiska ledningen i ett tidigt skede lyfts. De politiska nämndernas styrdokument reglerar vad
som skall utgöra särskilt prioriterade områden under kommande period och därigenom kan ett
ytterligare incitament till förändringsarbete ges (förutsatt att arbetet av respektive nämnd
befinns vara av prioriterad grad).
Projektet har genomsyrats av lyhördhet och öppenhet styrgrupp och arbetsgrupp emellan och
av en tydlig projektstruktur med flexibla ramar, vilket sammantaget har bidragit med utrymme
för eftertanke, analys och förändringar under arbetesprocessens gång. Flera aktiviteter har
kunnat läggas till under projekttiden. Bland annat lade man i projektets slutfas in en
avslutande workshop/processarbete för alla chefer inklusive verksamhetsledare, vilket gav
möjlighet att nå ut även till nytillträdda chefer och tillika ytterligare stärka förankring och
fortsatt implementering inom alla verksamheter.
Projektadministrationen visade sig ta mycket större utrymme än vad som antagits i
planeringen av projektet. ESFs administration är inte anpassad för projekt av denna karaktär,
d.v.s. som löper över längre tid med flera verksamheter involverade och med såväl
gemensamma som arbetsplats- respektive geografiskt förlagda aktiviteter. Projektledarens tid
kom sålunda i hög utsträckning att tas i anspråk av att säkerställa att alla deltagarunderskrifter
från varje aktivitetstillfälle kom in och rapportera dem vidare i två olika system. En viktig
lärdom härav är att projekt av detta slag, med organisatorisk komplexitet och som avser att ha
arbetsutrymme för viktigt mobiliserings- och förankringsarbete, kräver mer arbetstid att
genomföra än den deltid som anslogs för projektledaren.
De omständliga tidsrapporteringarna har upplevts frustrerande inte bara av arbets- och
styrgrupp utan även av projektdeltagarna:
”Resursslöseri med alla pappersunderskrifter, tidsödande och ibland närmast löjligt
minutiöst”.
Arbetsgruppens tilltro till det utbildningsupplägg man valde har stärkts. Projektprocessen och
utfallet har visat att metoden man valde för att förmedla kunskap om värderingsfrågor och
främja konkreta förändringar i bemötande är ett fungerande förfaringssätt för att skapa
förändring och möjliggöra ett långsiktigt hållbart förändringsarbete. Huvudtanken var att
inleda med föreläsning som både berör emotionellt och förmedlar ny kunskap, därefter ge tid
för egna och gemensamma reflektioner för att sedan ha arbetsplatsförlagda workshops där
man arbetar med diskussionsfrågor av reflekterande och praktiskt implementerande karaktär.
Genom det valda utbildningsupplägget slöt man an till en kunskapstradition som betonar
vikten av medvetandegörande som utgångspunkt för att möjliggöra kritisk reflektion och
förändrad handling. Upplägget bryter den ofta grundmurade förförståelsen om att all
vuxeninlärning är kognitiv vilket ger utrymme för lärdomar och insikter på olika plan, som
därefter kan ges konkret förankring.
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Upplägget med gemensamma utbildningsdagar för de olika verksamheterna gav tillika en
värdefull gemensam referensram att utgå ifrån, vilket underlättade för nätverks- och
samverkansarbete, medan de arbetsplatsförlagda processerna/workshops möjliggjorde för
konkreta och verksamhetsspecifika implementeringar.
De lokala geografiska nätverken är en stor möjlighet. Att bibehålla dem ser styrgrupp och
arbetsgrupp som en viktig implementeringsuppgift. En viktig del däri är att ge utrymme för de
positiva erfarenheterna och allt som fungerade bra. Att fortsätta att lära av och genom
varandras goda erfarenheter och framgångar främjar vidare utvecklings- och
samarbetsmöjligheter. Processhjälp till de lokala geografiska nätverk som behövde
igångsättnings- och mobiliseringshjälp var den del av projektarbetet som fick nedprioriteras
p.g.a. den oförutsedda administrativa arbetsbördan. Men nätverkskontakter har skapats,
samarbeten har inletts och möjligheter för framtida god samverkan har beretts.
Från styrgruppens håll har man betonat betydelsen av att projektledaren och arbetsgruppen,
förutom projektarbetskompetens och lyhördhet för processutvecklingen, också hade gedigna
kunskaper i diskrimineringsfrågorna. Projektet har syftat till att öka kunskap om värderingar
och värdegrundsfrågor. Det är ett komplext och komplicerat arbete som inte enbart handlar
om rationell kunskapsförmedling och för att förändringsarbetet skall nå fram till så många
som möjligt så fordras nyanserade förhållningssätt och fördjupad medvetenhet om egna
förföreställningar såväl som öppenhet för olikheter i förståelsen av frågorna. Arbetsgruppens
insikter häri har sannolikt varit av substantiell vikt för att projektet kunnat nå ut på de sätt det
gjort.
Vikten av kompetensutveckling inom dessa områden har blivit än tydligare. Det är ett område
där man aldrig blir fullärd och där reflektioner, diskussioner och kunskapsförmedling inte har
ett slut. Projekterfarenheterna ger vid handen att de allra flesta vill väl och vill förändra
orättvisor, men ibland agerar man fel utifrån okunskap om erfarenheter man själv aldrig haft
och ibland vill man förändra orättvisor för att minska obehaget man själv känner därav, vilket
gör att handlingarna, tvärtom, kan bli till ett hinder för verklig förändring utifrån utsatta
gruppers behov. Ett fortsatt arbete med att reflektera och tillsammans vrida och vända på
föreställningar, fördomar och diskutera rådande normer och vad de gör med oss människor är
nödvändigt för alla.
Utvärderaren har under utvärderingsarbetet överraskats av det mycket påtagliga engagemang
flera deltagare visar inför dessa frågor och den glädje och tacksamhet de uttrycker över att ha
fått möjlighet att vara delaktiga i projektet. Styrkan och glöden i detta engagemang kan
svårligen överföras till text i en utvärderingsrapport, men är viktig att framhålla inte minst då
det visar på vilken vikt arbetet med inkludering och diskrimineringsfrågor har för många
anställda.
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Sammanfattande analys och slutsatser
Projektets långsiktiga ambition har varit att igångsätta ett hållbart förändringsarbete för
integration och delaktighet i lokalsamhället för alla på Gotland boende personer. Genom
projektet har ett sådant arbete inletts. Som ovan beskrivits har projektets målsättning avseende
ökade kunskaper om diskrimineringsgrunderna och förhöjd medvetandenivå avseende
fördomar i dessa frågor fallit väl ut. Utbildningsdagarnas föreläsningar har bringat deltagarna
både kunskap och personligt berörande erfarenheter. Deltagarna har under projektets gång
tillsammans fått vända och vrida på tankar, föreställningar och fördomar om hur vi som
människor ser på varandra, vilket har bidragit till att frågorna kommit närmare såväl på
individplan som i verksamheterna. Det är en process som fortsätter efter projektavslutet och
utgör en viktig del i att diskrimineringsarbete blir mer än ett pappersarbete.
Effekterna av ett långsiktigt förändringsarbete tar tid att se. Komplexiteten i uppgiften att
kompetensutveckla flera verksamheter med sinsemellan olika yrkesmänniskor inom ett
område som berör värderingar och värdegrundfrågor, och därtill stimulera samverkan dessa
verksamheter emellan, skall inte underskattas. Det är mycket positivt att ett par av nätverken
som etablerats under projektperioden har utvecklat ett betydande samarbete. Det är likaså
positivt att förändringar i bemötande redan har kommit till tydliga uttryck.
De svårigheter projektet upplevt har främst varit relaterade till att administrationen tog
mycket mer tid i anspråk än man förutsett samt till de organisationsförändringar som skedde
inom Region Gotland. Det förstnämnda medförde att projektledaren inte kunde lägga den tid
som projektplaneringen avsåg på att bistå med processarbete i de lokala geografiska nätverk
som önskade hjälp därmed. Det förändrade läget för KFF bidrog till att projektet inte blev
tillräckligt tydligt introducerat för alla deltagare, trots god initial chefsförankring. På de
arbetsplatser där, ibland flera, chefsbyten skett har arbetsplatsprocesserna haft svårt att få
utrymme och ta fart. Arbetsplatsförlagda workshops har därför i varierande grad hållits på de
olika arbetsplatserna.
Sammanfattningsvis har projektet nått långt i sina målsättningar. En mobilisering har skett
inom alla verksamheter. Utmaningen är nu att fortsätta att hålla arbetet levande. Många
deltagare har uttryckt önskan om en fortsättning på projektet och en del konkreta förslag på
fortsatt arbete har formulerats under utvärderingen, så som gemensamma
problemlösningsscenarion i verksamhetsöverskridande form. Huruvida en sådan fortsättning
skulle vara praktiskt genomförbar med avseende på tid och ekonomi kan inte bedömas här.
Fortsatt arbete med att tillvarata och implementera de lärdomar och erfarenheter projektet gett
är dock både viktigt och fullt möjligt att göra. Ett stort ansvar för att processen drivs vidare
och att arbetet följs upp så att projekterfarenheterna lever kvar ligger hos respektive chefer vid
de i projektet ingående verksamheterna.
För vidare spridning och implementering av projekterfarenheterna är det intressant och viktigt
att lyfta fram de faktorer som varit särskilt betydelsefulla för resultatet:
Ett grundligt förarbete
Projektet byggde på en genomtänkt projektidé och utgick från en väl utarbetad
förändringsteori. Under analysfasen kartlades de i projektet ingående verksamheternas
utvecklingsbehov och kompetensutvecklingsinsatsen gavs sedan sin slutgiltiga form därefter.
Projektet förankrades redan i sin linda hos berörda chefer (varav flera dock, pga
omständigheter som ovan nämnts, slutade under projekttiden).
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Projektupplägget
Kompetensutvecklingsprogrammet löpte över tid och gav på så sätt utrymme för reflektioner,
bearbetning och möjlighet att smälta informationen mellan utbildningstillfällena. Genom att
gå bortom konceptet med ett komprimerat utbildningstillfälle skapades förutsättningar för att
ny kunskap fick tid att sjunka in, komma till tillämpning i verksamheterna och leda till
förändrat handlande. Att arbeta med föreläsningar som berörde emotionellt bidrog till att
kompetensutvecklingen nådde fram så väl som det gjorde.
Inkludera alla sju diskrimineringsgrunderna
Det visade sig vara ett lyckosamt drag inte minst genom att det väsentligt minimerade ”vi och
dem-resonemang”. Har man viss, eller nära, bekantskap med någon av dessa tenderar det att
”spilla över” i bättre förståelse av andra former av diskriminering och utsatthet.
Projektledarens och arbetsgruppens kunskaper i diskrimineringsfrågorna
Den gedigna kunskap och tidigare erfarenhet av arbete med dessa frågor som fanns i
arbetsgruppen var av vikt för att nå framgångar i detta förändringsarbete, som inte enbart
handlar om inhämtande av nya faktakunskaper utan även berör förändringar på ett djupare
personligt plan.
Både individ- och organisationsnivå
Projektet engagerade både individ- och verksamhetsnivå, vilket är nödvändigt för att verkliga
förändringar skall kunna ske. Förankring på både lednings- och utförandenivåer krävs för att
utbildning och ny kunskap skall leda till förändrat handlande på arbetsplatser och inom
organisationer.
Organisationsöverskridande arbete
Det finns en stor potential i organisationsöverskridande arbete och nya samverkansformer.
Förutom direkta samarbeten, så bidrar nya former av nätverk till bredare perspektiv och till
yrkesöverskridande kunskaps- och erfarenhetsutbyten som annars inte så lätt kommer till
stånd. Dessa utbyten ökar möjligheterna till bestående förändringar till förmån för allas
delaktighet i lokalsamhället.

Projektets viktigaste förtjänster är att:




En faktisk kompetensutveckling inom diskrimineringsgrunderna har skett
Projektet har bidragit till en positiv normförskjutning
Samverkan har uppstått olika aktörer emellan
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Förändringsteorin
Resurser

Personal:
Projketledare,
ekonomiansvarig,
administratör.
Styrgrupp, arbetsgrupp samt chefer
Föreläsare,
utvärderare samt
processledare (behövs
fler än projektledaren
som genomför
processer).
Medel för att
genomföra
kompetensutvecklingsinsatserna i mindre
naturligt formade
grupper,
projektledning,
material, resor för
föreläsare, lokal.

För att erbjuda detta
måste vi göra…

Aktiviteter

Kompetensutvecklingsinsatser i de
geografiska områdena i
grupper utifrån de olika
mötesplatserna/arb.gr.
Insatserna består av
föreläsningar,
processarbete och
workshops, där
grupperna utgår ifrån
mötesplatserna.
Kompetensutveckling
sker med tid emellan
för att varje individ ska
hinna landa i sina nya
kunskaper och få
möjlighet att vrida och
vända på resonemang
och synsätt.

För att uppnå
resultaten måste vi
erbjuda…

Leverans/
utfall
Styrgruppsmöten med
ledning från
organisationerna
Arbetsgruppsmöten
Föreläsningar; 140
deltagare, 5 tema i 6
områden.
Processträffar; 140
deltagare, 5 tillfällen i 6
områden.
Workshop; 140 deltagare
i 6 områden
Språkpraktikanter på
mötesplatserna – lära sig
språket och lära sig mer
om asylsökandes
erfarenheter och liv.

För att nå effekten
måste vi uppnå…

Resultat

Förändrat beteende och en
förståelse för sina egna
fördomar. Mångfaldstillgänglighets- och
jämställdhetsmedvetenheten
har ökat och individen ser
möjligheterna med ett
mångfaldstänk i det arbete
hen utför.
Ökad kunskap om den
arbetskraftskompetens som
de asylsökande har.
Ökad samverkan mellan olika
arbetsgrupper samt med
ideella sektorn, för att öka
integrationen genom att
skapa mötesplatser för alla
utifrån diskrimineringsgrunderna.
Nätverksbyggande inom och
utanför den egna
organisationen. Ökad
samverkan i de geografiska
områdena.
Organisationsutveckling.

Kortsiktig
effekt
Ökad kunskap och
mångfaldsmedvetenhet hos
de anställda och de ideellt
engagerade, samtidigt som
kunskapen om
jämställdhetens betydelse
för en långsiktig integrering
i samhället har ökat. Utgå
ifrån alla diskrimineringsgrunder – Allas rätt att vara
med
Bättre bemötande i
berörda verksamheter
Nätverksbyggande mellan
olika aktörer i samma
geografiska område, för att
skapa en långsiktig
samverkan
Förbättrad anställn.barhet
för de anställda. I
förlängningen tillgodose
arb.marknadens behov av
arbetskraft genom de nya
gotlänningarna

Start

För att göra detta
behöver vi……

Bilaga 1

Förändringsteorin
Resurser

Processledning/workshop ledare

För att erbjuda detta
måste vi göra…

Aktiviteter

Varje arbetsgrupp
skapar en checklista,
för att arbetet ska
fortgå efter genomfört
projekt. Checklistan är
ett levande dokument
under hela projektet
och även därefter.
Workshops där verktyg
och metoder provas
och anpassas efter
målgruppen.

För att uppnå
resultaten måste vi
erbjuda…

Leverans/
utfall

För att nå effekten
måste vi uppnå…

Resultat

Metoder och verktyg för
att arbeta fram en
checklista/arbetsgrupp

Frågorna och utvecklingen
följs upp efter projektet är
avslutat och hålls levande.

De anställda är trygga i
sin kompetens och sina
verktyg/metoder.

Mötesplatserna är en
samlingsplats som är trygg,
öppen och välkomnande för
alla. Verksamheter anpassas
så att integration möjliggörs
för olika målgrupper
tillsammans.

Kortsiktig
effekt
Skapa hållbarhet i att
arbetet under projektet
fortlever och utvecklas
efter projektavslut.
Ökad trygghet och minskad
segregation.

Start

För att göra detta
behöver vi……

Bilaga 2
Beslutades på Styrgruppsmöte 2016-10-11
Styrgruppens roll och ansvar:









Styr projektet utifrån dess idé och syfte
Ägnar sig åt strategiska frågor
Följa upp projektet, dess tidsramar, budget och resultat
Stödja projektledningen, säkerställa att den har full kontroll och att projektet kommer att nå
målet
Ansvarar för ökad tillgänglighet och jämställdhetsintegrering (ingår som uppdrag till
styrgruppen från ESF och hela projektet handlar om detta, d.v.s. kompetensutveckling inom
bl.a. dessa områden)
Ansvarar för spridning, påverkan och implementering
Säkerställa att projektets resultat är i linje med planerad verksamhet och bidrar till
effektmålen

Styrgruppen har det övergripande strategiska ansvaret och styr projektet i förhållande till de
samverkande organisationernas ordinarie verksamhet.
Styrgruppen måste vara väl insatt i projektets idé och syfte och kunna ta ett helikopterperspektiv, att
se helheten och inte bara utgå från den egna organisationens perspektiv.
Projektägaren (GI) bär huvudansvaret, men med ett samspel med styrgrupp och projektledare.
Projektägaren är den som leder styrgruppens arbete och även den som ansvarar för att styrgruppen
innehåller de olika kompetenser som behövs för att säkra ett framgångsrikt projekt, som sätter
avtryck i organisationerna efter projektets slut.

Arbetsgruppens roll:
Arbetsgruppen är de som utför arbetet. Arbetsgruppen leds av projektledaren och arbetsgruppen är
ett stöd för projektledaren. I arbetsgruppen ingår projektledare Anna Samelius, en person till från
Gotlands Idrottsförbund, Cecilia Herdenstam Kultur och fritidsförvaltningen/biblioteken, samt två
personer från Kultur och fritidsförvaltningens andra avdelningar. Alla deltagande organisationer ska
vara representerade i arbetsgruppen.

