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FÖRORD
Hösten 2010 sysselsatte LSS Daglig verksamhet i Skövde kommun 215 personer, genom ett
både omfattande och varierande utbud av arbetsuppgifter. En då påbörjad omorganisering
har idag resulterat i verksamheter som är mer arbetsorienterade än tidigare. I samband
med denna omorganisering initierades också tanken på ett projekt för personer med högfungerande autism, då denna målgrupp inte attraherades av det befintliga utbudet. Projektet skulle dels producera Sveriges första lättlästa lokaltidning, dels arbeta för att i samverkan med andra verksamheter och nyckelpersoner, ge målgruppen förutsättningar till
arbete på den öppna arbetsmarknaden. Projektet fick namnet Black & White.
Idag är Black & White en reguljär verksamhet med i skrivande stund 13 deltagare. En lokalredaktion i Falköping har startats, och flera i andra kommuner planeras, i de kommunernas dagliga verksamheter. Läsare kan få lokalnyheter från hela Skaraborg, då alla 15
kommuner i regionen samarbetar med tidningen.
Black & White är det första projektet på den här ambitionsnivån, som Avdelningen för
funktionshinder har drivit, vilket också medfört en mycket stor utmaning för oss inblandade. Projektet har kantats av diverse förseningar, men har som utvärderingen visar ändå
lyckats intressera, behålla och framförallt engagera målgruppen.
1000-tals personer av de som idag har insats enligt LSS Daglig verksamhet i Sverige riskerar att bli utförsäkrade från försäkringskassan när de fyller 30, om inte reglerna ändras.
Kraven på berörda verksamheter, däribland daglig verksamhet, ökar därför i samma omfattning att kunna hjälpa de som faktiskt kan komma vidare och få arbete på den öppna
arbetsmarknaden, eller klara av högre studier. Det är idag ett för kort tidsperspektiv att sia
om hur många som deltar i Black & White som kommer vidare, men vi har lyckats ta ett
första och mycket viktigt steg i den riktningen – mot ett fullt deltagande i samhället.

Skövde 2013-02-11

Herman Johansson
projektledare
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SAMMANFATTNING
Här följer en sammanfattning av de resultat som framkommit i utvärderingen av projektet
Black & White i Skövde kommun.
Utvärderingen
Totalt har 11 av 13 deltagare i Black & White fyllt i en enkät och 12 deltagare har intervjuats. Det har gjorts gruppintervjuer med personal i projektet, chefer inom förvaltningen,
personer inom kommunens verksamhet – interna samverkansparter – och med externa
samverkansparter. En enkät gick ut via e-post till 56 personer som på något sätt varit involverade i projektet och 42 besvarade enkäter inkom.
Verksamheten Black & White
Black & White finns i en ganska liten lokal på Vasagatan i Skövde. Varje arbetsplats är
utrustad med dator och skärm. Trots att verksamheten hållit på i drygt ett år, har inte alla
IT-frågor blivit lösta. Trots att lokalen inte är så stor och att det är lätt att bli störd, var det
få deltagare som tyckte att lokalen var ett problem.
Sedan projektet startade i september 2011 har 5 kvinnor och 16 män deltagit i verksamheten. Deltagarna får själva välja vilka tider de vill arbeta. De flesta deltagarna är på Black
& White 4–6 timmar per vecka fördelade på ett par dagar. När deltagarna kommer får de
dagens arbetsuppgift på ett gemensamt USB-minne. Det kan vara att fotografera, leta efter
något nytt att skriva om eller fortsätta skriva på en artikel. Deltagarna har haft möjlighet att
gå en webbaserad utbildning om att skriva lättläst och om programmet Photoshop.
En viktig del i projektet har varit arbetet med att skriva och följa upp deltagarnas handlingsplaner via planeringsmöten. Dessa handlingsplaner följs upp ungefär varannan månad i samtal mellan personal och deltagare, så kallade planeringsmöten. I intervjuerna
med deltagarna framkom att ingen hade själv någon kopia på eller tillgång till sin handlingsplan. Handlingsplanerna fanns bara hos personalen. För de flesta deltagarna var inte
handlingsplanen något betydelsefullt eller viktigt dokument. Flera visste knappt att de
hade den. Inte heller samtalen, planeringsmötena, uppfattades som betydelsefulla.
Flertalet deltagare tyckte att de fått stöd i sin utveckling. I intervjuerna med deltagare
framkom också att endast en eller två deltagare kunde tänka sig att om ungefär ett år gå
vidare till praktik, studier eller arbete. För de övriga låg det mycket längre fram i en obestämd framtid. De flesta deltagarna hade också en otydlig bild av vad de ville göra i framtiden, vad de behövde kunna och klara av för att kunna gå vidare. Av de intervjuade var det
ungefär två deltagare som var intresserade av att arbeta med den typen av arbetsuppgifter
som finns på Black & White – att skriva och/eller fotografera. De övriga var inte speciellt
intresserade av den typen av arbete som förekom på Black & White.
De projekt som får medel från EU ska också vara lärande miljöer. Resultaten från utvärderingen visar att verksamheten på Black & White till stora delar är en lärande miljö. Den
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kan dock utvecklas vidare för att ytterligare ge deltagarna en insyn i vilka förutsättningar
det finns för att göra praktik, studera eller få en anställning.
Alla projekt som får stöd genom EU:s socialfonder ska arbeta med jämställdhet och tillgänglighet. Verksamheten Black & White är både jämställd och tillgänglig så långt det är
möjligt, utifrån både vad som är ESF-rådets definition och vad som skrivits i projektbeskrivningen.
Totalt sett var deltagarna nöjda med verksamheten i Black & White. De flesta valde att
delta i Black & White på grund av att det kunde leda vidare till arbete, studier eller praktik.
Endast en liten del av de intervjuade valde att delta på grund av dess innehåll; att arbeta
med en lättläst webbtidning. Arbetet med verksamheten har fått många positiva omdömen
från deltagare, chefer och samverkansparter.
Arbetet med projektet
Projektet har haft en projektledare anställd på heltid under hela projektet. Från och med
februari 2012 anställdes en arbetskonsulent som ledde den dagliga verksamheten. Under
hela projektet har också en journalist varit anställd för att stötta deltagarna i arbetet med
att skriva lättlästa texter. Projektet har dock inte haft någon ledningsgrupp och/eller styrgrupp. Istället har man haft fyra arbetsgrupper. En har haft hand om IT-frågor, en om den
dagliga verksamheten, en om ekonomi och en har varit en redaktionsgrupp.
Överlag uppfattades starten av många som rörig och projektets innehåll verkade otydligt. För deltagarna som själva beskrev att det var viktigt med struktur, tydlighet och ordning, var det jobbigt i början när allt inte var förberett och färdigt. För olika samverkansparter var det svårt att få grepp om vad projektet egentligen innebar, vad som var dess
syfte och verksamhet.
I både intervjuer och e-postenkäter framkom att det mest positiva med projektet var att
man nått en målgrupp som annars är svår att nå med daglig verksamhet. Ytterligare en
styrka som framhävdes var den produkt som verksamheten tagit fram – webbtidningen.
En tredje styrka som lyftes fram i e-postenkäten var arbetets innehåll och vad det kan leda
till och har lett till för deltagarna.
Vad var projektets svagheter? Några av dessa har redan berörts, såsom att projektet upplevts rörigt och otydligt, avsaknaden av ledning och styrning, att all teknik ännu inte var på
plats och avsaknaden av arbetscoach. I intervjuer och e-postenkäten togs också upp de
problem som funnits med att driva ett EU-projekt. Det bestående intrycket från flera intervjuade i projektledningen var att det var tveksamt om man var beredda på att söka ekonomiskt stöd från EU någon mer gång.
Från EU:s sida ska de projekt som får ekonomiskt stöd vara innovativa. Utifrån den beskrivning som ESF-rådet tagit fram om innovativ verksamhet kan konstateras att verk6

samheten svarar mot verkliga behov hos både deltagare och verksamhet. Verksamheten är
också innovativ utifrån att den innebär tydliga fördelar jämfört med befintliga lösningar.
Det vill säga att i jämförelse med annan befintlig daglig verksamhet har projektet i mycket
högre grad nått målgruppen. Det är däremot ännu tveksamt om projektet kan betraktas
som innovativts i relation till hur man involverar nya aktörer.
Den lärdom som flest uttryckte handlade om att det går att göra en daglig verksamhet för
personer med högfungerande autism och att det är viktigt att ha en sådan verksamhet. Den
andra lärdomen som togs upp, mer utifrån det som kanske inte fungerat så bra, var hur
man driver och leder ett projekt.
En fråga som varit viktig att besvara för Socialfondsprogrammen har varit projektens mervärde. Projektet har främst skapat mervärden genom att påverka och förbättra individers
och gruppers situation i arbetslivet. Genom att fånga upp unga vuxna med högfungerande
autism i en daglig verksamhet med tydliga ambitioner att leda vidare till praktik, studier
och arbete ökar möjligheterna för både individerna och gruppen som sådan att närma sig
arbetslivet i högre grad än om de inte deltagit i projektet.
Projektets syfte och mål
Projektet hade fem primära syften. Överlag kan konstateras att de primära syftena i liten
utsträckning blivit uppfyllda.
Det första syftet handlade om målgruppen och att simulera en verklig arbetsplats. Det är
tveksamt om Black & White simulerade en verklig arbetsplats. Däremot har projektet nått
den målgrupp som det riktade sig till. Det andra syftet handlade om att deltagarna skulle
rustas inför framtiden för att möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden. För
deltagarna var det svårt att överblicka hur de rustades för framtiden och inför vad de
rustades till. För de övriga – personal, chefer, intern och extern samverkansparter – verkade det som att det snarare handlade om ett steg av många mot en eventuell öppen arbetsmarknad.
Det tredje syftet handlade om att deltagarna skulle tränas inför att bibehålla en anställning
och inför arbetsgivares krav. Inför det här syftet hade deltagarna olika åsikter. En del
tyckte att de fick träning, andra inte. Ingen av de övriga intervjuade, inte heller cheferna
eller personalen, kunde säga vad denna träning innehöll utöver det som sagts om inslagen
av en verklig arbetsplats. Samverkan har varit ett av programkriterierna för de projekt som
sökt medel från ESF-rådet och därmed EU. Det fjärde syftet handlade om att skapa praktikplatser genom samarbete och anknöt därmed till programkriteriet om samverkan. Vid
projektets slut hade ingen deltagare fått någon praktikplats genom projektet. Anledningen
till det var att ingen deltagare ännu kände sig redo för praktik. Därmed har inte samverkan
inför praktikplatser ännu varit aktuellt. Inom projektet har många olika samarbetskontakter knutits med andra kommuner, högskolan, intresseföreningen Attention Skaraborg,
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Gothia Science Park med flera. En del samverkansparter har funnits med i arbetsgrupperna. Samverkansparter har också bjudits in till projektmötena.
Projektet har också haft flera sekundära syften, vilka till största delen uppfyllts. Det första
handlade om att producera en lättläst tidning på Internet och det syftet har helt blivit uppfyllda. Den 2 april 2012 lanserades webbtidningen, www.kortanyheter.se. Det andra syftet
var att arbeta med översättning till lättläst svenska och det har också uppfyllts, även om intresset för lättläst som teknik varit svagt. Det tredje syftet handlade om att producera nyttoeller övningsspel. Ett företag har utvecklat kontorssimulatorn SPOKK vilket deltagarna har
kunnat använda. I och med det har även det syftet, så långt det varit möjligt, blivit uppfyllt.
Det fjärde sekundära syftet var att skapa ett forum på hemsidan för olika läsargrupper. Syftet har dock stött på praktiska hinder och juridiska frågetecken, vilket lett till att den inte
prioriteras. Därmed har frågan behandlats av projektet, men syftet har inte uppfyllts.
Projektet har också haft ett antal mål som till stor del uppfyllts. Det första målet handlade
om totalt rekrytera 10 deltagare fram till den sista december 2011. Detta mål blev inte uppfyllt till det utsatta datumet, men när projektet väl var slut hade det uppfyllts mer än väl.
Det andra målet handlade om könsfördelningen under projekttiden. Man kan konstatera
att så långt det varit möjligt har målet uppfyllts. Det tredje målet handlade om när webbtidningen skulle lanseras och dess omfattning. Webbtidningen skulle ursprungligen ha
lanserats 2012-01-01. Den lanserades istället den 2 april 2012. Sedan tidningen lanserades
har antalet artiklar per månad ökat. I slutet av projekttiden, hösten 2012, är antalet artiklar uppe i det förväntade. Det fjärde målet handlade om att hälften av deltagarna förväntas
påbörja eller helt övergå till annan anställning. Det verkar inte på formuleringen i målet att
detta ska ske under projekttiden, vilket inte heller har skett. Ingen deltagare har under
projekttiden gått vidare till praktik, studier eller arbete. Bland de som intervjuats var det
ingen som trodde att målet var möjligt att uppnå på drygt ett år, utan tidsperspektivet var
betydligt längre. Det femte och sjätte målet handlade om framtiden när projekttiden var
slut. Dessa mål anknyter till programkriteriet om strategisk påverkan. Det finns redan beslut på att Black & White ska ingå i den dagliga verksamheten och medel finns avsatta i
budgeten för år 2013. Dessa medel motsvarar att en arbetskonsulent kan vara anställd till
att leda och driva verksamheten. I och med det är även de två sista målen uppfyllda, åtminstone ett år framåt.
Slutsatser
Den första slutsatsen är att projektledningen har under projekttiden lyckats med att
skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande autism som varit uppskattad av deltagarna. Överlag har verksamheten i Black & White fått mycket goda omdömen i utvärderingen. Den andra slutsatsen är att det övriga arbetet i projektet inte fått
lika goda omdömen. Många har i utvärderingen påtalat brist på information, tydlighet,
målmedvetenhet, prioritering, samverkan med mera. Dessa brister kan med stor sannolikhet härröras till att projektägaren inte prioriterat ledning och styrning av projektet.
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Den tredje slutsatsen handlar om hur projektet uppfyllt de syften och mål som ställts upp
för projektet. Totalt har projektet haft 15 olika syften och mål. Några av dessa har delvis
gått in i varandra och haft liknande innehåll. Överlag hade projektet vunnit på att ställa
upp färre syften och mål för att därigenom koncentrera sina resurser på att uppfylla dem,
istället för att försöka uppfylla så många som 15 olika syften och mål. Det hade säkert
också varit bättre att skriva mål som var mer rimliga att uppnå under projekttiden. Utvärderingen visar att projektet till stor del inte uppfyllt de primära syftena. De sekundära syftena verkar dock ha varit lättare att uppfylla. När det gäller de mål som satts upp för projektet har de till stor del uppfyllts.
Den fjärde slutsatsen handlar om de fyra programkriterier som EU haft som krav på alla
projekt samt kraven på arbete med jämställdhet och tillgänglighet. Man kan konstatera
att projektet till stora delar uppfyllt EU:s programkriterier. När det gäller jämställdhet och
tillgänglighet har projektet så långt det är möjligt också arbetat med jämställdhet, ett
könsneutralt förhållningssätt och tillgänglighet. Därmed har projektet också uppfyllt dessa
krav från EU. Den femte slutsatsen handlar om projektets mervärden, vilket också är angett i Socialfondsprogrammet att projekten ska skapa. Projektet har framför allt haft ett
mervärde för de individer och för målgruppen som sådan genom att en daglig verksamhet
skapats för en grupp som tidigare varit svåra att nå. Projektet har också en tydlig ambition
att verksamheten ska leda vidare till praktik, studier och arbete.
Vilka lärdomar kan vara av generellt värde för andra? För det första visar projektet tydligt att det går att bedriva en daglig verksamhet som är attraktiv för kvinnor och män med
högfungerande autism. För det andra att det tar tid för deltagarna att komma till den fas
där de känner sig redo till att gå vidare till praktik, studier och arbete. För det tredje visar
projektet att kommuner och andra samverkansparter som vill bedriva den här typen av
verksamhet behöver ha en plan för flera steg att gå vidare till. För det fjärde visar utvärderingen att projekttiden varit alltför kort för att dra slutsatser om förhållandet mellan projektets kostnader och de eventuella samhällsekonomiska ”intäkter” som kan genereras.
När det gäller behov av ytterligare kunskap inom området, skulle det för det första behövas en långtidsuppföljning av verksamheten för att se dess resultat, metod med mera på
längre sikt. För det andra skulle det behöva göras jämförande undersökningar där man
just undersöker olika verksamheter med syftet att stödja personer till att komma närmare
arbetsmarkanden för att utröna vilka metoder som är mest framgångsrika.

Avslutningsvis kan konstateras att projektet under drygt ett år lyckats utforma en fungerande verksamhet för personer med högfungerande autism. På det sättet har en modell för
fortsatt verksamhet skapats. Det är nu upp till politiker och ledning att tillförsäkra verksamhetens långsiktiga existens och att den fortsätter att utformas på ett sådant sätt att
personer med högfungerande autism kan få stöd i sin utveckling till ett så självständigt liv
som möjligt.
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BAKGRUND
Lagen (1993:387) om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den
1 januari 1994. Enligt LSS har exempelvis personer med autism eller autismliknande
symptom rätt till stöd. LSS-lagen är en rättighetslag, det vill säga att den beskriver vilket
stöd personerna som omfattas av lagen har rätt till. Det stöd som kan ges är bland annat
daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig.
Målsättningen med all verksamhet enligt LSS är att underlätta det dagliga livet för personer med omfattande funktionsnedsättning och främja full delaktighet i samhällslivet. Enskilda ska ges största möjliga inflytande över hur insatserna ges (Personer med funktionsnedsättning 2012).
Under år 2011 deltog 31 100 personer i daglig verksamhet i Sverige. Daglig verksamhet var
också den LSS-insats som flest personer hade, 28 % av samtliga insatser. En forskningsöversikt från Socialstyrelsen (Bostad med särskild service och daglig verksamhet 2011) visar att andelen män i daglig verksamhet var 56 % och kvinnor 44 %. Insatsen är vanligast
för personer i åldern 20–25 år och avtar något med stigande ålder för att minska kraftigt
vid 65–67 års ålder, den ålder då de flesta upphör med sin yrkesverksamhet.
En annan rapport från Socialstyrelsen visar att överlag ökar antalet sysselsatta inom daglig
verksamhet. Tillfrågade verksamhetschefer bedömer att det beror på den hårdnande arbetsmarknaden, att denna grupp inte prioriteras av arbetsförmedlingen samt att Samhall
ställer högre krav på arbetsförmågan än tidigare. Därutöver finns en samstämd uppfattning om att antalet personer som får diagnosen autism eller autismliknande tillstånd ökat
(Daglig verksamhet enligt LSS 2008).
Ett centralt problem med daglig verksamhet, som forskningsöversikten från 2011 lyfter
fram, är att arbetsformen och organisationen av den bidrar till inlåsning av deltagarna i
verksamheten snarare än som en förberedelse för lönearbete. I rapporten skrivs att personal vid daglig verksamhet har bedömt att cirka 10 % av de som idag har daglig verksamhet
skulle kunna gå vidare till någon form av lönearbete. Av det totala antalet personer med
beslut om daglig verksamhet gick 1 % vidare till arbete 2006 (Bostad med särskild service
och daglig verksamhet 2011).
I Omvårdnadsförvaltningen i Skövde kommun omfattar den dagliga verksamheten sammanlagt 220 personer. Det finns olika dagliga verksamheter inom media/design,
café/konferens, depå/produktion och underhåll/miljö. Även om ambitionen i insatsen alltid är att sysselsättningen ska ge brukaren förutsättningar att gå vidare till annat arbete,
uppnår dock bara 0,1 % av brukarna detta. (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida). I
Skövde fanns dock inte någon daglig verksamhet som specifikt riktade sig till yngre perso-
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ner med högfungerande autism,1 vilket det fanns ett behov av. Ett sätt att få stöd till att
bygga upp en sådan verksamhet var att söka medel från ESF-rådet.2
EU har via ESF-rådet och Europeiska socialfonden gett stöd till Sverige under perioden
2007–2013. Det övergripande målet för det nationella strukturfondsprogrammet är ”Ökad
tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud”. Programmet är
uppdelat i tre prioriterade områden; Kompetensförsörjning, ökat arbetskraftsutbud och
tekniskt stöd. När det gäller ökat arbetskraftutbud är två av riktlinjerna att underlätta för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom otraditionella insatser samt att förebygga och motverka diskriminering
och utestängning på arbetsmarknaden (Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007–2013).
Det var av dessa medel som Skövde kommun och Omvårdnadsförvaltningen fick del av.

Projektet
Den 1 september 2011 startade projektet med namnet Black & White. Projektet var tänkt
att attrahera kvinnor och män med högfungerande autism, som inte passade in i befintlig
daglig verksamhet. I projektet skulle man arbeta med individuella handlingsplaner, för att
sedan få ut deltagarna på den öppna arbetsmarknaden eller gå vidare till högre studier.
Själva verksamheten utgörs av en tidningsredaktion och en utvecklingsgrupp. Redaktionen
producerar en professionellt framtagen lättläst webbtidning för Skaraborg, vilken inriktar
sig till hjärnskadade, invandrare, intellektuellt funktionshindrade och barn. Utvecklingsgruppen ansvarar för support och underhåll mot webbtidningen och har även producerat
ett socialt spel/nyttospel för tidningen och i förlängningen även i samarbete med Högskolan i Skövde arbeta med annan nyttospelsutveckling. Projektets primära syften med Black
& White är:
 Att skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande autism, som simulerar en arbetsplats där krav på professionell produktion och samspel i grupp överensstämmer med dem på en verklig arbetsplats.
 Att berörda brukare som står i steget mellan utbildning och arbete eller högre studier,
och äldre personer med högfungerande autism, som inte tidigare har någon (tillräcklig)
sysselsättning, rustas inför framtiden och möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden genom erfarenhet och utbildning i verksamheten.

1

Autism och autismliknande tillstånd är samlingsbegrepp för vissa tidigt debuterande tillstånd som kännetecknas av
svåra störningar i kontakt- och kommunikationsförmågan och en kraftig begränsning av beteende och intresserepertoaren. Termen högfungerande autism avser kombinationen autism och hög begåvningsnivå.
2
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige.
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 Att genom modellplanen (process) i verksamheten träna deltagarna inför att kunna bibehålla en anställning och träna dem inför de krav, önskemål och förväntningar som
kommer att ställas på dem av arbetsgivare.
 Att genom samarbete med relevanta myndigheter, företag och organisationer hjälpa
deltagarna att erhålla praktik i annan verksamhet utifrån individuella handlingsplaner
och efter kartläggning om individuella förutsättningar i relation till befintligt och utvecklat mottagande på arbetsplatser.
 Att utveckla modellplanen så att den efter utvärdering resulterar i ett mervärde för
andra enheter inom daglig verksamhet, där den också kan appliceras efter anpassning
till respektive målgrupps förutsättningar (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Projektets sekundära syften med Black & White var att:
 Producera en professionellt utförd lättläst tidning på Internet för grupper som inte helt
eller alls kan tillgodogöra sig lokala nyheter genom de ordinarie medierna i Skaraborg.
 Översättning av kommunal information, instruktionsmaterial och annan efterfrågad
text till lättläst svenska.
 Inom ramen för projektets IT-verksamhet producera nytto- eller träningsspel för brukare och personal.
 På tidningens hemsida skapa ett forum och samlingsplats för läsargrupperna, med t ex.
samhällsviktig information, t ex. rutiner i kontakter med myndigheter och vilka nätverk/andra träffpunkter som finns att tillgå för dem, regionalt som nationellt (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Genomförandefasen i projektet (1 september 2011 – 31 december 2012) var indelad i två
delfaser. Den första var inputfasen. I den fasen ingick i korthet att etablera verksamheten,
rekrytera deltagare och skapa en struktur och planering på arbetsplatsen för produktion av
i första hand en lättläst tidning, men även supportverksamhet för denna vad gäller teknik
och IT och utvecklingsarbete. Den innehöll även att skapa ett nära samarbete internt inom
kommunen och externt. Etappen skulle avslutas den sista december 2011 med lanseringen
av webbtidningen, men det var först den 2 april 2012 som webbtidningen lanserades.
Den andra delfasen var outputfasen. Den gick främst ut på att efter uppstarten av webbtidningen skulle verksamheten vidareutvecklas. En kartläggning av deltagarnas möjligheter
till praktik inom annan verksamhet i kommunen eller företag skulle göras. Samarbetet med
arbetsförmedlingen skulle uppgraderas till att vara en aktiv aktör i projektorganisationen.
Målsättningen med projektet var:
 Att under delfas 1 (2011-07-01 - 2011-12-31) rekrytera 10 män och kvinnor med högfungerande autism till projektet
 Att eftersträva en könsrepresentation så jämnt fördelad som möjligt i brukargruppen,
med hänsyn tagen till överdelen män med diagnosen.
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 Att 2012-01-01 kunna lansera tidningen i skarpt läge på Internet, med 12 nummer/år.
OBS: nummer avgränsas inte eftersom det är en internettidning, men baseras på antalet nya artiklar/reportage som produceras per månad, i relation till t ex. 8 SIDOR.
 Att under projekttiden fram till 2012-12-31 ha utvecklat modellplanen och upprättat ett
starkt samarbete med samverkanspartners inför output, så att 50 % av deltagarna har
påbörjat eller helt gått över till annan anställning. (detta projektmål är i total utsträckning relaterat till de till verksamheten i framtiden och i perioder knutna brukare, då de
individuella handlingsplanerna kommer att skifta i mycket stor utsträckning pga den
enskilde individens egna förutsättningar).
 Att efter extern utvärdering av projektet och modellplanen integrera den permanent i
linjeorganisationen daglig verksamhet i Skövde, för framtida brukares behov och mottagande.
 Att säkerställa att framtida löpande kostnader täcks med interna medel eller försäljning
av tidning, annonsering, så att t ex utbildning för framtida deltagare kan tillgodoses
(Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Projektet pågick till den sista december 2012. Under hösten 2012 togs beslut i Omvårdnadsnämnden om att ge medel för att fortsätta verksamheten under år 2013.

Utvärderingen
I maj 2012 gick en förfrågan ut om utvärdering av projektet och uppdraget gick i juli 2012
till A. Boij AB, med teologie doktor Anita Boij som utredare och forskare. Utvärderingen
har delfinansierats av Skaraborgs kommunalförbund FoU Socialtjänst.
ESF-rådet rekommenderar lärande utvärdering för att under projekttiden fånga upp resultat och lärdomar för att förbättra genomförandet samt underlätta spridning och påverkan.
Eftersom förfrågan om utvärdering kom först i maj 2012 var det inte längre möjligt att genomföra en lärande utvärdering. Utvärderingen syftar dock till att i möjligaste mån svara
på de frågor som ESF-rådet vill ha besvarade. De är:
 Vilka av projektmålen har uppfyllts och hur har de uppfyllts?
 Vad är projektets kortsiktiga och långsiktiga resultat?
 Vilka metoder har varit framgångsrika?
 Vilka är metodens för- respektive nackdelar jämfört med reguljär verksamhet och
eventuella andra metoder?
 Hur har projektet stöttat deltagarna i sin utveckling?
 Hur har man arbetat med tillgänglighet och jämställdhet?
 Hur har samarbetet med relevanta myndigheter, företag och organisationer fungerat?
 Hur har man inom projektet arbetat för att verksamheten ska kunna fortsätta efter
projekttidens slut?
 Vilka lärdomar kan dras av projektet?
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 Vad har projektägare och samverkansparter lärt av projektet?
 Vilka av projektets lärdomar är generella slutsatser?
 I vilken mån har projektet bidragit med mervärden?
 Hur har projektet bidragit till strategisk påverkan?
 Hur ser förutsättningarna för spridning ut?
 Hur förhåller sig projektets kostnader till de samhällsekonomiska ”intäkter” som genereras?
 Vilken typ av aktörer kan ha nytta av projektet och vilka av projektets resultat och erfarenheter kan vara lärorika att studera närmare?
 Hur har projektet utvecklat befintlig kunskap och hur kan denna kunskap utvecklas vidare?

För att få svar på dessa frågor har utvärderingen bestått av sju olika moment. Dessa var:
 En enkel deltagarenkät har delats ut. Totalt har 11 av 13 deltagare svarat.
 2 gruppintervjuer med 2 deltagare i vardera gruppen och 8 enskilda intervjuer med
deltagare. Av dessa besvarade en deltagare intervjufrågorna skriftligt. Sammanlagt
12 deltagare har intervjuats.
 1 gruppintervju med projektledare och personal.
 1 gruppintervju med chefer/projektägare.
 1 gruppintervju med centrala interna samverkansparter.
 1 gruppintervju med centrala externa samverkansparter.
 E-postenkät till projektgrupp med flera. Totalt inkom 42 svar av 56 utskickade.

Datainsamlingen pågick i september till oktober 2012. En mer utförlig beskrivning av utvärderingens metod finns i rapportens sista kapitel.

Rapportens uppläggning
I nästa kapitel beskrivs de som deltagit i utvärderingen. Därefter följer ett kapitel om den
dagliga verksamheten Black & White. Efter det kommer ett kapitel om arbetet med projektet Därnäst följer ett kapitel om projektets syfte och mål. Sedan följer ett kapitel med de
slutsatser som kan dras utifrån utvärderingen. För den mer forskningsintresserade läsaren
kommer sist i rapporten ett kapitel om utvärderingens metod och genomförande.
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DE SOM DELTAGIT I UTVÄRDERINGEN
För att få olika perspektiv på projektet har olika personer som berörts av projektet deltagit
i utvärderingen. Det har varit de som projektet är till för – deltagarna. De som arbetat i
projektet – personalen – chefer på omvårdnadsförvaltningen, olika samverkansparter och
andra berörda har också deltagit i utvärderingen. I det här kapitlet redovisas uppgifter om
de som svarat.

Deltagarna
Alla nuvarande deltagare i Black & White fick fylla i en enkät om projektet. Totalt var det
11 av 13 deltagare som fyllde i enkäten. De som inte fyllde i enkäten hade för tillfället en
hög frånvaro. Det var 4 kvinnor och 7 män som svarade på enkäten. De var i genomsnitt
22 år. Den yngsta var 15 år och den äldsta var 27 år.
Alla deltagare fick också möjlighet att delta i intervjuer. De fick själva avgöra om de ville
delta en enskild intervju eller en gruppintervju. Totalt gjordes 2 gruppintervjuer med
2 deltagare i varje intervju och 8 enskilda intervjuer. En av dessa besvarade frågorna
skriftligt.

Gruppintervjuer med olika berörda
Totalt genomfördes 4 olika gruppintervjuer. En var med 3 av de anställda. En var med
3 chefer inom förvaltningen. En var med 4 personer inom kommunens verksamhet – interna samverkansparter och en intervju var med 4 personer som varit externa samverkansparter. Sammanlagt intervjuades 14 personer.

E-postenkät till de som varit involverade i projektet
En enkät gick ut via e-post till personer som på något sätt varit involverade i projektet. De
kunde ha varit med i någon arbetsgrupp, varit med på projektmötena, varit från någon
grannkommun och visat intresse för projektet med mera. Totalt skickades 56 enkäter ut
och 42 besvarade enkäter inkom. Det ger en svarsprocent på 75 %. Dessutom meddelade
3 personer att de varit så lite involverade att de inte upplevde det som meningsfullt att besvara enkäten.
Av de svarande var 26 kvinnor och 14 män. Det var 2 personer som inte angett sitt kön. De
var i genomsnitt 53 år. Den yngsta var 23 år och den äldsta 66 år. Knappt tre fjärdedelar av
dem som svarat på enkäten var anställda inom Skövde kommun, se tabell 1.
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Tabell 1. Var de svarande arbetade. Antal
Omvårdnadsförvaltningen

19

Annan förvaltning inom Skövde kommun

8

Ideell organisation

2

Annan verksamhet/organisation

9

Totalt

38

De fick även svara på hur involverade de varit i projektet, diagram 1.
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Diagram 1. Hur involverade de svarande varit i projektet. Antal.

Resultaten visar att ungefär en fjärdedel av de svarande hade varit ganska mycket eller
mycket involverade i projektet, medan tre fjärdedelar hade varit ganska lite eller lite involverade.
Jämförelser kommer att göras i de fortsatta svaren med hänsyn till om de svarande varit
mycket eller litet involverade. Lite involverade innebär att man svarat att man varit ganska
lite eller lite involverad. Mycket innebär att man svarat att man varit ganska mycket eller
mycket involverad. Dessa jämförelser görs i procent, men man bör vara uppmärksam på
att de statistiskt sett små svarsgrupperna gör att en person motsvarar flera procent. Det
innebär att en persons svar kan förändra resultaten ganska mycket.
Under projekttiden har projektledningen inbjudit till tre projektmöten dit alla som på något sätt varit involverade i projektet inbjudits. Bland dem som fått enkäten var det endast
3 personer som deltagit i all tre mötena och hälften hade inte deltagit i något. Återigen
fanns skillnader mellan dem som varit mycket eller litet involverade.
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Diagram 2. Hur många projektmöten de svarande varit med på. Procent.

De som var mycket involverade i projektet hade varit med på fler projektmöten än de som
varit lite involverade.
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VERKSAMHETEN BLACK & WHITE
I den här rapporten görs en åtskillnad mellan verksamheten och projektet Black & White.
Verksamheten är den dagliga verksamhet som bedrivs med deltagarna som har en högfungerande autism. Projektet rymmer också delar utöver verksamheten såsom ledning, samverkan, planering med mera.
Här redogörs för verksamheten, arbetsmiljön och arbetet med de individuella handlingsplanerna med mera utifrån egna observationer, intervjuer, enkäter och uppgifter från projektet.

Arbetsmiljön
Black & White finns i en ganska liten lokal på Vasagatan i Skövde. Lokalen är på
80 kvadratmeter. Den består av ett större rum och ett mindre. I det större rummet finns
kapphängare, soffor, konferens/matbord samt fem arbetsplatser som är avskärmade. Där
finns också pentry och toalett. I det mindre rummet finns en arbetsplats för personalen
och två arbetsplatser för deltagare. Överlag är lokalen trång. Varje arbetsplats är utrustad
med dator och skärm. Trots att verksamheten hållit på i drygt ett år, har inte alla IT-frågor
blivit lösta. Verksamheten har inget eget internt nätverk eller back-up.
Deltagarna har inga egna fasta arbetsplatser, utan de får ta den arbetsplats som är ledig
när de kommer. Trots att lokalen inte är så stor och att det är lätt att bli störd, var det få
deltagare som tyckte att lokalen var ett problem. Däremot hade de många åsikter om den.
Här följer ett citat från en deltagare:
Skärmarna är inte bra. Det skulle vara en större lokal. Man skulle kunna få ha sin egen dator och ha samma arbetsplats. Det är inte heller bra att ha arbetsplatserna så nära matbordet (Deltagare 2).

Flera av deltagarna har musik och hörlurar med sig. På det sättet tas en del av störande
ljud bort. En del deltagare som finns på Black & White under lunchtid, äter lunch på Black
& White. Man sitter då vid matbordet och pratar med varandra under tiden som man äter.

Aktörer och praktikanter
Projektet har olika grupper av deltagare – aktörer och praktikanter. Aktörer kallas de deltagare som haft Black & White som sin dagliga verksamhet, det vill säga en beviljad insats.
Praktikanter är deltagare som gjort praktik i projektet under sin tid på gymnasiet eller senare delen av grundskolan. Det är bara aktörerna som räknas in i redovisningen till ESF.
När projektet startade i september 2011 började också 3 deltagare. Sedan dess har projektet haft 21 aktörer och praktikanter. Av dessa har 8 varit praktikanter. Bland prak18

tikanterna är det 4 personer som fortsatt som aktörer efter att de slutat skolan. Det har
varit 5 kvinnor och 16 män som deltagit i verksamheten. Under projekttiden har 5 aktörer
slutat sitt deltagande och vid rapportens skrivande har verksamheten 13 deltagare.

Personal, arbetstider och arbetsuppgifter
På plats finns arbetskonsulenten, sedan februari 2012, som leder det dagliga arbetet. När
han inte är på plats på grund av personalträffar, sjukdom eller liknande, sätts det in en vikarie. Ett par dagar i veckan kommer också projektledaren till verksamheten. Han är till
exempel ofta med på mötena tillsammans med deltagarna om deras handlingsplaner. Och
andra planeringsmöten.
Ingen av personalen, förutom journalisten, hade någon tidigare erfarenhet av den typen av
arbete som görs på Black & White, det vill säga skriva tidningsartiklar, information på lättläst svenska, göra hemsidor, arbeta med programmet Photoshop, leda ett redaktionsliknande arbete och så vidare. Personalen har istället fått lära sig under tiden och tillsammans med deltagarna. Inte av de anställda hade någon speciellt stor kunskap i det tekniska
kring nätverk, programvaror med mera.
Deltagarna får själva välja vilka tider de vill arbeta. Det har också funnits möjlighet att arbeta kvällstid eller helger. I dagsläget arbetar alla deltagare dagtid under veckodagarna. De
flesta väljer också lite senare tider under dagen, på grund av sina sömnsvårigheter och
problem med att komma upp på morgonen. De flesta deltagarna är på Black & White 4–6
timmar per vecka fördelade på ett par dagar. Det innebär att alla deltagare nästan aldrig är
på plats samtidigt, utan ofta är det 3–4 deltagare samtidigt på Black & White. På tisdagarna är det redaktionsmöte för alla närvarande deltagare tillsammans med journalisten. Då
går man igenom arbetet, planerar med mera. De övriga veckodagarna har man redaktionsmöten utan henna. Varje vecka hålls också ett medbestämmandemöte.
Ett av kraven på Black & White är att deltagarna ska meddela frånvaro. Deltagarna får ta
sig själva till Black & White. Några har färdtjänst, någon går och någon åker buss.
När deltagarna kommer får de dagens arbetsuppgift på ett gemensamt USB-minne. Det
kan vara att fotografera, leta efter något nytt att skriva om eller fortsätta skriva på en artikel. Deltagarna har haft möjlighet att gå en webbaserad utbildning om att skriva lättläst
och om programmet Photoshop. Totalt har 8 personer gjort utbildningen om att skriva
lättläst och 6 personer om programmet Photoshop.
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Arbetet med deltagarnas individuella handlingsplaner – stöd i utvecklingen?
En viktig del i projektet har varit arbetet med att skriva och följa upp deltagarnas handlingsplaner via planeringsmöten. I den beskrivs deltagarens förväntningar, delmål och
mål med sitt deltagande i Black & White. Dessa handlingsplaner följs upp ungefär varannan månad i samtal mellan personal och deltagare så kallade planeringsmöten. Tanken är
att handlingsplanerna ska vara ett levande dokument och att man ska arbeta indirekt med
delmålen varje dag. Genom att handlingsplanerna följs upp ofta ska man tydliggöra och
stödja deltagarna i sin utveckling. Vad tyckte deltagarna om sina individuella handlingsplaner?
I intervjuerna med deltagarna framkom att ingen hade själv någon kopia på eller tillgång
till sin handlingsplan. Handlingsplanerna fanns bara hos personalen. För de flesta deltagarna var inte handlingsplanen något betydelsefullt eller viktigt dokument. Flera visste knappt
att de hade den. Inte heller samtalen, planeringsmötena, uppfattades som betydelsefulla.
Intervjuare: Har ni någon individuell handlingsplan?
Informant: Ja, det finns. Men jag kan inte tänka så långt fram för att göra den komplett.
Intervjuare: Är det bra att du har en handlingsplan?
Informant: Jag tror det, men jag kan inte hålla den. ”Vad har du för mål här?” ”Vet inte.”
Intervjuare: Har ni någon kopia på den, kanske i en mapp bland era papper?
Informant: Inte i mitt fack som jag sett. Jag bara vet några små detaljer. Ibland kommer
jag på en plan för vad jag ska göra i framtiden. Men jag har ingen specifik tid för när jag
ska göra målet. Jag bara vet att jag säger något, de skriver upp och när jag ska göra det
vet jag inte (Deltagargrupp 1).

Det faktum att deltagarna inte själva hade sin handlingsplan och inte heller
lade så stor vikt vid den är enligt forskarens erfarenhet ganska vanligt (se
Boij 2009).
I enkäten fick deltagarna betygsätta vad de tyckte om sin handlingsplan
och den fick betyget 7,6. vilket är ett bra betyg, särskilt med tanke att deltagarna inte kom ihåg så mycket om sin handlingsplan.

Handlings‐
planen fick

7,6
av 10 från
deltagarna

Även om deltagarna inte lade så stor vikt vid sina handlingsplaner, tyckte
de att de fick stöd i sin utveckling? Flertalet deltagare tyckte att de fått stöd i sin utveckling. Så här sade en deltagare:
Intervjuare: Tanken är att projektet ska stötta er i er utveckling. Tycker du att det känns
så?
Informant: Ja, man har ju lärt sig saker här som man har med sig till nästa arbetsplats
förhoppningsvis. Det är väl tänkt att det här bara är ett nybörjarställe för dem som inte
jobbat tidigare någon annanstans. Då får man en inblick i arbetslivet och sedan kan man
gå vidare. Då är det en bra erfarenhet att ha (Deltagare 6).
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Överlag hade inte deltagarna så mycket att säga om hur de blivit stöttade,
utan mer att de hade fått stöd. I deltagarenkäten fanns en fråga om detta.
Det var 9 av 11 deltagare som tyckte att de fått ganska mycket eller mycket
stöd inför att eventuellt fortsätta till en praktikplats, studier eller anställning.

Fått stöd
tyckte

9

av 11 del‐
I intervjuerna med deltagare framkom också att endast en eller två deltatagare
gare kunde tänka sig att om ungefär ett år gå vidare till praktik, studier eller arbete. För de övriga låg det mycket längre fram i en obestämd framtid.
De flesta deltagarna hade också en otydlig bild av vad de ville göra i framtiden, vad de behövde kunna och klara av för att kunna gå vidare. Av de intervjuade var det ungefär två
deltagare som var intresserade av att arbeta med den typen av arbetsuppgifter som finns
på Black & White – att skriva och/eller fotografera. De övriga var inte speciellt intresserade
av den typen av arbete.

Lärande miljö – till ganska stor del
De projekt som får medel från EU ska också vara lärande miljöer. Så här beskrivs det i
Programkriterierna i Socialfondsprogrammet:
Lärande miljöer inom Socialfonden fokuserar på individens inflytande över sin egen utveckling i arbetslivet. Syftet är att stimulera kompetensutveckling och att utveckla arbetslivet i ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktiga resultat kan gälla förändringar på individnivå,
medan långsiktiga effekter oftast innebär att verksamheten förändras. /…/3
Ett projekt ska både ge kunskap och kompetens genom olika lärprocesser. Lärandet kan
organiseras på olika sätt:
 Formellt lärande, som bygger på utbildning
 Informellt lärande som sker i vardagen.
 Icke-formellt lärande, som sker genom att individer deltar på arbetsplatsträffar, gör
studiebesök, roterar mellan olika arbetsuppgifter, får ett ökat ansvar, medverkar i arbetsgrupper och projekt, ingår i nätverk, får göra praktik, får handledning, coachning
med mera (Programkriterierna i Socialfondsprogrammet).

Tidigare i rapporten har det redogjorts för att de deltagare som så önskat fått utbildning i
att skriva lättläst och i programmet Photoshop. Därmed innehåller projektet ett formellt
lärande. Det innehåller också ett informellt lärande i vardagen och icke-formellt lärande
genom att man skrivit texter, varit ute och fotograferat, fått stöd av journalisten i att skriva
lättläst, haft redaktionsmöten, får social träning med mera.

3

Det här tecknet /…/ betyder att delar i intervjun inte tagits med i citatet. Det överhoppade förändrar dock inte innehållet i citatet.
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Däremot har arbetscoaching förekommit i mycket ringa omfattning. Det har inte heller
skett några besök av eller studiebesök på Högskolan i Skövde, Gothia Science park och
olika företag. Denna typ av besök skulle kunna öka deltagarnas reflektion kring sin framtid
och göra den mer tydlig.
Man kan alltså säga att verksamheten på Black & White till stora delar är en lärande miljö.
Den kan dock utvecklas vidare för att ytterligare ge deltagarna en insyn i vilka förutsättningar det finns för att göra praktik, studera eller få en anställning.

Jämställdhet och tillgänglighet– så långt det går
Alla projekt som får stöd genom EU:s socialfonder ska arbeta med jämställdhet och tillgänglighet. Hur har man arbetat med det i Black & White?

Jämställdhet
ESF-rådet har skrivit en programhandledning om jämställdhetsintegrering. De beskriver
jämställdhet på följande sätt:
 Jämställdhet handlar om sociala och samhälleliga relationer mellan kvinnor och män,
om arbets- och maktfördelningen mellan könen samt i slutändan om demokrati och
rättvisa.
 Jämställdhet är ytterst en fråga om att ta tillvara på outnyttjade resurser, att utveckla
kompetens och att skapa en arbetsorganisation, en arbetsmiljö och ett arbetsklimat som
bidrar till ökad hälsa, tillfredställelse och livskvalitet för enskilda människor. Allt detta
bidrar även till att öka effektiviteten inom alla verksamheter.
 Jämställdhet är en förutsättning för en väl fungerande projektorganisation och har
konsekvenser för både genomförande och resultat (Projekthandledning jämställdhetsintegrering 2007).

Projektet Black & White har i sin ansökan tagit upp hur de anser att projektet ska arbeta
med jämställdhet. Till att börja med ska projektet Black & White attrahera kvinnor och
män med högfungerande autism, men man konstaterar också att diagnosen är 5 gånger så
vanlig hos män som hos kvinnor. I de primära syftena står det att man ska ”skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande autism” och i målen står det att man ska
”eftersträva en könsrepresentation så jämnt fördelad som möjligt i brukargruppen, med
hänsyn tagen till överdelen män med diagnosen”. Till det har man också under en särskild
rubrik om jämställdhet skrivit:
Konceptet med ett redaktionsarbete och IT-support kan associeras till en mansdominerad
sfär. Orsaken till dessa verksamheter är brukarnas färdighet med dator och IT-kunnande,
vilket gäller för båda könen. Fotografering är inte i samma utsträckning stämplad mot ett
specifikt kön och enligt medieprogrammet SMMP har elever en fotoklubb, där fler flickor
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än män med högfungerande autism deltar.
Det är oavsett verksamhetstyp viktigt att arbeta med ett könsneutralt förhållningssätt och
det är ett av inslagen i det sociala samspelet, i vilket deltagarna tränas.
När det gäller output och få ut deltagarna på praktik kommer särskild vikt läggas vid att
inte en traditionell könsfördelning uppstår, t ex. att fler män och kvinnor erbjuds praktik
inom industrin eller tvärtom, att fler kvinnor än män erbjuds praktik inom livsmedelsaffärer. Fokus kommer istället alltid att läggas och fokuseras på den enskilde brukarens egna
förutsättningar och behov. En medvetenhet om genusperspektiv, i synnerhet hur omgivning
och samarbetspartneras betraktar detta, är dock nödvändig för att motverka en uppdelning i olika möjligheter för brukare baserat på kön. Därför kommer detta att vara en stående punkt i arbetsgruppsmöten, där samverkanspartners, medarbetare och ev. mottagare
träffas i nätverk.
Framgången för brukare kommer att beaktas även utifrån kön, för att synliggöra ev.
strukturella problem som ändå kan dröja sig/uppstå (Projektbeskrivning på ESF-rådets
hemsida).

När det gäller antalet kvinnor och män i verksamheten har under projekttiden 5 kvinnor
och 16 män deltagit. Det vill säga att närmare en fjärdedel har varit kvinnor. Det motsvarar
ganska väl fördelningen av kvinnor och män som har diagnosen högfungerande autism.
I projektbeskrivningen talas om ett könsneutralt förhållningssätt. Vad tänkte deltagarna
om det? alla de intervjuade deltagarna uppfattade Back & White som en könsneutral arbetsplats med ett könsneutralt förhållningssätt. Så resonerade några deltagare:
Intervjuare: En annan tanke i EU-projekten är att jämställdhet är viktigt. Här tänker man
att verksamheten i Black & White ska vara till för både tjejer och killar. Man pratar om att
man ska ha ett könsneutralt förhållningssätt. Det gäller också valet av praktikplatser att
killar inte nödvändigtvis kommer till mansdominerade arbetsplatser och tvärtom. Hur
tycker ni att det är med jämställdheten här?
Informant 1: Jag har i alla fall sett tre tjejer som här totalt.
Informant 2: Det är fler killar än tjejer som går här, men det är könsneutralt. Det är en bra
miljö, men det är färre tjejer än killar. Jag tror att det är det i alla fall.
Informant 1: Ja, det tror jag också, men jag har inte sett så många tjejer samtidigt. Två
samtidigt.
Informant 2: Alla kan ju prata med varandra. Det kommer också från att vi känner
varandra från skolan. Vi har ju inte problem med att prata med varandra. Alla vet ju om
varandras problem.
Intervjuare: Det är ingen skillnad i vilka ämnen ni skriver om?
Informant 2: Nej, så är det absolut inte. Alla skriver om sina egna intressen (Deltagargrupp 2).

Flera deltagare konstaterade att det var fler män än kvinnor som deltog i verksamheten,
vilket de kopplade samman med att det just var fler män som hade diagnosen. Däremot
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upplevde de att deltagarna skrev artiklar och gjorde arbetsuppgifter utifrån sina intressen.
Det fanns tjejer som skrev om dataspel och killar som skrev om mat. Ingen upplevde att
det fanns någon grabbig eller tjejig kultur på Black & White.
I projektbeskrivningen stod också att vid val av praktikplatser skulle särskild vikt läggas
vid att inte en traditionell könsfördelning uppstod. Eftersom ingen deltagare ännu gått
vidare till praktik, har inte den frågan varit möjlig att utvärdera.
Sammantaget kan sägas att verksamheten är jämställd så långt det är möjligt utifrån både
vad som är ESF-rådets definition och vad som skrivits i projektbeskrivningen.

Tillgänglighet
Även för tillgänglighet finns en programhandledning som ESF-rådet gett ut. I den beskrivs
tillgänglighet på följande sätt:
Generellt används tillgänglighet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. Det handlar bland annat om att
kunna ta sig fram och att kunna delta i verksamheten.
Tillgänglighet är kopplad till rättigheten att alla kvinnor och män oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av vad samhället har att erbjuda: information, kunskap, utbildning,
arbete och så vidare.
Tillgänglighet handlar ofta om att se till att det blir tillgängligt, man ska inte alltid förutsätta att allt är det redan. Med tillgänglighetsbegreppet följer även ett språkbruk och beteende som skapar goda relationer med människor oavsett funktionsförmåga (Projekthandledning i tillgänglighet 2007).

Hela projektet Black & White handlar om verksamhet för en grupp som har en funktionsnedsättning – personer med högfungerande autism. Så här skrivs i projektbeskrivningen
under rubriken ”Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning”:
Tillgänglighet för kvinnor och män med högfungerande autism handlar om den psykosociala miljön och hur den begränsar eller tvärtom stimulerar till engagemang i sysselsättning
och till samspel med andra människor. En alltför stor anpassning av miljön skulle bli
kontraproduktiv, om den inte samtidigt tränar brukaren och låter den förkovra sina nya
erfarenheter, som han eller hon annars inte skulle fått. Verksamheten kommer att vara indelad i av skärmar eller bokhyllor avgränsade arbetsstationer, i strid med kutym på en
verklig redaktion. I linje med en verklig redaktion, och med förutsättningen att skapa markant ökad tillgänglighet för män och kvinnor med högfungerande autism, kommer sysselsättning till skillnad från all annan daglig verksamhet i Skövde att erbjuda arbetstider
även på kvälls- och på helgtid. Detta är en mycket viktig förutsättning för personer, som i
stor utsträckning bara kommer att kunna arbeta deltid/kortare pass och maximerar också
täckningen av det redaktionella arbetet (ökat tillgodogörande för läsaren).
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Det är i linje med projektet att kunna ta emot brukare även med andra funktionshinder,
t.ex. begränsningar i rörelseapparaten. Verksamhetslokalen ligger därför på bottenplan
och på ett och samma plan. Det finns inga trösklar över huvud taget och dörrarna är
breda, toaletten fungerar för personer som sitter i rullstol. Arbete för synskadade kommer
att kunna anpassas, i synnerhet med beaktande att de arbetar mot läsargrupper som själva
kan ha synnedsättning och det därför redan finns program som anpassar text och bild.
Andra behov, t ex. hörselnedsättning, kommer att tillgodoses vid behov. En skriven handlingsplan för tillgängligheten kommer att fortlöpande att uppdateras och behandlas på
projektorganisationens möten och tas upp varje gång en ny brukare söker sig till verksamheten (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

I projektet har det varit en balans mellan anpassning och att simulera en verklig arbetsplats. Lokalen har precis som det beskrivits anpassats till målgruppen med avskärmade
arbetsplatser. Möjlighet till anpassade arbetstider har erbjudits, även om få utnyttjat den
möjligheten. Arbetstidens längd är också i hög grad anpassad. De flesta deltagarna är på
Black & White 4–6 timmar per vecka fördelade på ett par dagar.
De allra flesta deltagarna är nöjda med det sätt som lokalen, arbetstiderna och arbetstidens längd har anpassats till dem. Även om man hade synpunkter på att lokalen var trång.
Ljudnivån kunde man kompensera genom hörlurar och musik i dem.
Det har inte varit aktuellt under projekttiden att ha någon deltagare med funktionshinder.
Det går därmed inte att utvärdera hur projektledningen arbetat med den frågan.
En fråga som ställts till cheferna och som hör samman med tillgänglighet på det sätt som
det beskrivs av ESF-rådet är frågan om kostnader i relation till de samhällsekonomiska
”intäkter” som genereras. Att öka tillgängligheten verkar initialt också öka kostnaderna. En
ny målgrupp får nu stöd av förvaltningen som tidigare inte fått stöd och det stödet kostar
givetvis pengar. Hur tänker cheferna kring det?
Bland cheferna fanns ett stort engagemang för projektets målgrupp och de uppfattade
överlag målgruppen som en outnyttjad resurs. Det vill säga att personer med högfungerande autism ofta hade resurser och förmågor som inte kom samhället till del, men som
med stöd skulle kunna bli en resurs. Att stödja den här gruppen skulle kunna vända kostnader till vinst för både individen och samhället.
Det kan konstateras att verksamheten är så tillgänglig som det är möjligt och att den upplevs också som det av deltagarna. Därmed stämmer den väl överens med den definition
som ESF-rådet har och som beskrivits i projektansökan.
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Verksamheten som helhet
Hur uppfattade deltagarna verksamheten som helhet? Vad tänkte de kring personalens
kompetens och bemötande?
I intervjuerna med deltagarna ställdes flera frågor kring detta. Totalt sett var deltagarna
nöjda med verksamheten i Black & White. De flesta valde att delta i Black & White på
grund av att det kunde leda vidare till arbete, studier eller praktik. Endast en liten del av de
intervjuade valde att delta på grund av dess innehåll; att arbeta med en lättläst webbtidning.
Intervjuare: Vad tycker ni om projektet som helhet, hur har det varit att vara med?
Informant 1: Hyfsat. Jag vet inte, det är tråkigt nog att sluta, men samtidigt känner jag
att: Vad gör jag då?
Informant 2: Det är ett unikt koncept. Jag tror att det är bra.
Intervjuare: Vad är särskilt bra?
Informant 1: Särskilt bra? Ett steg mot arbetsmarknaden, tror jag.
Informant 2: Jag tror också så, att det är ett steg mot arbetslivet och vuxenlivet. Man kan
få bestämma arbetstiderna själv.
Intervjuare: Vad är mindre bra med Black & White?
Informant 1: Jag vet inte om det är något förutom jobbet jag måste göra. Nej, tänker inte
något mer.
Informant 2: Nej, jag har inget negativt.
Intervjuare: Om ni tänker på Black & White är det något som ni tycker skulle vara annorlunda?
Informant 2: Nej, det är bra som det är.
Informant 1: Nej, inte vad jag kan se (Deltagargrupp 1).

Det som deltagarna också påtalade som viktigt med verksamheten var att den just var riktad till dem – till personer med högfungerande autism. Även om deltagarna i mycket liten
utsträckning kände till kommunens övriga dagliga verksamhet var det viktigt för dem att
verksamheten utgick från att de var högfungerande, det vill säga normalbegåvade.
I deltagarenkäten ställdes flera frågor om verksamheten, se tabell 2. I tabell 2 visas först
medelvärdena för svaren på fem frågor om verksamheten. Medelvärdet utgår från en 10gradig skala. Värden över 6 ligger över gränsen för varken bra eller dåligt och värdet 10
som mycket bra. Sist visas deltagarnas svar på tre frågor som tillsammans bildar ett NöjdDeltagarIndex. Det utgår från en 100-gradig skala. Värden över 60 ligger över gränsen för
varken bra eller dåligt och värdet 100 är mycket bra.
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Tabell 2. Deltagarnas bedömning av verksamheten. Medelvärde
Personalens kompetens

7,9

Personalens bemötande

8,1

Kvaliteten på verksamheten

7,8

Verksamheten på Black & White

7,9

Möjligheten till inflytande

8,1

NöjdDeltagarIndex

63,9

Som synes tyckte deltagarna att personalens kompetens och bemötande var bra, att kvaliteten på verksamheten och verksamhet som helhet var bra samt att möjligheten till inflytande var bra. Däremot ligger värdet på NöjdDeltagarIndex precis över gränsen för att
verksamheten varken är bra eller dålig, 63,9.
En anledning till att värdet är så lågt i förhållande till de fem tidigare svaren är att två deltagare gett verksamheten låga betyg på de tre frågorna som bildar NöjdDeltagarIndex. Om
deras svar tas bort blir värdet istället 77,8. Dessa två deltagare var betydligt mer nöjda med
delarna i verksamheten (personalen, kvaliteten, verksamheten och inflytandet) än helheten. I och med att svarsgruppen är så statistiskt sett liten, ger varje svar stor effekt på resultaten.
I e-postenkäten fick de som varit involverade i projektet svara på två frågor om verksamheten, se tabell 3.
Tabell 3. Vad de svarande ansåg om verksamheten. Antal
Vet inte/
Bra
Dåligt
Ingen insyn
Projektets verksamhetsidé

38

-

4

Den faktiska verksamheten

33

1

8

De flesta som varit involverade i projektet tyckte att verksamhetsidén och den faktiska
verksamheten var bra. Det fanns inga större skillnader mellan dem som varit lite eller
mycket involverade i projektet.
De intervjuade var genomgående positiva till projektets verksamhet. Så här sade cheferna:
Informant 1: Det som varit särskilt bra är i första hand personerna, att det är så många
som kommer och trivs med vad vi kan erbjuda. Sedan tycker jag att vi har fått ett bra samarbete med inriktningarna på gymnasieskolan. De ligger ju inte på särskolan, utan på individuella programmet. Det har varit jättesvårt att hitta ett bra samspel där, men det har
vi gjort och det tycker jag varit bra. Ja, vad är det mer? Sedan tycker jag att man har fått
fram produkten. Det är jag fascinerad över. Det hade jag aldrig lyckats med. Det hoppas
jag att vi kan få personal som kan driva vidare. Den är jättetrevlig. Hoppas verkligen att vi
kan fortsätta att samla nära information som den tidningen är.
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Informant 2: Vi hade tänkt att vi i första hand skulle få hit personerna och sedan tidningen.
Den blev ju också jättebra. Det som i så fall varit jobbigt är det här
med IT. Kan jag tänka. /…/
Informant 3: Det som jag tänker är det mest positiva är den bäVerksamheten
rande idén (Chefer).

Sammantaget kan sägas att arbetet med verksamheten fått många
positiva omdömen från deltagare, chefer och samverkansparter.
Både deltagare och de som varit involverade i projektet fick frågan
om de tyckte att verksamheten skulle fortsätta efter att projektet
var slut. Alla deltagare tyckte att projektet skulle fortsätta. Bland de
som varit involverade i projektet tyckte 36 personer att det skulle
fortsätta och 5 personer visste inte.
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skulle fortsätta
tyckte

alla
deltagare och

36
av 41 involverade.

ARBETET MED PROJEKTET
Till arbetet med projektet hör dess organisation, information till olika berörda parter, åsikter om dess styrkor och svagheter och projektet som innovativt.
Arbetet med projektet som helhet kom igång på allvar i september 2011. Arbetet med att få
all utrustning på plats och lansera webbtidningen tog i början mycket resurser i tid, kostade mer än planerat och kom igång senare än planerat. Webbtidningen lanserades först
den 2 april 2012. Vid skrivandet av denna rapport har ännu inte all teknik som önskats
kommit på plats.

Projektets organisation
Det är vanligt att projekt har en egen organisation med styrgrupp, ledningsgrupp, eventuella arbetsgrupper och referensgrupp. Hur ser det här projektets organisation ut?
Projektet har haft en projektledare anställd på heltid under hela projektet. Under 2011
ledde projektledaren projektarbetet och den dagliga verksamheten. Från och med februari
2012 anställdes en arbetskonsulent som ledde den dagliga verksamheten. Projektledarens
roll förändrades därmed till att i huvudsak leda projektet. Under hela projektet har också
en journalist varit anställd för att stötta deltagarna i arbetet med att skriva lättlästa texter.
År 2011 var hon anställd på 20 % och år 2012 på 10 %. Under 2011 och våren 2012 arbetade en extern arbetsutvecklare 5 % i projektet. Under hösten 2012 fick projektet del av
förvaltningens egna arbetscoacher på 5 %.

Projektet har dock inte haft någon ledningsgrupp och/eller styrgrupp. Istället har man haft
fyra arbetsgrupper. En har haft hand om IT-frågor, en om den dagliga verksamheten, en
om ekonomi och en redaktionsgrupp. under våren 2012 upphörde gruppen om den dagliga
verksamheten. Utöver projektledaren har 12 personer deltagit i dessa grupper, varav 3 personer deltagit i flera grupper. Arbetsgrupperna träffades oftare i början av projektet och
mer sällan mot slutet. Utöver dessa arbetsgrupper har projektet inbjudit olika intressenter
till projektmöten och dessa möten har fungerat mer som en referensgrupp. I figur 1 visas
projektorganisationen.
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Styrgrupp

Ledningsgrupp

Projektledare

Projektmöten

IT-grupp

Dagligverksamhetgrupp

Ekonomigrupp

Redaktionsgrupp

Figur 1. Organisationsschema över projektorganisationen.

Figur 1 visar tydligt att projektet haft en bred bas, men saknat ledning och styrningsfunktioner. Det faktum att projektet saknat ledning och styrning berodde på att förvaltningsledningen inte uppfattat att det behövdes, utan det viktigaste för dem var att få i gång verksamheten.
I e-postenkäten fick de som varit involverade i projektet svara på
vad de tyckte om projektets organisation. Det var 21 av 42 personer
som tyckte att den var bra, 5 personer tyckte att den var dålig och
16 visste inte.
I intervjuerna framkom kritik mot att projektet varken haft någon
ledningsgrupp eller styrgrupp.

Projekt‐
organisationen
tyckte

21
av 42 involverade
var bra

För personalen har det varit en besvikelse att tanken med en arbetscoach inte förverkligats ordentligt under projekttiden.
Informant 1: Det är det här med arbetscoachbiten som har fallerat. Vi får också kritik direkt från aktörerna: ”Varför har vi ingen arbetscoach? Varför får vi ingen hjälp att komma
utanför den här gatan?”
Informant 2: Det är svårt att jobba med arbetsmarknadslösningar när vi inte har den typ
av resurs som jobbar med de frågorna i den professionen. Det är något som vi skulle gjort
annorlunda eller löst annorlunda (Personalen).
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En rörig början och otydligt projektinnehåll
Under uppstarten fanns ändå deltagare på plats som samtidigt skulle ha en meningsfull
sysselsättning. Överlag uppfattades starten av många som rörig och projektets innehåll
verkade otydligt.
För deltagarna som själva beskrev att det var viktigt med struktur, tydlighet och ordning
var det jobbigt i början när allt inte var förberett och färdigt. De kunde ena veckan få veta
hur de skulle göra och nästa vecka få ett annat besked.
Det har varit mycket olika förändringar i hur man gått till väga. Schemaförändringar
också, platsförändringar, personalförändringar har det också varit mycket av. På det stora
hela så har det varit ganska rörigt (Deltagare 7).

För olika samverkansparter var det svårt att få grepp om vad projektet egentligen innebar,
vad som var dess syfte och verksamhet.
Informant 1: Det var absolut inte tydligt i början. Jag fattade inget. Jag tycker att det var
svårbegripligt i början. Det har blivit bättre och bättre, men jag tycker fortfarande inte att
det är enkelt. Jag fattade inte vad de gjorde. Jag frågade och frågade, men jag fattade inte
ändå. /…/ De är jätteduktiga som jobbar där, men de visste ju inte heller. Har säkerligen
blivit bättre, hoppas jag. /…/
Informant 2: Jag för min del visste inte var det landade. Varifrån kom idén från början?
Att det hörde ihop med daglig verksamhet som det gör, det förstod jag inte från början eller
så hade jag inte tagit in den informationen. Det finns så mycket information, så man läser
inte allt lika noga. Så det kan vara så. Då fanns det ingen som anknöt i min tanke (Interna
samverkansparter).

I e-postenkäten till de som varit involverade i projektet var det också några som tog upp
den röriga starten och otydligheten:
Jag tycker att det är ett innovativt och spännande projekt men som tyvärr är ganska rörigt
och svårt att få kläm på. Det är svårt att få en tydlig bild av projektets mål och tankar och
det känns för mig som att det även är rörigt för aktörerna i projektet (Enkät 5).
Svagheten har ibland varit lite för många "aktörer" inblandade i ett uppdrag. Har ibland
varit rörigt då många personer är inblandade och det försvårar och ger mertid då information ska uppdateras och spridas till alla inblandade (Enkät 8).
Ganska rörigt vid start då det var många olika mötesgrupper och svårt att veta vilken roll
man hade.
Upplevde i början en viss flummighet vilket även kan bero på min egen okunskap i datateknik och dataspråk (Enkät 36).
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Information om projektet
I projektet har mycket arbete lagts på att informera om projektet och dess webbtidning. En
broschyr har tagits fram om verksamheten och en om webbtidningen. Dessa har bland annat skickats ut. Informationsspridning har också gjorts inom kommunens reguljära verksamhet på arbetsplatsträffar och andra personalmöten. En utställning fanns i Skövde
Stadshus strax innan sommaren. Projektet har tagits upp i tidningar, radio och lokal-tv.
Projektledaren har varit ute och föreläst om projektet i olika sammanhang. Det finns också
under 2012 information via en länk från Skövde kommuns webbsida. Hur har de som deltagit i utvärderingen fått information om projektet och vad tyckte de om den?
I intervjuerna med deltagarna framkom att de fått information om projektet på olika sätt.
De hade fått information genom vuxenhabiliteringen, personal på boendet, genom skolan
och genom en arbetscoach. Några hade också haft föräldrar som letat
efter lämplig verksamhet och som hittat Black & White till sina barn.
Information
I enkäten till deltagarna fick de svara på en 10-gradig skala vad de
tyckte om informationen. Värdet 1 betydde mycket dåligt, värdet 10 betydde mycket bra. Gränsen mellan bra och dåligt gick mellan 5 och 6.
Deltagarna gav i genomsnitt informationen som de fått värdet 8,1, vilket
är en mycket positiv bedömning.

om projektet
fick

8,1
av 10 från
deltagarna

I e-postenkäten fick de svarande ta ställning till vad de tyckte om den
information som de fått om projektet, se diagram 3. Det var 1 person som inte hade fått
någon information om projektet.
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0

11
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Diagram 3. Vad de svarande tyckte om projektinformationen. Antal.

Diagram 3 visar att de som varit mycket involverade i projektet tyckte att informationen
var bättre än de som varit lite involverade.
Det var 11 personer som skulle vilja ha mer information och 25 personer ville inte ha mer
information. De övriga visste inte om de ville ha mer information eller inte. Det fanns en
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tendens till att de som var lite involverade skulle vilja ha mer information än de som var
mycket involverade, men skillnaden var inte signifikant.4
I fritextsvaren i e-postenkäten var det också möjligt att skriva både vad som var projektets
styrka och svaghet. När det gäller projektets svaghet var det flera som tog upp frågor som
hade att göra med informationen kring projektet.
Projektet profilerar sig bra men kan bli ännu bättre. Fler i Vård- och omsorgsförvaltningen
skulle kunna ”dra nytta” av de styrkor som finns bara de blir påmind kontinuerligt (Enkät 8).
För lite exponering utåt, få känner till projektet. Samhället har för lite kunskap angående
denna grupp, samtidigt är det svårt att informera på ett rätt och riktigt sätt, många tror
att det handlar om en sjukdom (Enkät 9).
Kanske lite osynligt externt - skulle kunna vara än mer offensivt utåt (Enkät 27).

Önskemålet om mer information handlade både om intern information, inom den egna
förvaltningen, och extern.

Projektets styrka
I både intervjuer och e-postenkäter framkom att det mest positiva med projektet var man
nått en målgrupp som annars är svår att nå med daglig verksamhet. Så här sade exempelvis cheferna:
Informant: Jag tycker att det är en fungerande daglig verksamhet. Det är som du säger
kopplat till webbtidningen. Sedan är ju inte det allena rådande. För oss är det en plats att
fånga upp personerna (Chefer).

Här följer tre kommentarer från e-postenkäterna:
Att man riktar sig till en specifik grupp och jobbar med den gruppen utifrån den enskildes
förutsättningar (Enkät 6).
Projektet är en gedigen satsning på en målgrupp som bör komma i focus ännu mer i samhället. Jag ser detta som ett led i en fortsatt utveckling (Enkät 8).

4
Signifikans handlar om att skillnaderna mellan olika svarsgrupper är statistiskt säkerställda. Den signifikansnivå som
använts är 0,05, vilket innebär att sannolikheten för att skillnaden är åstadkommen av slumpfel är fem hundradelar eller
mindre. Att det finns en tendens innebär att signifikansen ligger något över 0,05.
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Att man vänt sig till en samhällsgrupp som ingen annan har gjort och försökt hjälpa denna
grupp när ingen annan har lyckats (Enkät 37).

Ytterligare en styrka som framhävdes var den produkt som verksamheten tagit fram –
webbtidningen. Här följer först ett citat från de externa samverkansparterna och sedan
några kommentarer från e-postenkäten:
Informant 1: Jag tycker det är jättebra. Det finns verkligen behov av en sådan tidning i
Skaraborg. Det finns givetvis i hela landet också. Just att hitta de specifika bitarna för de
här personerna som vill jobba på det sättet och som ofta är duktiga på IT och att skriva.
Informant 2: De är ju verkligen dolda resurser. När jag tittar mig runt i den här parken
[Gothia Science Park]5 så sitter det en massa utvecklingsbolag inom IT. Alla som jobbar där
behöver inte gå ut och ta ett kundmöte. Det behövs massa människor för att sitta och lösa
problem och koda, mycket i programvaran som behöver lösas. De [deltagarna] måste ju
komma ut, de måste komma någonstans ifrån. Sitter de inlåsta för att de inte kommer nära
arbetsmarknaden, som verksamhet tror jag att det finns ett behov för den här typen [av
webbtidning]. Det är ju så med tillgänglighet att det är nödvändigt för några, men bra för
många. Det är roligt att gå in och titta på den. Den är professionell. /…/
Informant 3: Jag instämmer. Jag tycker att det är jättebra (Externa samverkansparter).
Att man har lyckats skapa webbtidningen och en bra sysselsättning för de som arbetar med
tidningen (Enkät 5)
Webbtidningen kan nå ut till alla och få genomslagskraft liknande ”klartext” på Sveriges
Radio. En underbar tanke om att ge denna målgrupp ”meningsfull sysselsättning” i form av
att skriva om och uppdatera medborgarna/personal/brukare om intressanta aktiviteter
som händer i förvaltningen/arna (Enkät 8).

En tredje styrka som lyftes fram i e-postenkäten var arbetets innehåll och vad det kan leda
till och har lett till för deltagarna.
Arbetets art, flexibla arbetstider, social träning, att de får uppskattning för det de gör, möjligheten till arbete (Enkät 9).
Idén med projektet är mycket bra. Många av aktörerna kommer kanske till en praktikplats
och blir sedan kvar där. Det måste finnas en fortsättning!
Engagemanget hos de personer som varit aktiva i projektet. Vilken vilja, inställning och
målmedvetenhet. Aktörerna som utvecklats när det gäller ansvarstagande och genomförande av uppgifter. Att aktörerna samarbetar bättre nu än när de startade.

5

Text inom klammer [ ] innebär att forskaren lagt till text i citatet för att öka läsbarheten.
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Om alla bjuder till och arbetar åt samma håll är detta ett underbart projekt. Tänk om någon aktör skulle få anställning - på riktigt, med riktig lön och riktiga arbetstider. Känslan
av att känna sig behövd. (Enkät 10)
Att flera av aktörerna utvecklats både i arbetet och socialt (Enkät 11).

Därutöver har det lyfts fram de anställdas engagemang och kompetens.

Projektets svaghet
Vad var projektets svagheter? Några av dessa har redan berörts, såsom att projektet upplevts rörigt och otydligt, avsaknaden av ledning och styrning, att all teknik ännu inte är på
plats och avsaknaden av arbetscoach. Dessa åsikter har även lyfts fram i svaren i epostenkäten. Här följer några svar från e-postenkäten som belyser detta:
Personalbrist i början av projektet
Det kunde funnits en bättre kommunikation och nätverk kring individerna med boendelotsar, Black and White och arbetscoach (Enkät 3).
Att projektet har varit yvigt och flummigt!
Målen har varit för högt satta.
Att projektorganisationen inte har varit tydlig (Enkät 5).
Att inte arbetscoach kunde anställas/anlitas från början (Enkät 11).

I intervjuer och e-postenkäten togs också upp de problem som funnits med att driva ett
EU-projekt. Detta tillhör visserligen inte direkt svagheterna med projektet, utan hör mer
till förutsättningarna för att kunna driva projektet. Dessa är ändå viktiga att ha med. Till
problemen har hört att man från projektets sida upplevt att man fått lite stöd av ESF-rådet
i ansökningsförfarandet, att ESF-rådet krävt mycket redovisning och administration som
tagit resurser från själva arbetet med projektet och att riktlinjerna från ESF-rådet gjort
projektarbetet ganska stelt. Det bestående intrycket från flera intervjuade i projektledningen var att det var tveksamt om man var beredda på att söka ekonomiskt stöd från EU någon mer gång.

Innovativt projekt? Delvis enligt ESF-rådets definition
Från EU:s sida ska alltså de projekt som får ekonomiskt stöd vara innovativa. Så här beskrivs det i Programkriterierna i Socialfondsprogrammet:
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Kriteriet om innovativ verksamhet syftar till att skapa nytänkande och mervärde i de satsningar som görs. Resultatet av en innovation ska komma till nytta i de verksamheter som
berörs och kunna spridas för ytterligare användning /…/
En projektinsats är innovativ
 om den svarar mot verkliga behov såväl hos deltagarna som i verksamheten
 om resultaten innebär tydliga fördelar jämfört med befintliga lösningar
 om arbetssättet innebär nytänkande, till exempel i hur man involverar nya aktörer
(Programkriterierna i Socialfondsprogrammet 2011).

Vad är det innovativa i det här projektet? Frågan ställdes både i enkäten till de som varit
involverade i projektet och i intervjuer. I enkäten till de som varit
involverade var frågan hur bra eller dåligt man tyckte att projektet
var innovativt. Det var 33 personer som tyckte att det var bra och 8
Projektet var
personer som inte visste. En majoritet tyckte alltså att projektet var
innovativt tyckte
innovativt, men på vilket sätt? Frågan fördjupades i intervjuerna.
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Det fanns inget tydligt svar på den frågan i intervjuerna. Cheferna
av 41 involverade
lyfte exempelvis fram att det innovativa var att projektet vände sig
till en grupp som tidigare har varit svår att nå med daglig verksamhet. Samtidigt sade de externa samverkansparterna att den målgruppen har man tidigare
nått i andra projekt och framhöll produkten – webbtidningen – som det innovativa. Personalen å sin sida tyckte att det innovativa var den värdegrund och de rutiner som tagits
fram i projektet. Med det åsyftades dels det dokument som tagits fram om verksamhetens
värdegrund och dels rutinerna kring de individuella handlingsplanerna. Personalen lyfte
också fram att individen var i centrum och att det var innovativt.
Om man jämför med det som ESF-rådet tagit fram om innovativ verksamhet kan konstateras utifrån tidigare resultat i utvärderingen att verksamheten svarar mot verkliga behov
hos både deltagare och verksamhet. Verksamheten är också innovativ utifrån att den innebär tydliga fördelar jämfört med befintliga lösningar. Det vill säga att i jämförelse med annan befintlig daglig verksamhet har projektet i mycket högre grad nått målgruppen.
Det är däremot ännu tveksamt om projektet kan betraktas som innovativts i relation till
hur man involverat nya aktörer. I det här projektet har visserligen olika samarbetsparter
involverats, men de har inte involverats på ett tydligt sätt i projektledning eller i verksamheten. Det kanhända att det kommer att ske senare. I projekt eller verksamhet som syftar
till att slussa ut deltagare till praktik, studier och/eller anställning är det vanligt att olika
samarbetspartners arbetar tillsammans. Det kan vara kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och olika företag. Det är måhända lite väl anspråksfullt att säga att projektet i
den bemärkelsen varit innovativt.
Huruvida projektet varit innovativt i sitt arbetssätt med individuella handlingsplaner eller
i att sätta individen i centrum är mycket svårt att uttala sig om. Det kräver en systematisk
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jämförelse mellan olika dagliga verksamheter och det har inte ingått i uppdraget för den
här utvärderingen.

Lärdomar – både ris och ros
Vilka lärdomar anser de som deltagit i utvärderingen att man kan få utifrån projektet?
Frågan ställdes både i intervjuer med olika berörda och i e-postenkäten till dem som varit
involverade i projektet.
Den lärdom som flest uttryckte handlade om att det går att göra en daglig verksamhet för
personer med högfungerande autism och att det är viktigt att ha en sådan verksamhet. Här
följer flera kommentarer om det från e-postenkäten:
Bra att det finns en egen daglig verksamhet för gruppen med Aspergers/högfungerande
autism.
Svårt att få in den gruppen på andra dagliga verksamheter (Enkät 1)
Att det är viktigt med anpassad sysselsättning efter gymnasiet (Enkät 4).
Om arbetsförmågan hos de människor som projektet vänder sig till ska tas tillvara så
måste det till en mängd olika projekt i denna anda.
Om man jobbar rätt kommer man framåt (Enkät 6).
Lämpliga arbeten för dessa ungdomar, bra lokaler, sysselsättning är otroligt viktigt för
dessa (Enkät 9).
Viktigt att kunna anpassa arbetsuppgifter som är meningsfulla och utifrån den enskildes
förutsättningar. Att skapa en färdig produkt (Enkät 12).
Tankar att det skall likna ett riktigt arbete är viktigt och det är det som behövs för många
så det blir mer attraktivt att delta (Enkät 16).
Att daglig verksamhet inte behöver vara ”en slutförvaring” utan bara en början på ett helt
arbetsliv (Enkät 18).
Bra att tänka nytt för målgruppen, tar tid att hitta lämpliga vägar/möjligheter, men fokus
annorlunda här i Black and White, känns bra mot ”vanlig” daglig verksamhet (Enkät 28).
Att vi ska våga prova fler projekt för våra kunder (Enkät 29).
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Den andra lärdomen som togs upp, mer utifrån det som kanske inte fungerat så bra, var
hur man driver och leder ett projekt. Här följer också flera kommentarer från epostenkäten om det:
Se mer till målgrupp och individ och inte bara försöka uppnå ett projektmål (Enkät 3).
Det måste finnas en tydlig och konkret struktur i ett sådant här projekt.
Det är lätt att sätta för höga mål som inte är rimliga att uppnå, vilket är en lärdom till
kommande projekt.
Viktigt att projektledaren är strukturerad och tydlig (Enkät 5).
Bättre marknadsföring (Enkät 11).
För att ett projekt ska vara bra och lyckas måste alla personer som är involverade göra sitt
bästa för att det ska bli bra. Om det ändå inte blir bra ska det skrotas - för då har det ändå
fått en chans (Enkät 10).
Det behövs tid och engagemang hos alla i projektorganisationen (Enkät 19).
Projekttiden har varit för kort för att nå målet med 50 % löneanställning. Vikten av att det
finns projektansvarig som enbart kan fokusera på i första hand det administrativa arbetet i
projektet, men även hålla projektet på banan. Med det menar jag att det finns en person
som ser till att projektet inte löper åt ett annat håll än det som är projektet idé (Enkät 36).

Utifrån dessa lärdomar kan man konstatera att själva innehållet i projektet – verksamheten i Black & White – har varit mycket uppskattad av de som deltagit i utvärderingen. Däremot har själva arbetet med projektet; vilka mål som ställts upp, dess marknadsföring med
mera inte fått ett lika gott omdöme, vilket också är värdefulla lärdomar inför eventuella
nya projekt.

Mervärden – framför allt för individen och gruppen
En fråga som varit viktig att besvara för Socialfondsprogrammen har varit projektens mervärde. Socialfondsprogrammet anger att projekt kan skapa mervärde genom att påverka
och förbättra:
1. Individers och gruppers situation i arbetslivet
2. Företagens strategier, produktivitet och tillväxt
3. Arbetsplatsernas formella och informella rutiner
4. Policy- och idéutveckling inom politikområden, strukturer och institutioner (Handledning för uppföljning och utvärdering inom Socialfondsprojektet 2011).
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Vad tyckte de intervjuade att projektet hade för mervärden? Överlag hade inte de intervjuade så mycket tankar kring projektets mervärden som inte redan berörts under andra rubriker i utvärderingen. Cheferna lyfte fram det ökade samarbetet som skett mellan projektet och gymnasiet. Där hade nya vägar för samarbete öppnats.
Övriga resultat i utvärderingen pekar på att projektet främst skapat mervärden genom att
påverka och förbättra individers och gruppers situation i arbetslivet. Det är, från ett utvärderingsperspektiv, tveksamt om projektet har påverkat eller förbättrat inom de övriga föreslagna områdena (företag, arbetsplatser, politikområden, strukturer och institutioner).
Genom att fånga upp unga vuxna med högfungerande autism i en daglig verksamhet med
tydliga ambitioner att leda vidare till praktik, studier och arbete ökar möjligheterna för
både individerna och gruppen som sådan att närma sig arbetslivet i högre grad än om de
inte deltagit i projektet.
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PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL
Som tidigare beskrivits hade projektet både primära och sekundära syften och flera mål.
Hur har projektet lyckats att uppnå sina syften och mål?

Projektets primära syften – inte mycket uppfyllda
Projektet hade fem primära syften. De fyra första var knutna till projektets verksamhet och
det femte till vad som ska göras efter projektet och projektets mervärde. Innehållet i det
femte syftet kommer att diskuteras senare i rapporten och tas inte upp i det här kapitelet.
Överlag kan konstateras att de primära syftena i liten utsträckning blivit uppfyllda.

En simulerad arbetsplats - tveksamt
Det första syftet handlade om målgruppen och att simulera en verklig arbetsplats:
 Att skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande autism, som simulerar en arbetsplats där krav på professionell produktion och samspel i grupp överensstämmer med dem på en verklig arbetsplats (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

För det första kan konstateras att projektet har den målgrupp som det var tänkt – personer
med högfungerande autism. Det var 3 deltagare som började i projektet redan vid projektstarten. Sammanlagt har 21 personer deltagit i projektet, varav 17 personer varit aktörer och 8 varit praktikanter. Av dessa har 5 varit kvinnor och 16 varit män. Den största anledningen till att fler män än kvinnor deltagit i projektet är att det är fler män som har diagnosen högfungerande autism. Därmed har projektet så långt det varit möjligt nått både
kvinnor och män.
Syftet innehöll också att verksamheten skulle simulera en arbetsplats där krav på professionell produktion och samspel i grupp överensstämmer med dem på en verklig arbetsplats.
Alla som intervjuats har fått frågan om vad de tänkte om Black &
Whites förmåga att simulera en verklig arbetsplats.
I enkäten gav deltagarna projektets förmåga att likna en arbetsplats
värden 5,2 på en 10-gradig skala. Det kan innebära att deltagarna
tyckte att Black & White varken var bra eller dåligt på att simulera en
arbetsplats. Intervjuerna både fördjupade och problematiserade frågan. Det fanns några deltagare som tyckte att Black & White liknade en
verklig arbetsplats. Så här sade en av dessa:
Ja, det tycker jag. Det känns lite som att "vara på jobbet" (Deltagare 9).
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Förmåga att
likna en arbets‐
plats fick

5,2
av 10 från
deltagarna

Majoriteten av deltagarna tyckte dock att Black & White inte liknade en verklig arbetsplats
och hade flera synpunkter på det. Några tyckte att Black & White mer liknade skolan.
Några talade också om att de behövde en anpassad miljö och att de inte skulle klara av en
miljö som var mer lik en arbetsplats. Ett citat från en av deltagarna sammanfattar väl deras
åsikt om Black & White som en simulerad arbetsplats.
Intervjuare: Ett av syftena var att verksamheten skulle likna en verklig arbetsplats. Tycker
ni att det gör det?
Informant 1: Det liknar skolan ganska mycket. Det är inte så mycket som händer egentligen. Ska det lika en arbetsplats mer ska det kanske vara mer personal, men det [Black &
White] är ju som sagt litet. Det får ju inte plats typ trettio personer här.
Informant 2: Jag tror att jag vet varför det känns mer som skolan. Det blir mer utveckling
från person till person. Det kan inte vara exakt som en arbetsplats är. Det ska var mer utveckling från det här till att anpassa sig till en arbetsplats. Ifall det är som en riktig arbetsplats tror jag att ingen kan gå här. Det är vad jag tror.
Informant 1: Det är helt okej.
Informant 2: Det är inte de här tiderna. Varje person har olika tider.
Informant 1: Jag vet ju att inte alla arbetsplatser är folk som springer här och där och sånt.
Stressar med andra ord. Just det här känns mer skollikt och vår arbetsledare är mer lärare
och inte chef (Deltagargrupp 2).

Ett par deltagare sade att de inte hade någon erfarenhet av någon arbetsplats och att det
därför var svårt att uttala sig om Black & Whites likhet med en verklig arbetsplats.
I enkäten till de som varit involverade i projektet var det 33 av 42
svarande som tyckte att Black & White liknade en verklig arbetsplats. Det bör dock noteras att få av de svarande varit involverade i
projektet. De flestas kunskap om projektet härrörde från den information de fått om projektet.

Liknade en
arbetsplats tyckte

33
av 42 involverade

På vilket sätt ansåg de intervjuade att Black & White liknade en verklig arbetsplats? Det
som framför allt framhölls var kraven på närvaro, frånvaroanmälan och komma i tid.
Informant 1: Det är krav på position och arbetsuppgifter. Sedan är det också krav på sjukanmälan. Vi har rutiner för otillåten frånvaro. Hur man anmäler det är olika, men att man
anmäler är fortfarande ett krav.
Informant 2: Och anmälan om ledighet. Det måste man meddela innan. /…/
Informant 1: Misskötter man sig kan det leda till uppsägning. Uppsägning är det ju inte,
men det vi har sagt är att missköter man sig så leder det till en annan placering. /…/ Precis
som för alla andra att ommissköter man sig, är otrevlig eller hotfull eller det är andra problem. Till exempel är inte Internetanvändande i privat syfte förenligt med anställningen i
Black & White, vilket kan leda till varning och uppsägning (Personalen).
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För en del intervjuade var det dessa krav det som var likheten mellan en verklig arbetsplats
och Black & White. För andra var anpassningen av arbetsplatsen det som gjorde att den
inte var som en verklig arbetsplats.
Intervjuare: Ett av syftena var att verksamheten skulle likna en verklig arbetsplats. Nu är
ni olika insatta, men vad tänker ni om det? Liknar Black & White verklig arbetsplats?
Informant 1: Nej, skulle jag säga. Den känns för mig som en daglig verksamhet.
Informant 2: Det var ett tag sedan jag var upp där nu. Jämfört med vanlig redaktion så
liknar den kanske inte det, helt och hållet. Men det har att göra med den här gruppen. Det
skulle inte kunna se ut som en vanlig redaktion när de håller på och lär sig, efter vad jag
förstått om gruppens specifika behov. Med gruppens specifika behov med i det, det är ju
inte samma tempo som en vanlig arbetsplats, så vet jag inte om det skulle gå att få ihop.
Informant 3: Det är ju både anpassad arbetstid och anpassat utifrån förmågan. Så det
tempo, om man jämför med en tidningsredaktion, det är två skilda världar. Det skulle inte
vara gångbart både ljudmässigt, spring, stök och stress. Ja, det finns många faktorer.
Informant 4: Det enkla svaret är som du säger: nej inte alls. För så ser inte en arbetsplats
ut. Jag tänker mig att man ändå strävat efter att det ska vara efterlikna arbetsliknande arbetsuppgifter och meningsfulla. Man ska producera någonting. I den meningen är det en
arbetsplats, men med jättemycket lägre tempo framför allt (Externa samverkansparter).

Som synes gick åsikterna till viss del isär. Det fanns dock ingen som tyckte att Black &
White helt och fullt liknade en verklig arbetsplats. Det handlade snarare om vad man betonade. Det verkade dock som att det inom projektet inte hade funnits någon problematisering av den här delen av syftet eller försök till att definiera vilka komponenter som var
viktiga i arbetet med att likna en verklig arbetsplats, särskilt inte i förhållande till annan
daglig verksamhet.
Rustas inför framtida anställning – men hur?
Det andra syftet handlade om att deltagarna skulle rustas inför framtiden för att möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden:
 Att berörda brukare som står i steget mellan utbildning och arbete eller högre studier,
och äldre personer med högfungerande autism, som inte tidigare har någon (tillräcklig)
sysselsättning, rustas inför framtiden och möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden genom erfarenhet och utbildning i verksamheten (Projektbeskrivning på
ESF-rådets hemsida).

Vid projektets slut hade ingen deltagare fått någon anställning på den öppna arbetsmarknaden. Det berodde på att ingen deltagare ännu hade kommit så långt i sin utveckling att
de skulle klara av en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Vad tänkte deltagarna
kring syftet?
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Överlag var det möjligheten att kunna komma vidare, få erfarenhet, utvecklas viktigt för
deltagarna och det viktigaste skälet till att de ville delta i Black & White. Några deltagare
tyckte att den utbildning de fått i att skriva lättläst och programmet Photoshop kunde vara
meriterande. I övrigt hade deltagarna inte så lätt att överblicka se hur Black & White rustade dem inför framtiden.
I enkäten till de som varit involverade i projektet tyckte 10 personer att Black & White
hade goda möjligheter att möjliggöra anställning, 9 tyckte att Black &
White hade dåliga möjligheter och 22 personer visste inte. Det här
var den fråga där minst antal personer hade svarat positivt.
Projektet kunde
I intervjuerna framkom att man trodde att deltagarna hade en lång
väg att gå till den öppna arbetsmarkanden. Att rusta inför framtiden
handlade snarare om små steg: utöka arbetstiden, praktikplats, anpassad anställning och så vidare innan det fanns en möjlighet på den
öppna arbetsmarknaden. Så här sade de externa samarbetsparterna:

möjliggöra an‐
ställning tyckte

10
av 41 involverade

Informant 1: Jag tänker direkt på begreppet ”öppna arbetsmarknaden”. Jag vet inte hur
man definierar det i det här sammanhanget, men det första steget är ju att rusta människorna för en anpassad arbetsmarknad. Borde vara första steget och att det här ska vara
steget innan det. Jag tänker mig att den här verksamheten ändå har, människor har lärt
sig rutiner. Man har lärt sig vissa saker som faktiskt är nödvändiga för att klara sig på ett
arbete. Man skaffar sig kompetens inom att producera en webbtidning och skriva. Jag
hoppas verkligen att de i någon mening utvecklas. Till den öppna arbetsmarknaden tänker
jag mig att det är väldigt långt för den här gruppen.
Informant 2: Det som är en brist i träningen är att de inte möter andra människor, oss
andra. De möter de som har samma diagnos som de själva, vilket gör att de inte heller tränas
fullt ut i det sociala. Det tror jag är en brist. För att tränas till ett vanligt arbete krävs också
att de får komma ut och prova på, se hur det är. Det vet jag inte om de gjort än i det här projektet, men det är min känsla att de inte har kommit så långt (Externa samverkansparter).

Resultaten tyder på att det var svårt för deltagarna att överblicka hur de rustades för framtiden och inför vad de rustades till. För de övriga – personal, chefer, intern och extern
samverkansparter – verkade det som att det snarare handlade om ett steg av många mot
en eventuell öppen arbetsmarknad.

Tränas inför att bibehålla anställning – vad innebär det?
Det tredje syftet handlade om att deltagarna skulle tränas inför att bibehålla en anställning
och inför arbetsgivares krav:
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 Att genom modellplanen (process) i verksamheten träna deltagarna inför att kunna bibehålla en anställning och träna dem inför de krav, önskemål och förväntningar som
kommer att ställas på dem av arbetsgivare (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Även inför det här syftet hade deltagarna olika åsikter. En del tyckte att de fick träning,
andra inte. Någon tyckte att hon/han gjorde de arbetsuppgifter som gavs. Ingen deltagare
hade inom projektets ram varit på något studiebesök på något företag och ingen arbetsgivare hade varit på Black & White för att berätta om hur deras arbetsplats fungerade. En
deltagare problematiserade syftet och undrade vilken typ av arbetsplatser träningen i så
fall gällde:
Informant 1: Vilka förväntningar har de då? Det beror ju precis på jobbet och kan vara allting. Det var bland det dummaste jag hört. /…/Ingen företagare har varit här och informerat. Det har varit mer folk här på besök för att titta på verksamheten.
Informant 2. Jag har inte ens sett någon annan företagare här än en journalist som är här.
Informant: Det är som att säga att alla arbetsgivare är en robot. Det är som att säga att
alla personer söker samma jobb (Deltagargrupp 2).

Ja, vad är det deltagarna ska tränas i? Så gott som ingen av de övriga intervjuade, inte heller personalen, kunde säga vad denna träning innehöll utöver det som sagts om inslagen av
en verklig arbetsplats. Det som cheferna tillade var arbetscoachningen:
Informant 1: Komma till jobbet, att sjukanmäla sig, göra de arbetsuppgifterna som man
ska. Klara av att någon kritiserar arbetet, ifrågasätter det eller bara vill lyfta upp en diskussion runt det.
Informant 2: Sitta i en lokal med andra. Det är säkert jobbigt för en del.
Informant 1: Sedan är det ändå att våga ta stegen. Vi har haft inne en anställd, som har
haft en liknande roll som arbetskonsulenterna på arbetsförmedlingen kan ha, för att också
förbereda inför framtiden, vilka kontakter behöver man ta då. Nu släpper vi den anställningen, eftersom vi ändå måste samarbeta med arbetsförmedlingen och där har vi bra kontakter. Det är det steget som vi ska ta. Det är en viktig del att bara ta sig till arbetsförmedlingen, träffa dem där och klara av att svara på frågorna och komma ihåg vad man
svarade på (Chefer).

För cheferna var alltså arbetscoachingen en del i träningen inför att bibehålla en anställning. I övrigt har frågan i stort sett lämnats obesvarad om vad detta syfte innebar.

Samarbeta kring praktikplatser – ännu inte aktuellt
Samverkan har varit ett av programkriterierna för de projekt som sökt medel från ESFrådet och därmed EU. Enligt EU utgår samverkan från att olika aktörer gemensamt som
driver en utveckling. ESF-rådet skriver vidare att ”samverkan är ett formaliserat och stra-
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tegiskt samarbete mellan olika organisationer, vilket förutsätter att deltagarna har mandat
att fatta beslut” (Programkriterierna i Socialfondsprogrammet 2011).
Det fjärde syftet för projektet handlade om att skapa praktikplatser genom samarbete och
anknöt därmed till programkriteriet om samverkan:
 Att genom samarbete med relevanta myndigheter, företag och organisationer hjälpa
deltagarna att erhålla praktik i annan verksamhet utifrån individuella handlingsplaner
och efter kartläggning om individuella förutsättningar i relation till befintligt och utvecklat mottagande på arbetsplatser (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Vid projektets slut var det ingen deltagare som fått någon praktikplats genom projektet.
Däremot fanns det en deltagare som redan innan projektet hade en praktikplats och som
knöts till projektet. Anledningen till att ingen fått någon praktikplats var att ingen deltagare ännu var redo för praktik. Därmed har inte samverkan inför praktikplatser ännu varit
aktuellt.
Inom projektet har många olika samarbetskontakter knutits med andra kommuner, Högskolan i Skövde, intresseföreningen Attention Skaraborg, Gothia Science Park med flera.
Ett viktigt samarbete för att rekrytera deltagare har varit med Gymnasium Skövde. Sammanlagt har 8 deltagare börjat på Black & White utifrån samarbetet med gymnasiet. Dessa
har först gjort praktik på Black & White och 4 har sedan gått vidare som deltagare (aktörer) efter att de slutat gymnasiet.
Vad tänkte deltagarna om praktik och syftet? Av de intervjuade deltagarna var det två deltagare som om ett år kunde tänka sig någon praktikplats. För de övriga kändes det alldeles
för tidigt att tänka på praktik och de tyckte att de behövde fortsätta på Black & White på
samma sätt som de gjorde vid intervjun.
I enkäten till de som varit involverade i projektet ställdes tre frågor om vad de svarande
ansåg om projektets arbete med att möjliggöra praktik, och studier samt samarbete med
andra förvaltningar, myndigheter, företag och organisationer.
Tabell 4. Vad de svarande ansåg om praktik, studier och samarbete. Antal
Vet inte/
Bra Dåligt
Ingen insyn
Möjliggöra praktik

15

6

19

Möjliggöra studier

14

5

21

Samarbete med andra

22

1

19

Ungefär en tredjedel ansåg att projektets arbete med att möjliggöra praktik och studier var
bra. Hälften ansåg att samarbetet med andra var bra.
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De övriga som intervjuades fick också frågan om vad de tänkte om det fjärde syftet. Så här
sade cheferna:
Överlag har vi gott om praktikplatser, eftersom vi även har det som kallas arbetscoachning
i verksamheten, som är vana vid praktikplatser. Det vi har märkt är att efterfrågan inte
har varit så stor hos deltagarna. Man har inte kommit dit fram. Man har fullt upp att ta sig
till den här arbetsplatsen. Några har närmat sig lite grann, men jag märker också att när
man ska ut från lokalen Black & White blir det så tufft att det händer att de blir hemma
istället. Så det steget är för stort. Det är inte bristen, utan att de inte är riktigt där än att ta
det steget (Chefer).

Ett hinder, enligt en del intervjuade, när det gällde anordnandet av praktikplatser var att
projektet inte hade haft tillgång till någon arbetscoach på det sätt som var planerat. Det
bör dock poängteras att det inte står något i projektbeskrivningen om att en arbetscoach
ska delta i projektet
Utöver det som står i syftet har en del samverkansparter funnits med i arbetsgrupperna.
Samverkansparter har också bjudits in till projektmötena. I och med att projektet inte haft
någon lednings- och styrgrupp har inte samverkansparter direkt kunnat påverka projektets
inriktning och utveckling. Inte heller har det funnits något uttalat syfte med vad samverkan skulle kunna leda till utöver spelutveckling och anställning.

Projektets sekundära syften – till största delen uppfyllda
Projektet har också haft flera sekundära syften. De har handlat om att göra en lättläst
webbtidning, arbeta med översättning till lättläst svenska, producera nytto- eller övningsspel samt att skapa ett forum på hemsidan för olika läsargrupper:
 Producera en professionellt utförd lättläst tidning på Internet för grupper som inte helt
eller alls kan tillgodogöra sig lokala nyheter genom de ordinarie medierna i Skaraborg.
 Översättning av kommunal information, instruktionsmaterial och annan efterfrågad
text till lättläst svenska.
 Inom ramen för projektets IT-verksamhet producera nytto- eller träningsspel för brukare och personal.
 På tidningens hemsida skapa ett forum och samlingsplats för läsargrupperna, med t ex.
samhällsviktig information, t ex. rutiner i kontakter med myndigheter och vilka nätverk/andra träffpunkter som finns att tillgå för dem, regionalt som nationellt (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

När det gäller det första sekundära syftet att producera en lättläst tidning på Internet har
det syftet helt blivit uppfyllda. Den 2 april lanserades webbtidningen, www.kortanyheter.se.
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Det andra sekundära syftet var att deltagarna skulle kunna arbeta med översättning av
kommunal information till lättläst svenska. Under sommaren och hösten 2011 producerade deltagarna i projektet ett häfte om LSS på lättläst svenska. Denna översättning får
även andra kommuner i Skaraborg använda utan kostnad. Den finns numera också i Hjo
kommun. Överlag har projektet upplevt att intresset för lättläst som teknik varit svagt, men
informationen finns inom kommunen om resurserna. Därmed är det syftet också uppfyllt.
Det tredje syftet handlade om att deltagarna skulle kunna producera nytto- eller träningsspel. Ett företag har utvecklat kontorssimulatorn SPOKK vilket deltagarna har kunnat använda. Det har diskuterats att deltagarna skulle kunna utveckla egna spel och IThjälpmedel, men inte genomförts. I och med det har även det syftet, så långt det varit möjligt, blivit uppfyllt.
Det fjärde sekundära syftet var att på tidningens hemsida skapa ett forum och samlingsplats för läsargrupperna. Frågan har dock stött på praktiska hinder och juridiska frågetecken, vilket lett till att den inte prioriteras. En slutsats har också varit att läsargrupperna
till Korta Nyheter söker sig till andra forum och att denna funktion på Korta Nyheter därför
inte varit relevant. Därmed har frågan behandlats av projektet, men syftet har inte uppfyllts.

Målen med projektet – till stor del uppfyllda
Projektet har utöver de olika syftena också haft ett antal mål. Det första målet handlade om
antalet deltagare under projekttiden:
 Att under delfas 1 (2011-07-01 - 2011-12-31) rekrytera 10 män och kvinnor med högfungerande autism till projektet (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Detta mål blev inte uppfyllt den sista december 2011, men när projektet väl var slut hade
det uppfyllts mer än väl. Det andra målet handlade om könsfördelningen:
 Att eftersträva en könsrepresentation så jämnt fördelad som möjligt i brukargruppen,
med hänsyn tagen till överdelen män med diagnosen (Projektbeskrivning på ESF-rådets
hemsida).

Det här målet har redan diskuterats i samband med det första primära syftet, men man
kan dock åter konstatera att så långt det varit möjligt har målet uppfyllts. Det tredje målet
handlade om när webbtidningen skulle lanseras och dess omfattning.
 Att 2012-01-01 kunna lansera tidningen i skarpt läge på Internet, med 12 nummer/år.
OBS: nummer avgränsas inte eftersom det är en internettidning, men baseras på antalet nya artiklar/reportage som produceras per månad, i relation till t ex. 8 SIDOR (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).
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Även detta mål har redan diskuterats i samband med de sekundära syftena. I det här målet
finns ett förtydligande om antalet artiklar per månad. Sedan tidningen lanserades har antalet artiklar per månad ökat. I slutet av projekttiden, hösten 2012, är antalet artiklar uppe
i det förväntade.

50 % vidare – orealistiskt
Det fjärde målet handlade om att hälften av deltagarna förväntas påbörja eller helt övergå
till annan anställning. Det här målet har inte funnits omnämnt tidigare i samband med
något syfte.
 Att under projekttiden fram till 2012-12-31 ha utvecklat modellplanen och upprättat ett
starkt samarbete med samverkanspartners inför output, så att 50 % av deltagarna har
påbörjat eller helt gått över till annan anställning. (detta projektmål är i total utsträckning relaterat till de till verksamheten i framtiden och i perioder knutna brukare, då de
individuella handlingsplanerna kommer att skifta i mycket stor utsträckning pga den
enskilde individens egna förutsättningar) (Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Hälften av deltagarna förväntades alltså kunna få anställning, men när? Det verkar inte på
formuleringen i målet att detta ska ske under projekttiden. Hur tänkte de som deltagit i
utvärderingen om målet?
I enkäten till de som varit involverade i projektet tyckte 22 personer
att målet var bra, 1 person tyckte att det var dåligt och 19 personer
hade ingen åsikt. I enkäten kommenterades detta mål. Här följer
några kommentarer om det:

Målet 50 % bra
tyckte

22
av 42 involverade

Det är svårt att förutsäga hur det kommer att gå för en aktör. Det
blir mycket antagningar och gissningar, därför är det i nuläget
svårt att veta hur målet att få ut minst 50 % till arbete/studier kommer att se ut (Enkät 1)
Verksamhetsidén var god, målet att 50% skulle ut i studier eller praktik/arbete var dock
något orealistiskt med tanke på målgrupp vilket även visat sig i resultatet där mig veterligen inte någon tagit sig vidare från projektet på detta sätt (Enkät 3).
Dålig återkoppling.
Målsättningen har varit bra men det har inte lyckats få ut personerna till arbete eller praktik. (Enkät 35).

Bland de som intervjuats var det ingen som trodde att målet var möjligt att uppnå på drygt
ett år, utan tidsperspektivet var betydligt längre. Så här resonerade cheferna:
Intervjuare: När tror ni att ni kan uppnå målet?
Informant 1: Man får titta på bort åt fyra, fem år. Absolut.
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Informant 2: Det tror jag också beror på hur fortsättningen blir. Jag tror att det är rätt
viktigt att få samverkan med arbetsmarknadsenheten. Nästa steg från oss är inte rätt ut i
företag, utan till arbetsmarknadsenheten. En lite tuffare form sedan.
Intervjuare: Att göra många små steg, istället för att få många som droppar av?
Informant 2: Ja, precis.
Informant 2: Absolut (Chefer).

Flera i de andra intervjuerna talade också om att man behövde gå framåt i små steg. När
det gäller det här projektmålet har det inte uppfyllts, vilket kanske inte heller var avsikten.

Strategisk påverkan – för ett år framåt
Det femte och sjätte målet handlade om framtiden när projekttiden var slut.
 Att efter extern utvärdering av projektet och modellplanen integrera den permanent i
linjeorganisationen daglig verksamhet i Skövde, för framtida brukares behov och mottagande.
 Att säkerställa att framtida löpande kostnader täcks med interna medel eller försäljning
av tidning, annonsering, så att t ex utbildning för framtida deltagare kan tillgodoses
(Projektbeskrivning på ESF-rådets hemsida).

Dessa mål anknyter till programkriteriet om strategisk påverkan. ESF-rådet skriver att
”Strategisk påverkan inom Socialfonden handlar om att ta vara på resultat och erfarenheter från projekt i ordinarie verksamhet. Det gäller såväl berörda arbetsplatser och organisationer som andra verksamheter där projektresultaten ska bidra till att förändra arbetet
på ett varaktigt sätt. /…/ Denna påverkan syftar till att kommunicera och förankra projektresultaten. Det sker bland annat genom förändringar av tankesätt, vanor, praxis och regler.”
Under projekttiden har, som tidigare nämnts, mycket tid lagt på att informera om projektet. Det finns också redan beslut på att Black & White ska ingå i den dagliga verksamheten och medel finns avsatta i budgeten för år 2013. Arbetskonsuleten har fått anställning
för att fortsätta leda den dagliga verksamheten. Dessutom kommer förvaltningens ordinarie arbetscoach att stödja deltagarna i att kunna gå vidare till praktik, studier eller arbete.
Ytterligare en samarbetspart kommer att finnas. Detta är dock inte klart vid skrivandet av
den här rapporten. Man letar också för en större lokal för verksamheten. I och med det är
de sista målen uppfyllda, åtminstone ett år framåt.
Man kan därmed säga att projektet lett till att verksamheten kommer att införlivas i den
ordinarie organisationen för daglig verksamhet. Det är dock för tidigt att uttala sig om
Black & White även i fortsättningen kommer att behålla sin arbetsmetod med täta uppföljningar av de individuella handlingsplanerna och betoning på att komma vidare till praktik,
studier och arbete eller om verksamheten mer kommer att anamma de arbetsmetoder som
finns i övrig daglig verksamhet. Projektet har därmed haft en kortsiktig strategisk påverkan, men dess långsiktiga påverkan är mer osäker.
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SLUTSATSER
Det är dags att dra slutsatser från de resultat som framkommit i utvärderingen. Den första
slutsatsen är att projektledningen har under projekttiden lyckats med att skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande autism som varit uppskattad av deltagarna. Verksamheten har totalt haft 21 deltagare, varav 5 kvinnor och 16 män. Det som
deltagarna uppfattat som viktigt med verksamheten är att den vänt sig specifikt till en
målgrupp och att den haft en tydlig inriktning på att leda vidare till praktik, studier och
arbete. Däremot har det varit få deltagare som ansett att det varit själva innehållet – att
göra en webbtidning – som varit avgörande för att deras deltagande i verksamheten.
Sammantaget kan sägas att verksamheten i Black & White fått mycket goda omdömen i
utvärderingen. Alla deltagare och flertalet av dem som varit involverade i projektet ansåg
att verksamheten skulle fortsätta efter att projektet tagit slut.
Den andra slutsatsen är att det övriga arbetet i projektet inte fått lika goda omdömen.
Många har i utvärderingen påtalat brist på information, tydlighet, målmedvetenhet, prioritering, samverkan med mera. Dessa brister kan med stor sannolikhet härröras till att projektägaren inte prioriterat ledning och styrning av projektet. Det är enligt utvärderarens
erfarenhet mycket ovanligt att en projektägare helt avstår från formell ledning och styrning
av ett projekt och därmed överlåter det till projektledare och arbetsgrupper. Tydlig ledning
och styrning är överlag en framgångsfaktor i de projekt som når längst och är bäst. De brister som har iakttagits i projektet kan troligen främst härröras till bristen på ledning och
styrning. I och med att projektägaren brustit i detta har inte tillräckligt goda förutsättningar skapats för att driva projektet.
Den tredje slutsatsen handlar om hur projektet uppfyllt de syften och mål som ställts upp
för projektet. Totalt har projektet haft 15 olika syften och mål. Några av dessa har delvis
gått in i varandra och haft liknande innehåll. Överlag hade projektet vunnit på att ställa
upp färre syften och mål för att därigenom koncentrera sina resurser på att uppfylla dem,
istället för att försöka uppfylla så många som 15 olika syften och mål. Det hade säkert
också varit bättre att skriva mål som var mer rimliga att uppnå under projekttiden. Utvärderingen visar att projektet till stor del inte uppfyllt de primära syftena som handlade om
att simulera en verklig arbetsplats, rusta deltagarna inför framtiden och möjliggöra anställning på den öppna arbetsmarknaden samt samarbete med relevanta myndigheter, företag och organisationer hjälpa deltagarna att erhålla praktik. Det enda primära syfte som
projektet uppfyllt var att skapa en verksamhet för kvinnor och män med högfungerande
autism. De sekundära syftena verkar dock ha varit lättare att uppfylla. Kanske beror det på
deras mer konkreta innehåll: att producera en lättläst webbtidning, arbeta med översättning till lättläst svenska, producera nytto- eller övningsspel samt att skapa ett forum på
hemsidan för olika läsargrupper? Endast det sista syftet blev inte uppfyllt på grund av
praktiska hinder och juridiska frågetecken. När det gäller de mål som satts upp för projektet har de till stor del uppfyllts. Under projekttiden har 21 personer, istället för målet på
10 personer, rekryterats till verksamheten. Så långt det är möjligt har en jämn könsfördelning eftersträvats och en webbtidning lanserades den 2 april 2012 och den har idag den
50

omfattning som fanns i målen. Däremot är inte det fjärde målet om att 50 % av deltagarna
skulle gå vidare uppnåtts, vilket kanske inte heller var meningen under projekttiden. Målet
uppfattades av många som deltog i utvärderingen som orealistiskt och att processen att gå
vidare till praktik, studier och arbete snarare kommer att ta flera år och att den också behöver brytas ner i många små steg.
Den fjärde slutsatsen handlar om de fyra programkriterier som EU haft som krav på alla
projekt samt kraven på arbete med jämställdhet och tillgänglighet. De fyra programkriterierna handlar om: lärande miljöer, innovativ verksamhet, samverkan och strategisk påverkan. Som lärande miljö uppfyller Black & White EU:s programkriterium, även om det
är något som kan utvecklas ytterligare i verksamheten. I fråga om innovativ verksamhet
har projektets ambition att specifikt nå personer med högfungerande autism med en verksamhet som de är intresserade av och som kan leda vidare till praktik, studier och arbete
delvis varit innovativt. När det gäller samverkan skulle samarbete ske kring anordnandet
av praktikplatser. Detta har ännu inte varit aktuellt då ingen deltagare under projekttiden
gått vidare till praktik. En viss samverkan har ändå skett, framför allt i rekryteringen av
deltagare, men man kan anta att när frågan om praktik blir aktuell kommer samverkan att
ske. I fråga om strategisk påverkan har projektägaren redan tagit beslut om att projektets
verksamhet ska införlivas i ordinarie verksamhet under 2013. Därmed har programkriteriet om strategisk påverkan uppfyllts åtminstone för ett år framåt. Det är dock angeläget
att verksamheten fortsätter att behålla sin tydliga profil om att leda vidare till praktik, studier och arbete. I annat fall riskerar man att deltagarna slutar att delta i verksamheten. För
både individerna själva och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det djupt olyckligt
om målgruppen inte attraheras av den dagliga verksamhet som kommunen erbjuder. Man
kan alltså konstatera att projektet till stora delar uppfyllt EU:s programkriterier. När det
gäller jämställdhet och tillgänglighet har projektet så långt det är möjligt också arbetat
med jämställdhet, ett könsneutralt förhållningssätt och tillgänglighet. Därmed har projektet också uppfyllt dessa krav från EU.
Den femte slutsatsen handlar om projektets mervärden, vilket också är angett i Socialfondsprogrammet att projekten ska skapa. Projektet har framför allt haft ett mervärde för
de individer och för målgruppen som sådan genom att en daglig verksamhet skapats för en
grupp som tidigare varit svåra att nå. Projektet har också en tydlig ambition att verksamheten ska leda vidare till praktik, studier och arbete. Däremot vore det närmast orimligt att
tro eller kräva att ett lokalt projekt för 21 personer under ett drygt år skulle kunna påverka
eller förbättra företagens strategier, produktivitet och tillväxt, arbetsplatsernas formella
och informella rutiner eller policy- och idéutveckling inom politikområden, strukturer och
institutioner. För att ett projekt ska kunna göra detta krävs en större omfattning och längre
tid på projektet.
Till sist är det dags att lyfta blicken från det lokala projektet för att utröna vilka lärdomar
som kan vara av generellt värde för andra.
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 För det första visar projektet tydligt att det går att bedriva en daglig verksamhet
som är attraktiv för kvinnor och män med högfungerande autism. I Skövde kommun har verksamheten främst handlat om att göra en lättläst webbtidning för Skaraborg. Naturligtvis finns det utrymme att göra fler webbtidningar inom andra geografiska områden. Det är inte säkert att de nödvändigtvis behöver vara så fokuserade på att vara lättlästa, men det finns en poäng med det eftersom det är en produkt som inte finns i så stor utsträckning. Det är inte heller troligt att verksamhet
för personer med högfungerande autism enbart behöver handla om IT och media.
Det finns antagligen andra verksamheter som man i dialog med målgruppen kan utforma och starta upp. Det är tveksamt om det är själva produkten – webbtidningen
– som gett projektet sitt attraktionsvärde hos målgruppen, utan snarare syftet att
kunna leda vidare samt att man inte blandat olika grupper med funktionsnedsättningar. Det är tvivelaktigt om deltagarna velat vara med i projektet utan dessa två
komponenter. För andra som vill starta dagverksamhet för den här målgruppen är
det framför allt tydligheten i att verksamheten ska leda vidare i kombination med
ett innehåll som kan intressera målgruppen som troligen är det avgörande.
 För det andra visar projektet att det tar tid för deltagarna att komma till den fas
där de känner sig redo till att gå vidare till praktik, studier och arbete. Den som
driver den här typen av verksamhet behöver därför har tålamod och tänka långsiktigt. Det innebär att verksamheten under flera år kommer att ha ett större inflöde av
deltagare än utflöde. För att möta den situationen behövs också planering för den
eventuella utvidgning av verksamheten som behövs. För att underlätta för deltagarna att ändå komma vidare behövs säkerligen mer arbete än själva verksamheten och
arbetscoachning. Man kan behöva fundera över om besök och studiebesök på högskolor, företag med mera kan vara stimulerande för deltagarna att tänka mer konkret kring sin framtid. Kanske behövs även mer inslag av social träning och coachning inom verksamheten.
 För det tredje visar projektet att kommuner och andra samverkansparter som vill
bedriva den här typen av verksamhet behöver ha en plan för flera steg att gå vidare till. Ingen deltagare var vid utvärderingstillfället redo att gå vidare till praktik,
studier eller arbete och alla deltagare hade få timmar i veckan som de klarade/orkade/ville vara på Black & White. Hur ser nästa steg ut; att utöka tiden på
Black & White, finna anpassade praktikplatser, anpassad studiegång…? Steget att gå
från Black & White till praktik, studier eller arbete verkar onekligen stort. Vilka
samverkansparter kan vara ett stöd i utvecklingen av de små stegen? Här har
kanske projektet haft alltför höga ambitioner och lärdomen för andra kan snarare
vara att finna fler små steg.
 För det fjärde visar utvärderingen att projekttiden varit alltför kort för att dra slutsatser om förhållandet mellan projektets kostnader och de eventuella samhällsekonomiska ”intäkter” som kan genereras. Oavsett om en verksamhet är i projekt52

form eller är en del av den ordinarie verksamheten har den en startkostnad som är
större än de samhällsekonomiska intäkterna. Det kostar att anskaffa lokaler, utrustning och personal. För den här typen av verksamhet där det ändå måste konstateras att deltagarna står långt från den reguljära arbetsmarknaden kanske inte de
samhällsekonomiska intäkterna kommer förrän flera år framåt i tiden, men för
varje person som får ett arbete kan de samhällsekonomiska vinsterna bli stora. Oavsett om verksamheten kan ge samhällsekonomiska intäkter, behövs den här typen
av verksamhet.
Utöver dessa lärdomar finns anledning att reflektera kring behov av ytterligare kunskap
inom området. För det första skulle det behövas en långtidsuppföljning av verksamheten
för att se dess resultat, metod med mera på längre sikt. En uppföljning skulle behövas två
år efter projektslutet och eventuellt en fem år efter. På det sättet kan verksamheten utvärderas på ett djupare sätt än vad som är möjligt i samband med projektslutet. Tyvärr har
inte ofta kommuner resurser att avsätta för detta och det är därför viktigt att det kan finnas
medel att söka för just detta. Detta borde vara en viktig uppgift för projektfinansiärer. För
det andra skulle det behöva göras jämförande undersökningar där man just undersöker
olika verksamheter som syftar att stödja personer till att komma närmare arbetsmarkanden för att utröna vilka metoder som är mest framgångsrika. Det är sällan sådana undersökningar kan göras direkt efter att projekten avslutas, utan även dessa behöver göras en
tid efteråt. Detta också på grund av att alla resultat sällan infinner sig i direkt anslutning
till projekttiden.

Avslutningsvis kan kostateras att projektet under drygt ett år lyckats utforma en fungerande verksamhet för personer med högfungerande autism. På det sättet har en modell för
fortsatt verksamhet skapats. Det är nu upp till politiker och ledning att tillförsäkra verksamhetens långsiktiga existens och att den fortsätter att utformas på ett sådant sätt att
personer med högfungerande autism kan få stöd i sin utveckling till ett så självständigt liv
som möjligt.
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UTVÄRDERINGENS METOD
I all forskning, från enkla lokala undersökningar till stora, komplexa internationella studier,
finns metodfrågor som åtminstone ur ett forskningsperspektiv behöver besvaras och diskuteras. Dessa frågor kan gälla undersökningens syfte, uppläggning, metod, urval, bearbetning,
resultatpresentation med mera. Beroende på en undersöknings syfte och målgrupp kan metoddiskussionen vara mer eller mindre utförlig. I det här kapitlet görs en beskrivning och
diskussion av metod och genomförande för den forskningsintresserade läsaren.
Syftet var, som tidigare nämnts, att utvärdera projektet Black & White och att i möjligaste
mån svara på de frågor som ESF-rådet vill ha besvarade.

Metod och tillvägagångssätt
I samråd med uppdragsgivaren beslutades att utvärderingen skulle bestå av intervjuer och
enkäter.
En enkel deltagarenkät togs fram, se bilaga 1. Enkäten var på 2 sidor och frågorna var i
huvudsak slutna, det vill säga att de hade förvalda svarsalternativ. Frågorna handlade om
vad deltagarna ansåg om projektet och tre av frågorna är framtagna av Statistiska Centralbyrån och bildade tillsammans ett mått som kallas NöjdDeltagarIndex. Enkäten har delats
ut av personalen till alla aktuella deltagare under oktober 2012. Totalt har 11 av 13 deltagare svarat på enkäten. De som inte svarade var deltagare som vid den tidpunkten hade en
hög frånvaro. Enkäterna bearbetades kvantitativt.
Ytterligare en enkät togs fram som skickades ut med e-post till de som varit involverade i
projektet. Enkäten var på 4 sidor och innehöll både öppna och slutna svarsalternativ, det
vill säga svar som besvaras med fri text och med hjälp av olika fasta svarsalternativ, se bilaga 2. En adresslista togs fram av uppdragsgivaren över personer som på något sätt varit
involverade i projektet. Totalt skickades 56 enkäter ut och 42 besvarade enkäter inkom.
Det ger en svarsprocent på 75 %. Dessutom meddelade 3 personer att de varit så lite involverade att de inte upplevde det som meningsfullt att besvara enkäten.
I utvärderingen gjordes också intervjuer med deltagare. Alla deltagare fick möjlighet att
delta i intervjuer. De fick själva avgöra om de ville delta i en enskild intervju eller en
gruppintervju. Totalt gjordes 2 gruppintervjuer med 2 deltagare i varje intervju och 8 enskilda intervjuer. En av dessa besvarade frågorna skriftligt. Intervjuerna har varit halvstrukturerade, vilket inneburit att intervjuaren hade en frågeguide som grund, men att
dessa frågor kompletterats beroende på vad som kom fram i intervjuerna, se bilaga 3. Intervjuerna var cirka 20 minuter långa och spelades in för att senare analyseras kvalitativt.
I samtal med uppdragsgivaren valdes personer som varit berörda av projektet ut för
gruppintervjuer. Totalt genomfördes 4 olika gruppintervjuer. En var med 3 av de an54

ställda. En var med 3 chefer inom förvaltningen. En var med 4 personer inom kommunens
verksamhet – interna samverkansparter och en intervju var med 4 personer som varit externa samverkansparter. Sammanlagt intervjuades 14 personer. Även dessa intervjuer har
varit halvstrukturerade. Frågorna varierade något beroende på vilka som intervjuades. Intervjuerna var cirka 90 minuter långa och spelades in för att senare analyseras kvalitativt.
Dessutom har en dokumentgenomgång skett av den skriftliga dokumentation som funnits i
projektet.

Bearbetning och analys
Enkäterna bearbetades i huvudsak kvantitativt. Enkätsvaren har matats in i programmet
Excel för att sedan analyseras med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences). I analysen har beräkningar skett av frekvens, medelvärde, olika
korstabeller med mera.
Intervjuerna har skrivits ut, dock inte i sin helhet, utan som stödord och nyckelfraser. De
utskrivna intervjuerna har sedan bearbetats och analyserats med hjälp av dataprogrammet
NVivo (tidigare hette programmet NUD*IST och förkortningen står för Non-numerical
Unstructed Data * Indexing, Searching, Theorizing).
Den kvalitativa analysen av intervjuer innebär ett sökande efter innebörder och egenskaper. Ett exempel på detta sökande har varit bearbetningen av synpunkter på projektet. I ett
första steg har de olika utsagorna förts samman till olika teman som exempelvis synpunkter på projektmålen, arbetssättet med mera. I det andra analyssteget har olika teman
tillsammans gett en bild av vad de intervjuade ansett om projektet. Som ett tredje steg har
de olika informanternas uppfattningar jämförts med varandra för att kunna identifiera
konvergenser och divergenser mellan olika informanter. Både intervjuerna och de olika
temana har lästs igenom flera gånger för att fånga nyanser och detaljer, likheter och skillnader.
De citat som sedan använts i rapporten har skrivits ut ordagrant med bara en varsam redigering för att talspråket skulle bli läsbart. Efter varje citat finns en referens, till exempel
”Interna samverkansparter”. Sådana referenser gör att läsaren kan se spridningen på de
citeringar som gjorts, men inte från vilken individ de kommit.

Metoddiskussion
I kvantitativa undersökningar är ofta bortfallet en viktig och svår fråga. När det gäller både
deltagarenkäten och e-postenkäten till de som varit involverade i projektet har undersökningarna varit totalundersökningar. Det vill säga att alla som deltagit har fått enkäten och
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inget urval har skett. I och med att alla inte har svarat finns ändå ett bortfall. Den gräns
man numera ofta sätter för svarens representativitet är 60 %. Anledningen till det är när
många inte svarat (40 % eller mer) kan svaren från dem som valt att inte besvara enkäten
förändra resultaten till en betydande del. När det gäller deltagarna har 11 av 13 deltagare
svarat och det motsvarar 85 % och det var 42 av 56 personer som svarade på epostenkäten. Det motsvarar 75 %. Därmed är resultaten från enkäterna representativa.
När en svarsgrupp är under 100 personer kan dock en persons svar kan påverka resultaten
en hel del. Det märks särskilt på svaren från deltagarna på de frågor som ingår i NöjdDeltagarIndex. När svaren från alla deltagare räknas med låg värdet på NöjdDeltagarIndex på
63,9 av 100. En ytterligare analys av svaren visade att två deltagare gett verksamheten låga
betyg. När deras svar inte räknades med blev värdet istället 77,8.
Det finns vid de flesta former av datainsamling risk för vissa forskningseffekter, att kontakten med forskaren påverkar resultaten. När forskaren samtalar med deltagare i olika
former av intervjuer, behöver man ta med i beräkningen att det kan förekomma en del
forskningseffekter.
Dessa forskningseffekter kan handla om att informanterna ger de svar som de tror att
forskaren förväntar sig, förskönar eller svartmålar de företeelser som undersökts. Det är
också möjligt att informanterna kan känna en osäkerhet inför vad som kommer att redovisas och därför håller tillbaka en del uppfattningar eller åsikter (se Repstad 1999). Andra
möjliga faktorer som påverkar intervjusituationen är om informanterna varit stressade
eller blivit störda av den omgivande miljön.
Vid gruppintervjuer bör man likaledes beakta den inverkan gruppen har på de enskilda individernas åsikter. Det kan vara svårare i grupp att till exempel tala om det som man kanske
upplevde som brister. Detta kan leda till att informanterna inte säger allt de kanske tänkt i
förväg att säga. Gruppdynamiken kan också innebära att en person innan intervjun har
tänkt igenom sina åsikter, men när de andra inte framför några sådana åsikter, övertar personen i fråga de andras uppfattning eller avstår från att säga sin egen mening. Det finns ändå
en poäng med att göra gruppintervjuer, nämligen att man på samma tid får in flera informanters synpunkter, att dynamiken i gruppen underlättar intervjun och leder till att tankar och åsikter som eventuellt inte skulle ha kommit fram vid en enskild intervju lyfts
fram. Att delta i en gruppintervju, ventilera sina åsikter och lyssna till andra kan göra de
egna attityderna och åsikter tydligare.
Det är svårt att uttala sig om några av dessa forskningseffekter har förekommit, men det
verkar som att informanterna varit mycket öppna med sina åsikter. Det talar för att få
forskningseffekter har förekommit.
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Genom enkäter och intervjuer har utvärderingen fått både bredd och djup. Med djup åsyftas här att man kan få ingående kunskap om hur de intervjuade ser på projektet och med
bredd att man kan få kunskap om hur många som delar olika uppfattningar.
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE DELTAGARE
Bakgrund
Jag skulle gärna vilja att ni börjar med att berätta vad ni heter och hur länge ni varit med i
projektet.
Hur många timmar och dagar är ni på Black & White i veckan?
Hur fick ni information om det här projektet?
Vad är anledningen till att ni ville vara med?

Projektet
Vad tycker ni om det här projektet som helhet?
Vad har varit särskilt bra?
Vad har varit mindre bra?
Är det något ni tänker skulle ha gjorts annorlunda och i så fall vad?
I projektet skulle alla deltagare få en individuell handlingsplan. Har ni fått det?
Har ni en egen kopia av den eller?
Vad tänker ni om era handlingsplaner?
Hur mycket tycker ni att ni kunnat påverka projektets innehåll?
Jag tänkte att vi skulle prata lite om projektets syfte och vad ni tänker om det.
-Ett av syftena var att verksamheten skulle likna en
verklig arbetsplats.
-Ett andra syfte var att projektet skulle rusta er deltaDessa frågor ställs till varje
gare inför framtiden och möjliggöra anställning på den
syfte:
öppna arbetsmarknaden genom erfarenhet och utbild-Vad tänker ni om det?
ning i verksamheten.
-Blev det så?
-Ett tredje syfte var att verksamheten skulle träna er
deltagare inför att kunna bibehålla en anställning och
träna dem inför de krav, önskemål och förväntningar
som kommer att ställas på dem av arbetsgivare.
-Ett fjärde syfte var att ordna praktik i annan verksamhet utifrån individuella handlingsplaner och efter kartläggning om individuella förutsättningar i relation till befintligt och
utvecklat mottagande på arbetsplatser.
Tanken är ju att projektet ska stötta er i er utveckling. Hur har det skett?
I sådana här EU-projekt är tillgänglighet viktigt. Med det tänker man den psykosociala
miljön; indelad med skärmar eller bokhyllor avgränsade arbetsstationer, arbetstider. Även
stöd till den som har någon fysisk funktionsnedsättning, problem med syn och hörsel. Hur
har man arbetat med tillgänglighet tycker ni?
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Även jämställdhet är viktigt. Här tänker man att verksamheten ska vara för både kvinnor
och män, att man ska ha könsneutralt förhållningssätt, i val av praktikplatser. Hur har
man arbetat med jämställdhet tycker ni?
I kommunen finns ju annan daglig verksamhet som har ett stort utbud av verksamhet
(media/design, café/konferens, depå/produktion, underhåll/miljö). Finns det någon annan verksamhet i kommunen än Black & White som ni skulle kunna tänka er att delta i?

Framtiden
Det här är ju ett projekt som tar slut vid årsskiftet. Vill ni att verksamheten med Black &
White ska fortsätta efter projekttiden?
Vad har ni för framtidsplaner; vill ni fortsätta i Black & White på samma sätt som nu, få
någon praktik genom Black & White, studera, eller jobba?

Övrigt
Finns det något mer som ni vill tillägga?
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BILAGA 2. DELTAGARENKÄT
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BILAGA 3. E-POSTENKÄT TILL INVOLVERADE I PROJEKTET
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undersökningar och utvärderingar på både internationell, nationell, regional
och kommunal nivå.
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Daglig verksamhet för personer med
högfungerande autism
I Skövde kommun har pågått ett projekt med stöd från EU:s
socialfonder. Projektet kallades för Black & White. Projektet
bestod i att starta upp en daglig verksamhet för personer
med högfungerande autism. Själva sysselsättningen i projektet var främst att deltagarna arbetade med en webbtidning
med lättlästa nyheter för Skaraborg, www.kortanyheter.se.
Utvärderingen i samband med att projektet avslutades visar att totalt har 21 personer deltagit i projektet. Överlag har
verksamheten i Black & White fått mycket goda omdömen av
alla som deltagit i utvärderingen.
Resultaten visar också att projektet till stor del inte uppfyllt
de primära syftena. De sekundära syftena verkar dock ha varit lättare att uppfylla. När det gäller de mål som satts upp
för projektet har de till stor del uppfyllts. Projektet har till
stora delar uppfyllt EU:s programkriterier om lärande miljö,
innovativ verksamhet, samverkan och strategisk påverkan.
Projektet har också så långt det är möjligt arbetat med EU:s
krav på jämställdhet och tillgänglighet. Mervärdet som projektet gett är framför allt för de individer och för målgruppen
som sådan genom att en daglig verksamhet skapats för en
grupp som tidigare varit svåra att nå.
Det är nu upp till politiker och ledning att tillförsäkra verksamhetens långsiktiga existens och att den fortsätter att utformas på ett sådant sätt att personer med högfungerande
autism kan få stöd i sin utveckling till ett så självständigt liv
som möjligt.
Anita Boij, författare
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